
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

26.12.2021 

Svátek Svaté 

Rodiny Ježíše, 

Marie a Josefa, 

26.12. 

Nev. 

Buč. 

Raš.  

8:00  

9:30 

11:00  

za + Františku Svobodovu, ž. a + rodinu 

Za + bratra, rodiče, ž. a + r. Gregorovu, 

Tomkovu a DVO 

za Annu Pekáčovou, manžela a dvoje rodiče 

27.12. pondělí, 

svátek sv. Jana  

Buč. 13:00 pohřeb Olgy Gunárové 

28.12. úterý, svátek 

Sv. Mláďátek 

Buč. 17:30 modlitba sv. růžence 

29.12. středa Buč.  mše sv. není 

30.12. čtvrtek Křiž.  mše sv. není 

31.12. pátek, sv. 

Silvestra 
Buč. 16:00 za rodiče Poláčkovy, manžela Františka a celou 

rodinu 

Slavnost Matky 

Boží, Panny Marie, 

1.1. 

Nev. 

Buč. 

Křiž. 

8:00 

9:30 

11:00 

 

za farní společenství 

2. neděle po 

Narození Páně, 2.1. 

Nev. 

Buč. 

Raš. 

8:00  

9:30 

11:00  

 

za živé i zesnulé z Klobouček, na poděkování a 

s prosbou o požehnání pro Kloboučky 

 

Děkuji za nácvik vánočních zpěvů, úklid a přípravu kostela na vánoční svátky.  
 
Zveme vás na Tříkrálový koncert České mše vánoční Jana Jakuba Ryby v provedení solistů z Brna. 
Doprovázel je bude sbor Slezan z Českého Těšína a hosté. Hraje Orchestr při kostele sv. Jakuba, 
diriguje Ondřej Múčka. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích 9.1. v 15 hod. Výtěžek 
koncertu bude použitý na probíhající opravy v kostele. Podmínky vstupu: je nutné předložit doklad 
o aplikaci očkování proti COVID-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových 
vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní, nebo doložit prodělání 
laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání 
akce. Děti mezi 12 a 18 lety mohou doložit bezinfekčnost negativním RT-PCR testem starým nejvýše 
72 hodin, stejným způsobem se prokazují lidé s kontraindikací k očkování a lidé, kteří očkování právě 
podstupují. Na děti do 12 let se tyto podmínky nevztahují. 
 
Kostel NPM v Bučovicích bude přes svátky otevřený v sobotu 25.12. a 26.12. od 15 do 16 hod.  
 

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


