
Poděkování za 65 let života, celou živou a + rodinu, Boží pomoc 

a ochranu Panny Marie

Lektoři: Monika Trlidová, Martin Bedrava 

Na poděkování za 55 let života s prosbou o Boží požehnání do 

dalších let.
Křest: Jakub Tomáš Němeček

Lektoři: Jiřina Vaštíková, Marie Klopcová

18:00 Bzenec Za dar zdraví pro děti a Boží požehnání

18:45 Bzenec Hovory o víře: kniha Exodus.

29 St 8:00 Těmice
Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví při dožití 64 let společné 

cesty životem, ochranu P. Marie pro živou rodinu a za dvoje+ rodiče, 

+bratry a duše v očistci

17:00 Domanín Za Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu

17:45 Domanín Hovory o víře: 3. přikázání (bohoslovec Dan).

31 Pá
mše sv. pro děti

sv. Jana Boska
18:00 Bzenec Na poděkování Pánu Bohu a ochranu pro živou rodinu

Za farní společenství a za ženy z farnosti

Lektoři: Marie Horníková, Tomáš Žůrek

Za Vladimíra Solíka živou a + rodinu

Lektoři: Oldříška Kytková, Lenka Poláčková

▪ Ve čtvrtek 30. 1. v Domaníně a v pátek 31. 1. v Bzenci 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 v Domaníně od 16:30, v Bzenci od 17:00 hod na faře.

▪ Příští neděli, na svátek Uvedení Páně do chrámu, na začátku mše sv. proběhne před kostelem žehnání 

svící "hromniček". Můžete si přinést svoje svíce k požehnání.    

▪ Úklid kostela:  v Bzenci: Jarmila Dvořanová, Eva Exelová, Ludmila Cihelková, 

                           Lenka Polášková.

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

26 Ne
Neděle 

Božího Slova

9:30 Bzenec

8:00 Domanín

9:30 Bzenec

▪ Děkuji za úklid stromků a vánoční výzdoby.

▪ Srdečně vás všechny zveme na farní ples který se koná v pátek 31. 1. 2020

Dnes, po mši sv. budete mít možnost zakoupit vstupenky na farní ples. Od pondělí 13.1. budou 

vstupenky na informačním centru v Bzenci na náměstí. Cena vstupenky je 150Kč. 

Prosíme farníky o ceny do tomboly, které můžou nosit na faru nebo do sakristie vždy po mši svaté. 

Na plese bude jako tradičně ochutnávka vín ze sklípků našich farníků. Prosíme farníky, kteří by 

chtěli věnovat vzorky do vinotéky, aby  označili láhve takto: odrůda, vinař a ročník. Vzorky můžete 

nosit v Bzenci Jaroslavu Váňovi nebo na faru, v Domaníně Petru Zábranskému. Vše do středy 29.1. 

Ochotní farníci, kteří by chtěli pomoct s organizací plesu se můžou hlásit u Kajky Hejbalové.

▪ Příští neděli, na svátek Uvedení Páně do chrámu, na začátku mše sv. proběhne před kostelem žehnání 

svící "hromniček". Můžete si přinést svoje svíce k požehnání.    
▪ Minulou neděli, se v Bzenci při sbírce na lavice vybralo 18.905,- Kč, z Betléma 5.632,-Kč; 

                                    v Domaníně 7.005,- Kč.    Všem dárcům PánBůh zaplať.

30 Čt mše sv. pro děti

2 Ne

Svátek 

Uvedení Páně 

do chrámu 

HROMINCE

28 Út

POŘAD BOHOSLUŽEB 26. 1. - 2. 2. 2020.
Bzenec, Domanín, Těmice

8:00 Domanín


