
8:00 Domanín Za + Josefa Třísku, živou a + rodinu

9:30 Bzenec 
Na poděkování Pánu Bohu za dar úrody a ostatní dary, které 

od Boha přijímáme

22 Út 18:00 Bzenec Za dar zdraví pro rodinu Hejbalovou

24 Čt 18:00 Domanín
Za živou a + rodinu Karlínovou, ochranu Panny Marie a Boží 

pomoc pro živou rodinu

25 Pá 18:00 Bzenec Za + Michalku a požehnání pro všechny děti v rodině

8:00 Bzenec Bohoslužba slova

12:00 Bzenec Svatba: Jan Srubian, Eva Klimková

Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života, dary Ducha 

Svatého a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

křest: Ema Anna Klobásková a Nicolas František Klobáska

9:30 Bzenec Za farní společenství

9:30 Domanín Za živé a + občany Domanína

8:00 Bzenec
Za + rodiče Michálkovy a Juráskovy a požehnání pro živou 

rodinu

▪ V neděli 27. září, za pěkného počasí, plánujeme cyklopouť na Velehrad se zastávkou ve Zlechově, kde se 

pomodlíme u hrobu P. Jaroslava Cigoše (3. srpna to bylo 8 roků co P. Jaroslav zemřel) . Odjezd od bzenecké 

fary bude v 14:00. Více informací příští neděli.

11:00 Domanín

28 Po

SLAVNOST 

SV. VÁCLAVA
slouží novokněz P. 

Milan Maštera

Po mši sv. jste zváni na přátelské setkání před kostelem, kde se můžete občerstvit koláčky, dobrou kávou či vynikajícím 

burčákem. 

▪ Na obvyklém místě si můžete koupit kalendáře na rok 2021. Kalendáře, či jinou duchovní literaturu si můžete 

koupit v obchodě u Gazárků.

▪ Bazilika na Svatém Hostýně omezila konání mší sv. V karanténě jsou zdejší duchovní. Bazilika je nedaleko 

Bystřice pod Hostýnem, kde o víkendu 12. a 13. září rapidně stoupl počet případů nákazy koronavirem v 

důsledku kulturní akce, které se účastnily i rodiny s dětmi. Mše sv. v bazilice se budou konat podle 

pravidelného rozpisu, ale bez účasti lidu (podobně jako tomu bylo v době nejhlubší koronavirové krize).

BZENEC

▪ SRUBIAN JAN, bytem Žádovice 200 a KLIMKOVÁ EVA, Žeravice 214 uzavřou dne 26. 9. 2020 v Bzenci manželství. 

Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

Děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě dnešní slavnosti. Děkuji za výzdobu kostela, zpěvy, že jste 

přišli v krojích aj.

▪ Minulou neděli se při sbírce vybralo 6.326,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
▪ Úklid kostela: Dvořanová, Exelová, Cihelková, Polášková

lektoři: Monika Trlidová, Martin Bedrava

lektoři: Marcela Tuhá, Jaroslav Váňa

Drazí rodiče, nezapomeňte přihlásit své děti do náboženské výchovy. 

Náboženství se bude vyučovat ve škole a bude navazovat na výuku. Přihlášky můžete stáhnout na našich 

webových stránkách www.farnost-bzenec.cz, nebo si je můžete vyzvednout na běžném místě v kostele. 

Vyplněné přihlášky odevzdejte ve škole, nebo přineste do sakristie.
NaV v Bzenci: 1. + 2. třída - středa 12:00 (M. Höhnová); 3. + 4. třída - středa 13:00 (P. M. Sekanina)

5. - 9. třída - středa 14:00 (bohoslovec L. Gelnar)
V Domaníně budou hodiny náboženské výchovy ve čtvrtek:

1. - 2. třída 12:00 - 12:45; 3. - 5. třída 12:55 - 13:40; 6. - 9. třída 14:00 - 14:45

Rozložení skupin a časy se budou ještě měnit podle počtu žáků ve třídách a rozvrhu.
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26. Neděle 

v mezidobí

26 So

POŘAD BOHOSLUŽEB 20. 9. - 28. 9. 2020
farnost Bzenec a Domanín

20
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25. Neděle v 

mezidobí

V Bzenci 

poděkování 

za úrodu

lektoři: Jana Krsičková, Jaroslav Řihák

lektoři: ----



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

Farnost Bzenec a Domanín: e-mail: www.farnost-bzenec.cz, fabzenec@ado.cz; tel. 730 546 664

▪ V kapli v Těmicích probíhá rekonstrukce. Do odvolání nebudou v Těmicích ve středu mše sv.  

▪ Zveme maminky s dětmi do "Kavárničky" ve čtvrtky: 17. 9., 24. 9. a 1. 10. od 10:00 do 12:00, na faře v 

Domaníně. Můžete se těšit na dobré kafe a pěkné setkání. 

▪ Minulou neděli se vybralo 9.277,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

DOMANÍN


