
32. neděle v mezidobí 

6.11.2022 

32. neděle v 

mezidobí 6.11. 

Nev. 

Buč. 

 

Křiž. 

8:00  

9:30 

 

11:00  

za + Josefu Hebronovu, živou a + rodinu 

za Jaroslava Staňka, rodinu Kalousovu, 

Staňkovu a DVO 

za + Miroslava Setínka, manželku, za ž. i + 

rodinu 

7.11. pondělí Nev. 18:00   

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

9.11. středa, 

Posvěcení 

lateránské baziliky 

 

Buč. 

 

 

18:00  
za nová povolání k zasvěcenému životu, 

kněžství a svátostnému manželství 

10.11. čtvrtek, sv. 

Lva Velikého 
Raš. 17:00  

11.11. pátek, sv. 

Martina 
Buč. 18:00 za Blanku Zemánkovu, manžela, ž. a + 

rodinu 

12.11. sobota, sv. 

Josafata  

Raš. 18:00 za Františku a Jana Červinkovy a DVO 

33. neděle v 

mezidobí 13.11. 

Nev. 

 

Buč. 

 

Křiž. 

8:00  

 

9:30 

 

11:00  

za + rodiče, Kristýnu a Bohuslava Poulovy, 

ž. a + rodinu a DVO 

za Stanislava Krejčího, rodiče, sourozence, ž. 

i + rodinu 

za + Josefa a Marii Tesařovy a celou ž. a + 

rodinu 

Pobožnosti za věrné zemřelé budou v neděli 6.11. na hřbitově: v Nevojicích ve 14 h., v Bučovicích 
v 15 h., v Křižanovicích v 16:00 h.  
Zkoušky zpěvu dětí, které budou doprovázet mši svatou na Štědrý den odpoledne, začnou ve středu 
9. listopadu v 17 h v Katolickém domě. 
Příští neděli 13.11. bude v Bučovicích pokřtěn Jakub Svoboda v 15 hod.  
Výroční členská schůze Společnosti Katolického domu v Bučovicích se uskuteční v neděli 13. 
listopadu po mši svaté. V úvodu bude členům i nečlenům možné prohlédnout si zrekonstruovanou 
podlahu v sále Katolického domu. Na schůzi jsou tedy zváni členové, nečlenové spolku, a zejména 
pak ti, kteří se členy chtějí stát. Výbor SKD 
Příští neděli bude sbírka na podporu katolických médií. 
Na diecézní synodální setkání jsou srdečně zváni koordinátoři či moderátoři a též další spolufarníci, 
členové synodních skupinek. Dne 19.11.2022 v Brně na Biskupském gymnáziu Brno a MŠ, Barvičova 
85 10:00-16:15 hod. Účast je třeba potvrdit, email na plakátku na vývěsce. 

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


