POŘAD BOHOSLUŽEB 1.12. - 8. 12. 2019.
Bzenec, Domanín, Těmice
8:00 Domanín

Za + Marii Kostílkovou s prosbou o dar zdraví, Boží pomoc a
ochranu P. Marie pro živou rodinu a Boží pomoc pro scholu.
Lektoři: Bedřiška Horáková, Petr Zábranský

1. neděle adventní 16:00 Domanín Adventní koncert pěveckého sboru
Stojanova gymnázia, Velehrad.
1 Ne žehnání adventních
věnců
Za dar moudrosti při výběru školy.

9:30 Bzenec

18:00 Bzenec
6:45 Domanín
3 Út

sv. František
Xaverský

18:00 Bzenec
18:45 Bzenec
8:00 Těmice

4 St

6:45 Bzenec
5 Čt

6 Pa

První pátek
v měsíci.
V Bzenci mše sv.
pro děti s
Mikulášskou
besídkou

Lektoři: rodina Hostýnková

Adventní koncert pěveckého sboru
Stojanova gymnázia, Velehrad.
RORÁTY: za děti a rodiny z farnosti.
Na poděkování za přijatá dobrodiní, dar zdraví,
s prosbou o Boží pomoc při studiu.
Hovory o víře: prezentace o farní pouti do Lurd, Ars, La Salette.

Za dvoje + rodiče, dar zdraví, pomoc a ochranu Boží pro
živou rodinu.
RORÁTY: za děti a rodiny z farnosti.

17:00 Domanín

Za + manžela, rodiče Dvořanovy, Boží pomoc pro živou
rodinu.

17:45 Domanín

Hovory o víře:

18:00 Bzenec

Tichá adorace, příležitost ke sv. smíření či k rozhovorům.

15:00 Domanín

Adorace, příležitost ke svátosti smíření

16:00 Domanín

Za + P. Jiřího Balabána, živou a + rodinu, dar zdraví pro
nemocnou osobu.

17:00 Bzenec

Adorace, příležitost ke svátosti smíření

18:00 Bzenec

Za nenarozené děti.
Adorace mládeže děkanátu Kyjov + beseda o komunitě
Cenacolo.
Za farní společenství.

19:00 Bzenec

2. neděle adventní 8:00 Domanín
V Domaníně, po mši
8 Ne
sv., přijde sv.
9:30 Bzenec
Mikuláš

Lektoři: Jaromír Čech, Ivana Brhelová
Za živou a + rodinu, s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví.
Lektoři: Jiřina Vaštíková, Marie Klopcová

▪ Dnes proběhnou v našich farnostech adventní koncerty. Prosím, pozvěte vaše přátele.
▪ Na obvyklém místě si můžete koupit kalendáře na rok 2020, příští neděli budou další. Kalendáře, či
jinou duchovní literaturu, betlémy aj. si můžete koupit v obchodě u Gazárků.
▪ Prosím rodiče dětí, které chodí do Naboženské výchovy třetí třídy, aby přišli ve středu 4. 12. v 19:00
hod. na faru, na schůzku ohledně Prvního svatého přijímání.
BZENEC: V pátek 6. 12. bude mše sv. pro děti. Při mši sv. bude zpívat dětská scholička, prosíme děti,
aby se do scholičky zapojily jak zpěvem či hrou na hudební nástroj. Zkouška scholičky bude od 17:15
na faře. Po mši sv. přijde sv. Mikuláš.
▪ Na sv. Silvestra 31. 12. plánujeme pouť na sv. Hostýn, kde můžeme Pánu Bohu poděkovat za rok
2019 adorací a přivítat nový rok 2020 mší sv. Zájemci se hlaste u paní M. Tuhé nebo u paní
M. Poštolkové. Cena za autobus je 250 Kč. Autobus vyjede až na horu k bazilice (k točně).
▪ DOMANÍN: V zadu v kostele, v krabicích, jsou knihy k rozebrání za doborovolný příspěvek.
▪ Minulou neděli, se při sbírce v Bzenci vybralo 8.674,- korun; v Domaníně 8.377,- korun.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
▪ Úklid kostela v Bzenci: rodina Tuhá.

P. Mgr. Martin Sekanina, tel: 731 621 169
Farnost Bzenec, Domanín, Těmice: e-mail: fabzenec@ado.cz; tel. 730 546 664

