
POŘAD BOHOSLUŽEB 23. 2. - 1. 3. 2020.
Bzenec, Domanín, Těmice

23 Ne
8:00 Domanín

Lektoři: Bedřiška Horáková, Petr Zábranský

9:30 Bzenec Za farní společenství
Lektoři: manželé Juráskovi

25 Út 18:00 Bzenec

18:45 Bzenec Hovory o víře: Karikatury Boha 

26 St

16:00 Domanín Křížová cesta (vedou ženy z farnosti)

16:30 Domanín

17:30 Bzenec Křížová cesta (vedou ženy z farnosti)

18:00 Bzenec Za členy živého růžence

28 Pá Mše sv. pro děti

17:30 Bzenec Křížová cesta (vedou ministranti)

18:00 Bzenec Za + rodiče Rybovi a živou rodinu

19:00 Bzenec Spolčo mládeže

1 Ne 1. Neděle postní

7.30 Domanín Křížová cesta (vedou muži z farnosti)

8:00 Domanín Za farní společenství

Lektoři: Ivana Brhelová, Jaromír Čech
9:00 Bzenec Křížová cesta (vedou muži z farnosti)

9:30 Bzenec 

Lektoři: Marcela Tuhá, Jaroslav Váňa

▪ Náboženství v tomto neodpadá, otce Martina bude suplovat bohoslovec Daniel.

▪ Úklid kostela: v Bzenci: Kindlová, Roháčová, Uličná

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

7. Neděle v 
mezidobí

Sbírka na Svatopetrský 
haléř

Na poděkování za Boží ochranu, dar zdraví s prosbou o 
Boží milosrdenství

Poděkování Pánu Bohu a Panně Marii Bzenecké za 
přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání a ochranu do 
dalších let

Popeleční středa
den přísného postu

Za + rodinu Kmínkovu, + bratra Františka a duše v 
očistci

Za + Věru Ženatovou k nedožitým 100 narozeninám a 
celou +rodinu s prosbou o zdraví a ochranu Panny 
Marie Bzenecké za živou rodinu

▪ V sobotu 18. dubna jsme zváni na děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání, která se 
tentokrát koná v katedrále sv. Václava v Olomouci. Při této příležitosti navštívíme rodiště 
bohoslovce Daniela Vychodila Pěnčín a rodiště o. Martina Cholinu. Zájemci se hlaste u paní Marcely 
Tuhé, nebo u paní Magdy Poštolkové. Cena za dopravu a oběd je 350 Kč. Pro děti a mládež 150 Kč.  

▪ BZENEC: V pátek bude mše sv. pro děti. Děti a mladí jsou zváni aby se zapojili do scholičky, která 
bude doprovázet mši sv. Nácvik proběhne na faře před mší sv. od 16:45 hod.
▪ BZENEC:  ve farní učebně jsou k dispozici k rozebrání knížky ze staré farní knihovny. Přitom si 
můžete posedět a vypít šálek dobré kávy. 
▪ Všichni mladí od 13 let jsou zváni na Spolčo, které bude tento pátek v 19:00 na faře v Bzenci. Více 
informací viz plakátek.
▪ Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na 
oslavu Velikonoc. V katolické církvi je Popeleční středa (spolu s Velkým pátkem) dnem přísného 
postu, kterým se rozumí půst od masa a půst újmy, tj. je dovoleno jen jednou za den se úplně 
nasytit. 

Ve vážných případech (zaopatření, řešení pohřbu apod.), 
kontaktujte bohoslovce Daniela Vychodila 731 630 426 

v případě akutního zaopatření P. Vladimíra Mrázka 731 402 188. 


