
7.30 Domanín křížová cesta (vede schola)

Poděkování za 85 let a 60 let života, za + manžela, dvoje + rodiče 

a + bratra

Lektoři: Jana Krsičková, Jaroslav Řihák

9:00 Bzenec křížová cesta (vedou rodiny s dětmi)

Za farní společenství

Lektoři: Heda Mlčúchová, Marie Řeháková

9 Po 15:00 Domanín Pohřeb: Anna Pavková

15:00 Bzenec Pohřeb: Ludmila Tuhá 

18:00 Bzenec Za + Annu Becherovou, manžela, rodiče a sourozence Bimkovy

18:45 Bzenec Hovory o víře: 8 moderních omylů (bohoslovec Dan) 

11 St 8:00 Těmice
Za + rodinu Juříkovou a Zalešákovou, nemocnou osobu, pomoc 

Boží a ochranu Panny Marie

16:30 Domanín křížová cesta (vedou ženy)

17:00 Domanín Za + Josefa, Marka, Jiřího a Václava

17:45 Domanín Hovory o víře: 

18:00 Bzenec Adorace

17:30 Bzenec křížová cesta (vedou matky)

18:00 Bzenec Za Karla Ševčíka a rodiče Ševčíkovy, zemřelé bratry a +++

7.30 Domanín křížová cesta (vedou ministranti)

Za farní společenství

Lektoři: Monika Trlidová, Martin Bedrava

9:00 Bzenec křížová cesta (vede mládež farnosti)

Za + manžela,syna a vnuka, duše v očistci a Boží požehnání pro 

živou rodinu

Lektoři: Marie Kantoráková, Marta Kazíková

▪ BZENEC: Brigáda. Zveme ochotné farníky, jak muže tak i ženy, na pomoc při úklidu v kostele a na 

faře. Je třeba uklidit oratoř, sklady a mísnosti v kostele, umýt okna v přízemí fary, vyhrabat zahradu 

aj. Brigáda proběhne v sobotu 21. 3. začneme mší sv. v 8:00, oběd je zajištěn. 

▪ Příští neděli bude sloužit mši sv. otec Pavel Stuška, rektor AKS v Olomouci. Otec Martin bude přes 

týden přítomen. 

▪ Minulou neděli, se v Bzenci vybralo 6.430,- Kč; 

                                     v Domaníně 5.847,- Kč.    Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
▪ Úklid kostela: v Bzenci: Stoček, Vaňa; v Domaníně: Býčková, Ottová

P. Mgr. Martin Sekanina, tel: 731 621 169

▪ DOMANÍN: Ve středu, v 19:00 proběhne setkání pastorační a ekonomické farní rady. 

13 Pá

15 Ne

3. Neděle postní

v Bzenci sbírka 

na lavice

8:00 Domanín

9:30 Bzenec 

▪ Prožíváme dobu postní, která nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší 

soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.  

V tomto období se máme zdržovat zábav, plesů a když se pořádají svatby, tak s vědomím, že je 

postní doba. Máme též omezit sledování televize a vyhýbat se radovánkám, které se neslučují s 

postní dobou. 

▪ Pro děti a mládež je připravena postní aktivita STROM ŽIVOTA. Za každý půst (odřeknutí se 

sladkostí, oblíbeného jídla,...), almužnu (věnovat ze svého kapesného do postní pokladničky, 

věnovat někomu svůj čas,...) a modlitbu (mše svatá, křížová cesta, svátost smíření, jakákoliv 

modlitba navíc) si mohou nalepit lísteček.

10 Út

12 Čt

POŘAD BOHOSLUŽEB 8. 3. - 15. 3. 2020.
Bzenec, Domanín, Těmice

8 Ne 2. Neděle postní

8:00 Domanín

9:30 Bzenec 



Farnost Bzenec, Domanín, Těmice: e-mail: fabzenec@ado.cz; tel. 730 546 664


