
8:00 Domanín Za farní společenství.

9:30 Bzenec 
Za Drahomíru a Karla Nevřivých, živou 

a + rodinu.

3 Út Sv. Řehoře Velikého 18:00 Bzenec
Na poděkování za 85 let života, dar zdraví 

a ochranu PM Bzenecké do dalšího života.

4 St 8:00 Těmice

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.

17:00 Olšovec
Za + rodiče, žívou a zemřelou rodinu a duše 

v očistci.

8:00 Domanín
Za + Marii a Josefa Šlahůnkovy, + rodiče, celou 

živou a + rodinu.

9:30 Bzenec Za farní společenství.

10 Út 18:00 Bzenec
Za rodiče Martu a Michala,  s prosbou o Boží 

požehnání pro živou rodinu.

11 St 8:00 Těmice
Za + rodiče Uhlířovy, + sourozence a celou živou 

rodinu.

12 Čt 18:00 Domanín
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.

10:30 Bzenec Svatba: Adéla Boráňová, Lubomír Křižan.

12:00 Bzenec Svatba: Linda Svejkovská, Petr Kepič.

8:00 Domanín Za farní společenství.

9:30 Bzenec 
Za + a živou rodinu Gazárkovu a Benediktovu, 

dar zdraví a duše v očistci.

17 Út 18:00 Bzenec
Za + rodiče Klučkovy a prarodiče Štěpančíkovy, 

dar zdraví a ochranu PM pro živou rodinu.

18 St 8:00 Těmice
Na poděkování za 50 let života, dar zdraví,  pomoc 

a ochranu Boží pro celou živou rodinu.

19 Čt 18:00 Domanín
Za + Františka, + rodiče, za Boží pomoc a ochranu 

Panny Marie.

20 Pá
sv. Ondřej, Pavel 

a druhové
18:00 Bzenec

K Andělu strážnému za ochranu a pomoc Boží pro 

celou živou rodinu.

"BOHOSLUŽEBNÍK" ZÁŘÍ 2019.

8 Ne

15 Ne

1 Ne

14 So

22. Neděle 

v mezidobí

žehnání aktovek

23. Neděle 

v mezidobí

24. Neděle v mezidobí

Panna Maria Bolestná

Svátek Povýšení 

svatého Kříže

7 So
Patrocinium kalpe na 

Olšovci



21 So
Svátek sv. Matouše, 

apoštola a evangelisty
8:00 Bzenec

Za + Františku, manžela, rodiče Řehákovy 

a Ganglovy a duše v očistci.

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
Na poděkování za 25 let společného života 

s prosbou o Boží požehnání do dalších let.

25 St 8:00 Těmice
Za + dceru Pavlínu,  pomoc Boží a ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu.

26 Čt 18:00 Domanín
Za + Stanislava Adamce, + bratry, celou živou 

a + rodinu, Boží pomoc a ochranu Panny Marie.

27 Pá sv. Vincenc z Paula 18:00 Bzenec Za + Michalku a požehnání všem dětem v rodině.

8:00 Bzenec Za duše zemřelých dárců mešních fundací.

9:30?Domanín Za chasu a mládež z Domanína.

11:00 Domanín Za farní společenství.

9:30 Bzenec Za duše zemřelých dárců mešních fundací.

Opravy místností na faře v Domaníně. 

Farní budova v letech 2005 – 2008 prošla větší rekonstrukcí. V tu dobu byl opraven interiér (kuchyně, 

sociální zařízení), dále byla opravena střecha, část místností, vyměněna okna. Jelikož 

v nezrekonstruovaných místnostech byla částečně shnilá podlaha, rozhodli jsme, že místnosti celkově 

upravíme a podlahy vyměníme. Znamenalo to odstranit starou podlahu, vyvést suť, udělat novou 

izolaci, nanést izolační materiál liapor, durelis-desky a nakonec linoleum. Ze stěn bylo potřeba 

oškrabat staré nátěry, nanést lepidlo, perlinku a nakonec „fajnovou“ a vymalovat. Předpokládaná 

cena rekonstrukce je 250 000 Kč. Na opravy jsme získali dotaci 70 000 Kč z Jihomoravského kraje. 

Mnoho jsme ušetřili díky tomu, že jsme co nejvíce činností odpracovali svépomocí. Všem, kteří se 

zapojili, chci od srdce poděkovat za ochotu a obětavost. 

Shodou okolností nás požádala paní ředitelka ZŠ, zda bychom z důvodu nedostatku místa pro 

zájmové vzdělávání ve škole nepronajali místnosti na faře školní družině. Souhlasili jsme. Díky tomu 

bude farní budova využita a pronájem ulehčí farnosti po ekonomické stránce.

Naše společnost a také naše farnost prožívá „hojnější“ období. Je moudré investovat do budoucnosti, 

abychom jako naši předkové, kteří zde zanechali jak duchovní, tak i hmotné bohatství i my moudře 

investovali do pokladu víry a byli dobří hospodáři svěřeného majetku. 

K větší cti a slávě Boží.

P. Martin

28 So
Slavnost sv. Václava 

hody v Domaníně

V sobotu 28. 9. v 9:30 - hodová mše sv. v Domaníně. Mši sv. celebruje Mons. Vojtěch Šíma. 

Po mši sv. budou požehnány zrekonstruované prostory farní budovy. 

V neděli 1. 9. při mši sv. proběhne požehnání dětem, studentům a učitelům do nového školního 

roku a žehnání aktovek.

29 Ne 26. Neděle v mezidobí

22 Ne
25. Neděle v mezidobí 

Poděkování za úrodu


