POŘAD BOHOSLUŽEB

Bzenec, Domanín, Těmice A.D. 2019
den

liturgická oslava

čas/místo

8:00 Domanín
ne
14.4.

Květná neděle,
žehnání ratolestí
před kostelem.

úmysl mše svaté / poznámky

Za farní společenství.
lektoři: Marie Horníková, Tomáš Žůrek

9:00 Bzenec

Křížová cesta (vedou ženy).

9:30 Bzenec

Za rodiče Anežku a Tomáše Sobkovy , babičku Marii.
Živé a + rodiny.
lektoři: manželé Gazárkovi

14:00 Domanín Křížová cesta za zemřelé z farnosti na hřbitov.
út
16.4.
st
17.4.

18:00 Bzenec
8:00 Těmice
17:00 Bzenec

čt
18.4.

Zelený čtvrtek
19.00 Domanín
14:00 - 15:00

14:30 Bzenec
Velký Pátek
Novéna k Božímu
15:00 Bzenec
pá
milosrdenství
19.4.
(19. – 27.4.)
16:30 Domanín
Den přísného postu
17:00 Domanín

so
20.4.

Bíla sobota

Za + rodiče Aloise a Ludmilu i za Boží pomoc
a ochranu.
Za + manžela, dvoje rodiče, s prosbou o dar zdraví
a Boží požehnání pro celou živou rodinu.
Za duše zemřelých dárců mešních fundací.
do 19:00 adorace - bdění v Getsemanské zahradě.
Za + Ferdinanda Dvořana, živou a + rodinu.
do 20:30 adorace - bdění v Getsemanské zahradě.
Příležitost ke svátosti smíření.
Křížová cesta (vedou muži).
Velkopáteční obřady.
do 17:00 adorace u kříže.
Křížová cesta (vedou děti).
Velkopáteční obřady.
do 19:00 adorace u kříže

Adorace u Božího hrobu: Bzenec 7.00 - 15:00; Domanín 9:00 - 17:00. Sbírka na
křesť. ve Svaté zemi. Prosím, zapište na obvyklém místě se do tabulky.
19:00 Bzenec
Za farní společenství.
vigilie
21:00 Domanín
Za farní společenství.
vigilie
Za + rodiče, duše v očistci, dar zdraví a ochranu Boží
8:00 Domanín pro živou rodinu.

Slavnost
ne Zmrtvýchvstání Páně
21.4. Sbírka na Kněžský
seminář
9:30 Bzenec

lektoři: M. a J. Trlidovi

Na poděkování s prosbou o Boží požehnání
a ochranu.
lektoři: manželé Juráskovi

V zadu je připraven koš, kam můžete dávat postní pokladničky "postničky". Pokud je
dnes nemáte u sebe, můžete je přinášet v průběhu týdne. Velké díky vám všem, kteří se
do této aktivity zapojujete a přispíváte k dobrému dílu.
Na Zelený čtvrtek jsou ministranti zváni do Olomouce, do katedrály, na Missa
chrismatis. Jedná se o slavností mši sv., které se účastní všichni kněží z diecéze a při níž
biskup světí posvátné oleje. Pro ministranty z děkanátu je domluven autobus. Zájemci
ať se hlásí u o. Martina.
Na Zelený čtvrtek, při mši sv. bude probíhat obřad umývání nohou. Prosíme ochotné
muže, aby se přihlásili v zákristii, nebo alespoň když budou osloveni, aby se toho
nevyhýbali.
Děkuji za úklid kostela před Velikonocemi a také za zpěv pašijí.
Minulou neděli se v Bzenci při sbírce vybralo 4.955,- korun.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Úklid kostela v Bzenci: rodina Němečkova.
P. Mgr. Martin Sekanina,, tel: 731 621 169
Farnost Bzenec, Domanín, Těmice: e-mail: fabzenec@ado.cz; tel. 730 546 664

