
5. neděle postní
3.4.2022

5. neděle postní,
3.4. 

Nev.
Buč.
Křiž
.

8:00 
9:30
11:00 

za rodinu Tejklovu, na poděkování za dar 
života a prosbu o Boží ochranu a zdraví
za + rodiče Lazorovy a DVO

4.4. pondělí Nev. 18:00

5.4. úterý Buč. 17:30 modlitba sv. růžence

6.4. středa Buč. 18:00 za farní společensví

7.4. čtvrtek Křiž
.

17:00

8.4. pátek Buč. 17:00 na úmysl modliteb matek

9.4. sobota Raš. 18:00
Květná neděle 10.4. Nev.

Buč.
Křiž
.

8:00 
9:30
11:00 

za rodiče, bratra, ž. a + rodinu a DVO

Křížová cesta s mládeží v neděli 3.4. v Křižanovicích od 14:30. 

Diecézní  setkání  mládeže (12-25  let)  s  otcem biskupem Vojtěchem se  bude  konat  v  Brně  na
Petrově v sobotu 9. dubna 2022 od 8 hodin. Společný odjezd autem, nebo vlakem v 6:58 z Bučovic,
v 7:06  ze  Slavkova.  Plánovaný  návrat  v 16:30  hod.  Cena  100  Kč,  je  nutné  se  přihlásit  na
https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/ a poslat SMS na číslo 777210010 ohledně společné cesty.

Příprava na svátost biřmování v Křižanovicích začne po Velikonočních svátcích. Přihlásit se můžete
na archu v zákristii v Křižanovicích, nebo přes farní email krizanovice@dieceze.cz.

Pouť do Sloupu v pátek 8.4. Cena je 250 Kč. Je možné nasednout v Brankovicích 7:15, v Nesovicích
7:20, ve Vícemilicích v 7:25 a v Bučovicích v 7:30 u autobusového nádraží. Plánovaný návrat do 16
hod. Zapsat se můžete u p. Hrazdilové na tel.č. 608 893 159. 

Předvelikonoční svátost smíření bude v Bučovicích v neděli 10.4. v 15-16 h., v Křižanovicích 10.4.
v 17:30-18:30, v Rašovicích v sobotu 9.4. 17-18 h., v Nevojicích v pondělí 4.4. 17-18h.

Příprava na první svaté přijímání v Bučovicích začne po Velikonocích. Rodiče si mohou vyzvednout
u mě rozpis termínů přípravy.

Úmysly na mše sv. v Bučovicích do září, lze zapsat jeden nedělní úmysl na osobu/rodinu.

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

https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/
mailto:krizanovice@dieceze.cz

