
24. neděle v mezidobí 

13.9.2020 

24. neděle 

v mezidobí  

13.9.  

Buč. 

 

Nev. 

8:30  

 

10:00 

za ž a + rodinu Hrotíkovu, Sladkou, Poloučkovu 

a DVO  

za + Karla Hladkého, rodinu Vránovu a 

Hladkých 

14.9. pondělí, 

svátek Povýšení 

svatého kříže  

Buč. 18:00 za + Danu Frýdlovu (zádušní mše sv.) 

Na závěr požehnání relikvií svatého kříže. 

15.9. úterý, Panny 

Marie bolestné 
 17:30 

18:00 
modlitba sv. růžence 

na úmysl dárce 
16.9. středa, sv. 

Ludmily 
 18:00 za živou a + rodinu Lazorovu (mše svatá pro 

rodiče s dětmi) 
17.9. čtvrtek Nev. 

Buč. 

17:00 

18:00 
za farní společenství 

na úmysl dárce 
18.9. pátek Buč. 18:00 za + rodiče, sestru a bratra 
19.9. sobota Buč. 18:00 za + Alojse Janíčka, živou a + rodinu a DVO 
25. neděle 

v mezidobí 20.9. 

Buč. 

Nev. 
8:30  

10:00 

na poděkování za dožitých 80 let 

za + Ludmilu Peňázovu, manžela, syna a vnuka 

 

Děkuji všem, kdo se zapojili jakkoliv na uskutečnění benefičního koncertu na opravu varhan. Vybralo 
se při něm 61 072 Kč a na účet bylo darováno 107 300, celkem 168 372 Kč. Bůh odplať všem dárcům. 

Povinnost nosit roušky: ve vnitřních prostorách při všech bohoslužbách.  

Náboženství na ZŠ i na faře bude začínat tento týden ve čtvrtek, podrobnosti jsou na farním webu. 

Bučovice pro rodinu je víkend pro rodiče s dětmi, páry, která bude probíhat v kostele, na náměstí a 
v Katolickém domě. Program na nástěnce. Potřebujeme hodně dobrovolníků, rozpis je v na stolečku 
vzadu v kostele.  

Nikodémova noc bude v úterý 15.9. od 19 h. do 21 h. Příležitost k tiché adoraci, svátosti smíření. 

První svaté přijímání bude v Bučovicích 20.9. a v Nevojicích 27.9. V Nevojicích bude farní kavárna 
výjimečně v neděli 27.9. v 16:00 h.v návaznosti na tuto slavnost. 

Zveme do kroužku Dobrý pastýř děti od 3 do 6 let, vč. prvňáčků. Počet je omezen na 12 dětí. Kroužek 
bude na faře v Nevojicích ve středu v 15:30 h. První setkání je 23.9.2020. 

První setkání biřmovanců po prázdninách bude v pátek 25.9. v 19:15 na faře v Bučovicích. 

Tomáš Fránek Mob.: +420 777 210 010. Email: bucovice@dieceze.cz    www.farnostbucovice.cz 


