POŘAD BOHOSLUŽEB 16. 8. - 23. 8. 2020
farnost Bzenec a Domanín

16:30 Domanín
NANEBEVZETÍ (s nedělní platností) Za + Marii a Josefa Šlahůnkovy a celou živou a zemřelou rodinu
15 So
PANNY MARIE
18:00 Bzenec
Přednáška P. Maxe Kašparů
20. Neděle
8:00 Bzenec
Za farní společenství a kněze působící ve farnosti
N
v mezidobí
16
BZENECKÁ
e
10:30 Bzenec
Za město Bzenec a poutníky
POUŤ
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za přijatá dobrodiní s
18:00 Bzenec
prosbou o požehnání a ochranu do dalších let
19 St
Za + sestru Marii, dvoje + rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží
19:00 Těmice
požehnání pro rodinu Bečicovu
Na poděkování za prožité prázdniny, s prosbou o Boží
18:00 Domanín
požehnání do nového školního roku
20 Čt Sv. Bernarda
a za bohoslovce Daniela a jeho životní cestu

21 Pá
22 So

Sv. Pia X.
Panny Marie
Královny

18:45 Domanín

Táborák na ukončení prázdnin a rozloučení s bohoslovcem Danielem

18:00 Bzenec

Za živou rodinu Dokulilovou a Vratislavskou

8:00 Bzenec

Za členy živého růžence

8:00 Domanín

Za farní společenství

lektoři: manželé Trlidovi

N
23
e

21. Neděle
v mezidobí

9:30 Bzenec

Za + rodiče Antonína a Cecíli Jakšovy za dar zdraví pro Natálku
a živou rodinu Jakšovou a Dobešovou

lektoři: Jiřina Vaštíková, Marie Klopcová

10:30 Bzenec

Křest: Jiří Křivánek

14:00 Bzenec

FARNÍ DEN NA FARNÍ ZAHRADĚ

BZENEC
▪ Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě mariánské bzenecké pouti - za úklid kostela, květinovou výzdobu,
mužskému sboru, schole, dechové kapele, stavění podia, městu za dovezení lavic, úklidu prostranství a mnoho
jiného.
 V neděli 23. srpna proběhne farní den farnosti Bzenec. Ve 14:00 hod. jste zváni na "farní guláš" a posezení.
Prosíme ženy o dobroty z kuchyně – jednohubky, chlebíčky, buchty a jiné pochutiny a muže o jejich výborné
skvosty ze sklípku, víno či slivovici. Vaše dary můžete přinášet na faru před mší sv. od 9:00 hod., nebo 30 min.
před začátkem - od 13:30. Při této příležitosti se budeme loučit s bohoslovcem Danielem. Na farní radě jsme se
dohodli, že bychom mu dali dar ve formě příspěvku na studia, konkrétně že bychom mu hradili pobyt v
kněžském semináři. Pro tento účel bude u obětních darů pokladnička, kam můžete přispět.
▪ Na závěr mše sv. si mohou děti přijít pro požehnání "křížky"
▪ Úklid kostela: rodina Němečkova
DOMANÍN
 Ve čtvrtek 20. srpna, po mši sv., jste zváni na posezení na faru u příležitosti loučení s prázdninami
a s bohoslovcem Danielem. Na farní radě jsme se dohodli, že bychom mu darovali dar ve formě příspěvku na
studia, konkrétně že bychom mu hradili pobyt v kněžském semináři. Pro tento účel bude u obětních darů
pokladnička, kam můžete přispět.
▪ Minulou neděli se při sbírce vybralo 7.302,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
▪ Úklid kostela: Horníková, Janíčková, Tichá
P. Mgr. Martin Sekanina, tel: 731 621 169
Farnost Bzenec a Domanín: e-mail: fabzenec@ado.cz; tel. 730 546 664

