
3. neděle adventní 

13.12.2020 

3. neděle adventní, 

13.12. 

Buč. 

Nev. 

Buč. 

8:30  

10:00 

18:00 

za živou a + rodinu Julinkovu, Křížovu a Hrstkovu 

za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu 

za + Huberta Beinhauera 

14.12. pondělí, sv. 

Jana od Kříže, 

kněze a učitele 

církve 

Buč.  18:00 za Josefa Tesaře, bratra a rodiče 

15.12. úterý Buč. 17:30 modlitba sv. růžence 
 16.12. středa  Buč. 18:00 za těžce nemocné a za děti a vnoučata 
17.12. čtvrtek Nev. 

Buč. 

17:00 

18:00 
na úmysl dárce 

za živou a + rodinu Vrabcovu 

18.12. pátek  Buč. 

Buč. 
6:30 

18:00 
za farní společenství 

na poděkování za 90. let života 

19.12. sobota Nev. 

Buč. 
6:30 

8:00 
za farní společenství 

na úmysl dárce 
4. neděle adventní, 

20.12. 

Buč.  

Nev. 

Buč. 

8:30  

10:00 

18:00 

za farní společenství 

za Marii Chýlkovou a dvoje rodiče 

na úmysl dárce 

Chtěl bych poděkovat všem dárcům, minulou neděli bylo vybráno v Bučovicích 9 731 Kč a 
v Nevojicích 27 285 Kč. Do fondu Puls bude odesláno za tento rok 73 045 Kč z celk. částky 86 730 Kč 
za Bučovice, 16 779 Kč Nevojice. 
 
Brigáda na stavbu Betléma a předvánoční úklid bude v sobotu 19.12.2020 v Bučovicích v 9:00 a v 
Nevojicích ve 13:30. 
Stav účastníků na bohoslužbách stále platí do 30% obsazenosti míst v kostele (Bučovice 94 osob, 
Nevojice 37 osob).  
Ke svátosti Eucharistie a sv. smíření je možné přistoupit v neděli v Bučovicích od 9:30 do 9:50 a v 
Nevojicích od 11:00 do 11:30, nebo během adorace Nejsvětější svátosti v neděli od 15h. do 16h. 
 
Nikodémova noc v úterý 15.12. od 19:00 do 21:00. 
Využijte sv. smíření před Vánočními svátky už od začátku adventu.  
Stálá zpovědní služba v Brně v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů) funguje pouze v omezeném 
režimu a nebude před vánočními  svátky posílena. Zpovědní služba by měla zůstat vyhrazena pouze 
pro ty, kteří z vážných důvodů jinou možnost nemají. Využijte sv. smíření ve svých farnostech. 
 

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


