
4. neděle postní 

19.3.2023 

4. neděle postní 

(laetare) 19.3. 

Nev. 

Buč. 

Křiž. 

8:00  

9:30 

11:00  

za dar zdraví aBoží ochranu pro celou rodinu 

za + manžela, dceru Janičku a br. Miroslava 

za Josefa a Františku Honkovy, Annu a Jana 

Červinkovy a celou + rodinu 

20.3. pondělí Nev. 18:00 za dar zdraví a ochranu pro celou rodinu 

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

22.3. středa Buč. 18:00  za dar víry a uzdravení 

23.3. čtvrtek Křiž. 17:00  

24.3. pátek Buč. 18:00 za + manžela, rodinu Válkovu a Krátkých 

25.3. sobota  Raš. 18:00 za manžele Zourkovy a celou rodinu 

5. neděle postní  

26.3. 

Nev. 

Buč. 

Křiž. 

8:00  

9:30 

11:00  

na poděkování za dar zdraví a prosba o 

požehnání pro celou rodinu 

za + Jaroslava Staňka, rodinu Staňkovu, 

Kalousovu a DVO 

za + Jana Buriana, manželku a DVO 

Pouť do Sloupu bude v pátek 31.3.2023. Arch k zapsání je v zákristii v Bučovicích. Lze se také přihlásit 
přes p. Hrazdilovou (t.č. 608 893 159).  
 
Křížová cesta dětí bude v kostele v Křižanovicích v neděli 26.3. v 15 hod. Křížová cesta v Bučovicích 
v lesoparku Kalvárie bude v pátek 24.3. v 17 hod.  
 
 
Farní duchovní obnova bude v Bučovicích v sobotu 1.4. od 8:30. Téma: „Síla modlitby“ Přednášející: 
Václav Čáp, laický misionář 
 
Fotografický spolek Člověka a víra pořádá výstavu velkoformátových fotografií v kostele v Bučovicích 
od 10.3. do 3.4. Pohledem fotografů můžete spatřit krásu víry prožívanou ve společenství církve.  
 
Předvelikonoční svátost smíření bude v Bučovicích v neděli 2.4. od 15 hod. do 16:30 hod., 
v Křižanovicích v neděli 2.4. od 17:30 do 18:30 hod., v Nevojicích v pondělí 3.4. od 17 do 18 hod., 
v Rašovicích v sobotu 1.4. od 17 do 18 hod.    
 
Příští neděli je změna času. Mše svatá bude o hodinu dříve.  
 
 
 
 

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


