
4. neděle adventní 

20.12.2020 

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 

21.12. pondělí Buč.  18:00 na poděkování za 85 let života a za Boží 

ochranu 
22.12. úterý Buč. 17:30 modlitba sv. růžence 

 23.12. středa  Buč. 18:00 za manžela, živou a + rodinu 
24.12. čtvrtek Buč. 

Nev. 

Buč. 

čas  

na 

lístku  

za dobrodince farnosti 

za + manžele Dempírovy 

za Židovský národ  

25.12. pátek, 

slavnost Narození 

Páně  

Buč. 

Nev. 
8:30 

10:00 
za + rodiče, bratra, živou a + rodinu 

za + Františku Svobodovu, živou a + rodinu 

26.12. svátek sv. 

Štěpána, 

prvomučedníka 

Buč. 

Nev. 

 

8:30 

10:00 
za živou a + rodinu Pogšteflovu a Doupovcovu 

za + rodiče Zahradníkovi, Ing. Karla Vojtu a 

Ing. Jana Mudrocha 

Svátek Svaté 

Rodiny Ježíše, 

Marie a Josefa, 

27.12. 

Buč.  

Nev. 

Buč. 

8:30  

10:00 

18:00 

za + Marii Smísitelovu, ž. a + rodinu a DVO 

za + Josefa Peňáze, manželku, syna a vnuka 

Marka 

za + Josefku Dundálkovu 

 
Stav účastníků na bohoslužbách je aktuálně do 20% obsazenosti míst v kostele (Bučovice 63 osob, 
Nevojice 25 osob).  
Ke svátosti Eucharistie a sv. smíření je možné přistoupit v neděli v Bučovicích od 15:00 do 16:00, 
v pondělí od 17:00 do 18:00 a v Nevojicích dnes po mši svaté. 
Otevřený kostel přes Vánoční svátky k návštěvě Betléma a tiché modlitbě bude ve dnech 25.-27.12. 
od 14:00 do 16:00.  
Betlémské světlo bude k dispozici v zádveří kostela 24.-25.12. během dne mezi bohoslužbami.  
Vánoční bohoslužby pouze s registračním lístkem: chceme umožnit každému účast v době Vánoc 
alespoň na jedné bohoslužbě. Vyzvednutí registračních lístků bud po mši svaté ráno (u bočních 
oltářů) i večer: každý si může vybrat jednu ze mší svatých 24.-25.12. a jednu ze mší svatých 26.-27.12. 
Časy bohoslužeb byly pozměněny, jsou napsány na registračních lístcích. Počet lístků je omezen max. 
množstvím 5 lístků na osobu.  Mše svaté jsou přenášeny online. 
 

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


