"BOHOSLUŽEBNÍK" ZÁŘÍ 2019.

1 Ne

3 Út
4

22. Neděle
v mezidobí
žehnání aktovek

8:00 Domanín

Za farní společenství.

9:30 Bzenec

Za Drahomíru a Karla Nevřivých, živou
a + rodinu.

14:00 Bzenec

Loučení s prázdninami na faře v Bzenci.

Sv. Řehoře Velikého 18:00 Bzenec

St

8:00 Těmice

Na poděkování za 85 let života, dar zdraví
a ochranu PM Bzenecké do dalšího života.
Na poděkování za 55 let manželství, s prosbou o
Boží pomoc, dar zdraví a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu.

5 Čt

18:00 Domanín

Za Marie z farnosti.

6 Pá

18:00 Bzenec

Za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu.

11:00 Bzenec

Svatba: Kazíková Klára, Filip Schiel.

7 So

Patrocinium kalpe na
Olšovci

8 Ne

23. Neděle
v mezidobí

17:00 Olšovec
8:00 Domanín
9:30 Bzenec

10 Út

18:00 Bzenec

11 St

8:00 Těmice

12 Čt

18:00 Domanín

Za + rodiče, žívou a zemřelou rodinu a duše
v očistci.
Za + Marii a Josefa Šlahůnkovy, + rodiče, celou
živou a + rodinu.
Za farní společenství.
Za rodiče Martu a Michala, s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu.
Za + rodiče Uhlířovy, + sourozence a celou živou
rodinu.
Za dvoje + rodiče, jejich + děti s prosbou o dar
zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

13 Pá

sv. Jan Zlatoústý

18:00 Bzenec

Za zemřelé rodiče, sourozence a Boží požehnání
pro živou rodinu.

14 So

Svátek Povýšení
svatého Kříže

10:30 Bzenec

Svatba: Adéla Boráňová, Lubomír Křižan.

12:00 Bzenec

Svatba: Linda Svejkovská, Petr Kepič.

8:00 Domanín

Za farní společenství.

15 Ne

24. Neděle v mezidobí
Panna Maria Bolestná

9:30 Bzenec

Za + a živou rodinu Gazárkovu a Benediktovu,
dar zdraví a duše v očistci.

17 Út

18:00 Bzenec

18 St

8:00 Těmice

19 Čt

18:00 Domanín

20 Pá

sv. Ondřej, Pavel
a druhové

18:00 Bzenec

Za + rodiče Klučkovy a prarodiče Štěpančíkovy,
dar zdraví a ochranu PM pro živou rodinu.
Na poděkování za 50 let života, dar zdraví, pomoc
a ochranu Boží pro celou živou rodinu.
Za + Františka, + rodiče, za Boží pomoc a ochranu
Panny Marie.
K Andělu strážnému za ochranu a pomoc Boží pro
celou živou rodinu.

21 So

22 Ne

Svátek sv. Matouše,
8:00 Bzenec
apoštola a evangelisty
25. Neděle v mezidobí
Poděkování za úrodu

8:00 Domanín

Za + rodiče Poštolkovy, dceru Jarmilu, za celou
živou a + rodinu.

9:30 Bzenec

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní.

24 Út

18:00 Bzenec

25 St

8:00 Těmice

26 Čt

18:00 Domanín

27 Pá
28 So

29 Ne

sv. Vincenc z Paula

18:00 Bzenec

Slavnost sv. Václava 8:00 Bzenec
hody v Domaníně
9:30?Domanín
26. Neděle v mezidobí

Za + Františku, manžela, rodiče Řehákovy a
Ganglovy a duše v očistci.

Na poděkování za 25 let společného života
s prosbou o Boží požehnání do dalších let.
Za + dceru Pavlínu, pomoc Boží a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu.
Za + Stanislava Adamce, + bratry, celou živou
a + rodinu, Boží pomoc a ochranu Panny Marie.
Za + Michalku a požehnání všem dětem v rodině.
Za duše zemřelých dárců mešních fundací.
Za chasu a mládež z Domanína.

11:00 Domanín Za farní společenství.
9:30 Bzenec

Volný úmysl.

V neděli 1. 9. při mši sv. proběhne požehnání dětem, studentům a učitelům do nového školního
roku a žehnání aktovek.
Oprava lavic v kostele sv. Jana Křtitele. Oslovili jsme více firem s poptávkou na výrobu podlahy pod
lavicemi. Po konzultaci s odborníky jsme došli k závěru, že je nutná nejen nová podlážka, ale celkový
repase lavic. Lavice jsou vlivem stáří a shnilou podlahou ve špatném stavu.
Z oslovených firem odpověděla jen jedna, pan Pavel Chytka, který se věnuje sakrálnímu nábytku a
mimo jiné repasoval lavice v Kyjově a dělal nové lavice ve Vracově. Celková cena generální opravy
lavic, včetně nové dubové podlahy je vyčíslena na 879.000 Kč.
"Ve výše uvedených cenách je zahrnuta kompletní repase 31 ks lavic včetně výroby nových klekátek, výroba a
instalace nových podlah, přeprava a usazení a veškeré náklady s tím související.
Lavice budou po odvezení do dílny kompletně rozebrány na jednotlivé díly, po odstranění starého nátěru budou
všechny díly napuštěny proti dřevokaznému hmyzu a houbám, budou vyspraveny a doplněny uvolněné a
chybějící části a po zkompletování lavic bude provedena povrchová úprava.
Při výrobě budou použita lepidla splňující nejvyšší normu voděodolnosti D4. Při výrobě bude postupováno s
maximimální pečlivostí, konstrukčně a technologicky bude brán zřetel na to, aby byla zaručena co nejdelší
trvanlivost lavic.
Repase by probíhala ve třech etapách, aby se vždy 2/3 lavic mohlo využívat.
Instalace podlah a lavic budou přizpůsobeny tak, aby se nenarušoval pořad bohoslužeb v kostele.
Případná úprava výšky a sklonu klekátka by se předem vyzkoušela na ověřovacím vzorku, aby se našla optimální
poloha klečení. Konečný termín dokončení- 15.12.2020" (z cenové nabídky pana Chytky)
Naspořené peníze na opravu lavic činí celkem 360.357,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Sbírky na opravu lavic za rok 2018/19 - 180.357,- korun.
Dotace z města Bzenec - 70.000,- korun.
Mimořádné dary - 110.000,- korun.

