
1. neděle adventní
29.11.2020

1. neděle adventní,
29.11.

Buč.
Nev.

8:30 
10:00

za + rodiče, bratra, živou a + rodinu
za Františka Kučerňáka, ž. a + rodinu

30.11. pondělí,
svátek sv. Ondřeje,

apoštola

Buč. 18:00 na úmysl dárce

1.12. úterý 17:30 modlitba sv. růžence

2.12. středa Buč. 18:00 za usmíření v rodině

3.12. čtvrtek, sv.
Františka

Xaverského, kněze

Buč.
Nev.

17:00
18:00

na úmysl modliteb matek
za + Josefu Hebronovou, ž. a + rodinu

4.12. pátek Buč.
Buč.

6:30
18:00

za farní společenství
za živou a + rodinu Julínkovu, Horákovu a DVO

5.12. sobota Nev.
Buč.

6:30
8:00

za farní společenství
za Aloise Janíčka, ž. a + rodinu a DVO

2. neděle adventní,
6.12.

Buč.
Nev.

8:30 
10:00

za farní společenství
na poděkování za přijatí dobrodiní

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. 
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. 

Chtěl  bych  poděkovat  všem  dárcům,  kteří  přispěli  na  zajištění  potřeb  farnosti.  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.

Dobrý pastýř, kroužek pro děti od 3 do 6 let bude v  Nevojicích od této středy od 15:30 hod., pro
děti od 6 let výše od 16:15 hod. 

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


