
liturgická oslava čas/místo úmysl mše svaté / poznámky

7:30 Domanín Křížová cesta (vede schola).

Za + Zlatu Kuchařovou, + rodiče Gorčíkovy, za Boží 

pomoc a ochranu Panny Marie.

lektoři: M. a J. Trlidovi

9:00 Bzenec Křížová cesta (vedou děti).

Za zemřelou rodinu Vozákovu s prosbou o Boží pomoc 

pro celou živou rodinu.

lektoři: Marie Kantoráková, Marta Kazíková

15:00 Bzenec Pobřební mše sv. za + Annu Lukeštíkovou.

18:00 Bzenec Za + rodiče, bratra a duše v očistci.

st 

13.3.
8:00 Těmice

Za + manžela, sestru, rodiče a  ochranu Boží pro živou 

rodinu.

16:30 Domanín Křížová cesta (vedou ženy).

17:00 Domanín
Za + Boženu a Stanislava Fickovy, dva syny, zetě, živou 

a + rodinu a duše v očistci.

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

17:30 Bzenec Křížová cesta (vedou ženy).

18:00 Bzenec Za + Jiřího Kubíčka mladšího.

so 

16.3.
8:00 Bzenec Za + Karla Ševčíka bratry, jejich rodiče a duše v očistci.

7:30 Domanín Křížová cesta (vedou muži).

Za farní společenství.

lektoři: Zuzana Macháčková, Magda Poštolková 

9:00 Bzenec Křížová cesta (vedou muži).

Za zemřelou a živou rodinu.

lektoři: rodina Hostýnková

ne 

10.3.
1. Neděle postní

V pátek 15. 3. jste zváni na besedu: S vírou i přes oceán. Povídání Markéty Kubátové o zážitcích a 

zkušenostech ze světového dne mládeže, který se uskutečnil v lednu 2019 v Panamě. 

Děti od 1. do 5. třídy jsou zvány na Přespávačku na faře ve Bzenci, která bude 6. – 7. dubna 2019 

(sobota od 13:00 – neděle 11:00). Pro děti je připraven bohatý program – hry, tvoření, písničky, nedělní 

mše svatá… Cena akce je 50,- Kč. Bližší informace a PŘIHLÁŠKY jsou k dispozici v sakristii.

pá 

15.3.

ne 

17.3.
2. Neděle postní

8:00 Domanín

POŘAD BOHOSLUŽEB
Bzenec, Domanín, Těmice A.D. 2019

den

8:00 Domanín

9:30 Bzenec

V sobotu 16. 3. od 10:00 do 16:00 na faře v Bzenci proběhne FOTO-WORKSHOP - NAUČTE SE LÉPE 

FOTIT! Úvod do problematiky, základy fotografování, vyvolávání fotky "starým" způsobem v černé 

komoře apod. Oběd bude zajištěn. Vstupné dobrovolné. Přihlásit se je možné v zákristii, nebo na 

mailu: fabzenec@ado.cz. 

V sobotu 16. 3. v době od 14:00 hodin do 16:00 hodin se na faře v Domaníně uskuteční první setkání 

dětí v Misijním klubku. Jedná se o jednu ze čtyř forem Papežského misijního díla, které podporuje 

duchovní i hmotné potřeby dětí. Setkávat se budeme každou druhou sobotu v měsíci. Srdečně jsou 

zvány všechny děti.

út 

12.3.

9:30 Bzenec

čt 

14.3.



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

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

Již 10 let nabízí Charita ČR příležitost prožít období přípravy na velikonoce, své obrácení k Bohu, také 

formou skutků oběti a sebezáporu v rámci tzv. postní almužny. V  postní době trvající od 6. 3. do 18. 

4. 2019 můžete ve svých rodinách nebo i osobně takto ušetřené prostředky, Vaše „almužny“, ukládat 

do charitní „postničky“. Rozhodnutí, komu by nashromážděná částka měla pomoci, necháváme zcela 

na Vás. Možností uplatnění je několik – Vaše farnost, blízká charita, konkrétní potřebná rodina či 

osoba aj. Papírová postnička je pro Vás připravena na na obvyklém místě.

Minulou neděli se v Bzenci při sbírce vybralo 5.319,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 	

Úklid kostela v Bzenci: Marie Zemánková, Juráskovi; v Domaníně: Trlidová, Klobásková, Masařová.


