POŘAD BOHOSLUŽEB 9. 2. - 16. 2. 2020.
Bzenec, Domanín, Těmice
8:00 Domanín
9 Ne

Za + Marii Gabrielovou, + Josefa Jurečku, celou + rodinu, za
Boží pomoc a ochranu Panny Marie

Lektoři: Manželé Trlidovi

5. Neděle
v mezidobí

9:30 Bzenec

Za zemřelého syna Michala a maminku Pavlu s prosbou o dar
zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

Lektoři: rodina Boraňová
11 Út

P. Maria Lourdská 18:00 Bzenec
Pomazání nemocných

12 St

Za nemocné z farnosti

18:45 Bzenec

Hovory o víře: kniha Exodu

8:00 Těmice

Za + rodiče a celou živou a + rodinu Uhlířovu

17:00 Domanín Za nemocné z farnosti

Pomazání nemocných
13 Čt
zpovídá P. Šimoník 17:45 Domanín

14 Pá

16 Ne

6. Neděle v mezidobí
v Bzenci sbírka na
lavice

Hovory o víře: (bohoslovec Dan).

18:00 Bzenec

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

18:00 Bzenec

Za zemřelého Františka Dvořana a jeho rodiče

8:00 Domanín

Za farní společenství

Lektoři: Zuzana Macháčková, Magda Poštolková
9:30 Bzenec

Za + rodiče a živou a zemřelou rodinu

Lektoři: manželé Gazárkovi
▪ V Bzenci v úterý, v Domaníně ve čtvrtek, bude možnost přijmout svátost pomazání nemocných.
Pomazání nemocných není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života, ale je určena
lidem, kteří vážně onemocněli nebo jejichž síly jsou stářím značně oslabeny a každým nad 60 let (i
když nemoc neprožívá). Svátost nemocných má věřící přijmout ve stavu milosti posvěcující tzn. má jí
předcházet svátost smíření a přijetí Eucharistie - sv. přijímání.
▪ Děkuji všem, kteří se zapojujete do pravidelného úklidu, a zároveň prosím další ochotné farníky, aby
se zapojili. Přihlaste se prosím v zákristii.
▪ Děkuji chlapům za včerejší pomoc při kácení ořecha na farní zahradě a následného úklidu dřeva.
▪ Uzávěrka farních listů je příští neděli 16. 2. 2020.
▪ DOMANÍN - prosím rodiče dětí 1. - 3. třídy, které chodí do Náboženství, aby dohlédli na to, aby děti
nosily učebnice do hodin.
▪ Ještě jsou volná mista na farní pouť do Lurd - Ars - La Salette, která je naplánována na 18. - 27. 5.
2020. Bližší informace jsou k dispozoci na letáku, který je na obvyklém místě v kostele, nebo na
webových stránkách farnosti.
▪ Minulou neděli, se v Bzenci vybralo 7.230,- Kč;
v Domaníně 6.059,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
▪ Úklid kostela: v Bzenci: rodina Hejbalová, Kytková, Mlčúchová.
P. Mgr. Martin Sekanina, tel: 731 621 169
Farnost Bzenec, Domanín, Těmice: e-mail: fabzenec@ado.cz; tel. 730 546 664

