
Slavnost Ježíše Krista Krále 

22.11.2020 

Slavnost Ježíše 

Krista Krále, 22.11. 

Buč. 

Nev. 

8:30  

10:00 

za farní společenství 

za + Jaroslava Machaně, živou a + rodinu 

23.11. pondělí Buč. 18:00 na úmysl dárce 
24.11. úterý, sv. 

Ondřeje Dung Laca, kněze 

a druhů, mučedníků 

 17:30 modlitba sv. růžence 

25.11. středa  Buč. 18:00 za Boží požehnání a ochranu pro rodinu 
26.11. čtvrtek  Nev. 

Buč.  

 

17:00 

18:00 
za + Stanislava Michálka, živou a + rodinu 

za dobrodince farnosti 

 

27.11. pátek  Buč. 18:00 na poděkování za 93 let života 

28.11. sobota Buč. 8:00 za Jaroslava Hanáka, živou a + rodinu 
1. neděle adventní, 

1.12. 

Buč. 

Nev. 

 

8:30  

10:00 

za + rodiče, bratra, živou a + rodinu  

za Františka Kučerňáka, živou a + rodinu 

 
Aktuální nařízení vlády povolují od úterý účast na bohoslužbě, pohřbu a svatbě 20 lidí. Během týdne 
tedy nebudou žádná početní omezení, při naplnění počtu 20 lidí mají přednost ti, kteří mají úmysl 
mše svaté.  
Nedělní bohoslužba je prozatím vyhrazena těm, kteří zajišťují liturgii a až pěti lidem, na jejichž 
úmysl je sloužena mše svatá.    
Ke svátosti Eucharistie je možné přistoupit v neděli v Bučovicích od 9:30 do 10:00 a v Nevojicích od 
11:00 do 11:30, nebo během adorace Nejsvětější svátosti v neděli od 15h. do 16h. 
V obou kostelích našich farností je možné zakoupit za 15 Kč tištěný Průvodce adventem.  
Zveme vás k modlitbě růžence za ukončení pandemie každý den ve 20 h. přes internet. Ještě dvě 
následující středy jsme o. biskupem Vojtěchem zváni, abychom se postem a almužnou připojili na 
úmysl ústupu pandemie Covid-19. 
Odpustky za duše zemřelých můžete získat po celý listopad (návštěva hřbitova, kostela, kaple, sv. 
smíření v okruhu těchto dní, přijímání, modlitba za zesnulé a za sv. otce Františka).  
Využijte sv. smíření před Vánočními svátky už od začátku adventu. Není možné vyzpovídat všechny 
těsně před Vánocemi. Zejména v týdnu a v neděli od 15 do 16 h. je vhodný čas.  
Někteří máte starost o finanční zajištění potřeb farnosti v souvislosti s touto náročnou dobou. 
Chcete-li a můžete-li, přispějte na účet kostela č.ú. 1560680379/0800 pro farnost Bučovice/ č.ú. 
1560684329/0800 pro farnost Nevojice jednorázovou částkou nebo trvalým příkazem na jakoukoliv 
částku, i malou. 

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


