
1. neděle postní 

26.2.2023 

1. neděle postní 

26.2. 

Nev. 

Buč. 

Křiž. 

8:00  

9:30 

11:00  

za Františka Filipce, manž., dceru, ž.a+ rod. 

za + syna, rodiče, celou rodinu a DVO 

za + Marii Kučerovou, manžela, ž. a + rodinu 

27.2. pondělí Nev. 18:00  

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

1.3. středa (mše sv. 

pro rodiče s dětmi) 

Buč. 18:00  za ž. a + rodinu a DVO 

2.3. čtvrtek Raš. 17:00  

3.3. pátek Buč. 18:00 na úmysl MM 

4.3. sobota  Buč. 

Raš. 

8:00 

18:00 
na poděkování za vyslyšené prosby 

za Josefa Svobodu, manželku a celou rodinu 

2. neděle postní 

5.3. 

Nev. 

Buč. 

Křiž. 

8:00  

9:30 

11:00  

na poděkování za přijatá dobrodiní, dar 

zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu 

za + Evžena Kamenického, za ž. a + rodinu 

za +Jakuba Hrubého, manželku, dvoje 

rodiče, sourozence a DVO 

 
Sbírka minulé neděle Svatopetrský haléř činila v Bučovicích 9567 Kč, v Křižanovicích 3483 Kč, 
v Rašovicích 2650 (celkem 6133 Kč), v Nevojicích 1700 Kč. Vaše dary poputují na podporu 
nejpotřebnějším podle aktuální situace dle rozhodnutí papeže Františka.  
 
Modlitba křížové cesty bude v Bučovicích v době postní každý pátek v 17:20, v Křižanovicích každou 
neděli v 10:30, v Nevojicích v pondělí v 17:30 a v Rašovicích v sobotu v 17:30. 
 
Ministranti se sejdou v sobotu 4.3. v 9 h. v kostele v Bučovicích, kde bude probíhat ministrant. 
schůzka s nácvikem na liturgii. Poté se přesuneme na faru, kde je plánovaný konec v 11 h. 
 
Nácvik farního sboru bude od čtvrtka 2.3. každý čtvrtek od 19:00 na faře v Bučovicích.  
 
Příští neděli bude v Bučovicích pokřtěn Gabriel Šedivý. Prosím o modlitbu za jeho rodinu. 
 
Ekonomická rada farnosti Bučovice se sejde tuto středu na faře v Bučovicích v 19:15.  
 
Obnovená farní kavárna bude v Nevojicích příští neděli po mši svaté.  
 
 
 

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


