
liturgická oslava čas/místo úmysl mše svaté / poznámky

Za farní společenství.

lektoři: Zuzana Macháčková, Magda Poštolková

Za + Ludvíka Jakšu, dvoje rodiče, živou a zemřelou 

rodinu.
lektoři: Marcela Tuhá, Jaroslav Váňa

15:00 Domanín Pohřeb: Josef Náplava

18:00 Bzenec Za členy živého růžence.

18:45 Bzenec
Beseda o misijním působení na Hondurasu s obrazovou 

prezentací. 

19:30 Bzenec Setkání pastoračních rad ohledně lidových misií.

8:00 Těmice

Na poděkování za přijatá dobrodiní při oslavě 

90 let, dar zdraví, pomoc a ochranu Boží pro celou  

rodinu Jurčíkovu.

19:00 Domanin Májová pobožnost

19:00 Bzenec Májová pobožnost

18:00 Domanín

Za + rodinu Martinákovu, Kopřivovu a Čihákovu, duše 

v očistci a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro 

živou rodinu.

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

18:00 Bzenec Za společenství živého růžence.

19:00 Domanin Májová pobožnost

10:00 Domanín Křest: Jakub Vašina

16:00 Bzenec Za město Bzenec a SDH Bzenec.

Poděkování za 40. let manželství a Boží pomoc 

a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.

Křest: Mikuláš Srnec, Mikulecký Dominik

lektoři: Bedřiška Horáková, Petr Zábranský

Za farní společenství.

lektoři: Heda Mlčúchová, Marie Řeháková

10:30 Bzenec Křest: Dominik Hladký

út 

30.4.

st 

1.5.

Sv. Josefa dělníka

Ministrantský den v 

AKS Olomouci

čt 

2.5.

Mše sv. pro děti.

Památka sv. Atanáše, 

biskupa a učitele církve

pá 

3.5.

Mše sv. pro děti.

První pátek v měsíci.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, 

apoštolů

8:00 Domanín

9:30 Bzenec

ne 

5.5.

3. Neděle velikonoční 

sbírka na lidové misie

V úterý 30. dubna jste zváni na besedu o misijním působení na Hondurasu s obrazovou 

prezentací. Po této besedě bude následovat setkání pastoračních rad ohledně lidových 

misií s otem Janem Jakubovičem.

so 

4.5.
Sv. Floriána

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

den

ne 

28.4.

2. Neděle velikonoční

Svátek Božího 

milosrdenství

8:00 Domanín

9:30 Bzenec



V sobotu dne 4. května, v době od 14:00 do 17:00 hodin, se na faře v Domaníně 

uskuteční další setkání dětí v Misijním klubku. Srdečně jsou zvány všechny děti.

Návštěvy nemocných na První pátek tentokrát nebudou, zajistí je misionáři během 

misií.

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

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

Od května začne příprava na křest a první svaté přijímání dospělých. Pokud máte 

zájem        nebo pokud víte o někom, kdo by se rád nechal pokřtít, nebo rád začal chodit 

ke sv. přijímání, ať se obrátí na o. Martina. Nebojte se oslovte hledající…

Minulou neděli se v Bzenci při sbírce na seminář vybralo 14.340,- korun; 

v Domaníně 16.966,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 	

Úklid kostela v Bzenci: Klučková, Kútná, Križanová, Pauerová

V sobotu 11. května proběhne farní den farnosti Bzenec, na který jste srdečně zváni. 

Čeká nás bohaté občerstvení, program pro děti, vystoupení kapely Adorare. Prosíme 

ženy o dobroty z kuchyně – jednohubky, chlebíčky, buchty a jiné pochutiny a muže o 

jejich výborné skvosty ze sklípku, víno či slivovici.

V Domaníně ve čtvrtek, v Bzenci v pátek bude mše sv. pro děti. Děti a mladí jsou zváni, 

aby se zapojili do scholičky, která bude doprovázet mši sv. Nácvik proběhne na faře 

vždy před mší sv. V Domaníně od 17:00 a v Bzenci od 17:00 na faře.










