
liturgická oslava čas/místo úmysl mše svaté / poznámky

Za farní společenství.

lektoři: M. a J. Trlidovi

Za zemřelou maminku Boženu Němcovou, babičku 

Marii, živou a zemřelou rodinu. 

lektoři: Marie Kantoráková, Marta Kazíková

6:45 Domanín Rorátní mše sv. za rodiny našich farností.

18:00 Bzenec Za + rodinu Daněčkovu a Pauerovu.

18:45 Bzenec-fara Hovory o víře, téma: světová náboženství - Hinduismus.

8:00 Těmice
Za rodinu Poláškovu, Marii Neduchalovu a duše v očistci.

6:45 Bzenec Roráty v Bzenci.

17:00 Domanín
Za rodiny Zábranskou a Ryškovu, Boží pomoc a ochranu 

Panny Marie

17:45 Domanín Setkání domanínské pastorační rady.

19:00 Bzenec Tichá adorace, příležitost ke sv. smíření či k rozhovorům.

Památka 

sv. Jana od Kříže
18:00 Bzenec Za živou a + rodinu Dokulilovu a Vratislavskou.

8:00 Bzenec Za + Ludmilu Žákovou a + rodiče.

10:15 Bzenec Křest: Martin Todt

9:00 Bzenec Předvánoční zpovídání

10:30 Domanín Předvánoční zpovídání

Za + rodiče Janíčkovi, za + Josefa Pavlicu.

lektoři: Zuzana Macháčková, Magda Poštolková 

Za farní společenství.

lektoři: Oldříška Kytková, Lenka Poláčková

Farnost Bzenec, Domanín, Těmice: e-mail: fabzenec@ado.cz; tel. 730 546 664

RORÁTY: v úterý v Domaníně a ve čtvrtek v Bzenci jste zváni na roráty, které začínají v 6:45. 

Děti zveme do průvodu s lampičkami a po mši svaté na snídani na faře.

V tomto týdnu proběhne setkání pastoračních rad farností. Bzenecké pastorační rady ve středu v 18:00 

hod. a domanínské ve čtvrtek po mši sv.

Ve středu v Domaníně a Těmicích, v pátek v Bzenci budu navštěvovat nemocné. Pokud víte o někom, 

kdo by o návštěvu kněze stál, prosím, abyste pomohli tuto návštěvu zprostředkovat. 

P. Mgr. Martin Sekanina,, tel: 731 621 169

Prosíme ochotné farníky, kteří by se zapojili do pravidelného týdenního úklidu kostela, aby si 

vytvořili skupinku, nebo se nahlásili v zákristii.

Představení prvokomunikantů.

POŘAD BOHOSLUŽEB
Bzenec, Domanín, Těmice A.D. 2018
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Památka sv. Lucie, 

panny a mučednice

pá 

14.12.

V úterý jste zváni na Hovory o víře. Téma: světová náboženství - Hinduismus.

Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli s montáží nových vrat a následným úklidem. 

Příští neděli proběhne sbírka (v Bzneci na opravu lavic).
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ne 

16.12.

3. neděle adventní

misijní jarmark 

v Bzenci

8:00 Domanín

9:30 Bzenec

V pondělí v 9:00 prosím ochotné ženy, keré by přišly pomoct se zazimováním  zahrady a úklidu 

přízemí fary.

PĚŠÍ POUŤ DO SANTIAGA DE COMPOSTELA – od 16. do 26. června. Předpokládaná cena za pouť je 

6.500 Kč. Zájemmci se mohou hlásit u o. Martina.

Úklid kostela v Bzenci: Kindlová, Roháčová, Uličná.

Minulou neděli se při sbírce v Bzenci vybralo 10.428,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 	


