
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

29 Út
Sv. Michaela, 

Gabriela, Rafaela
18:00 Bzenec

Za + prarodiče Ganglovy, Flessnerovy, Ondrašíkovy 

a Řehákovy

1 Čt
Sv. Terezie 

od Dítěte Ježíše
18:00 Domanín

Za + Františka Klempíře, + syna Zdeňka, + rodiče z obou stran, 

za celou živou a + rodinu

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření

16:00 Domanín Za členy živého růžence

17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec
Za + syna Michala, rodiče Silvestra, Pavlu a Františka, Boží 

pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

3 So 10:30 Bzenec
Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o dar zdraví, Boží 

pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu Němečkovou

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za zemřelého manžela Stanislava Obdržálka, dar zdraví pro 

živou rodinu a duše v očistci

Výuka Náb. výchovy v ZŠ Bzenec

středa:

1. + 2. třída           11:50 - 12:35

3. + 4. třída           12:45 - 13:30 

5. - 9. třída            13:45 - 14:20

POŘAD BOHOSLUŽEB 27. 9. - 4. 10. 2020
farnost Bzenec a Domanín

27
N

e

26. Neděle 

v mezidobí

lektoři: Marcela Tuhá, Jaroslav Váňa

lektoři: Marie Horníková, Tomáš Žůrek 

lektoři: Andrea Goliášová, bohoslovec Lukáš
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27. Neděle 

v mezidobí

 sbírka na 

Svatou zemi

▪ Vzhledem k současné situaci schválil Sv. otec František přesunutí sbírky na Svatou zemi (Boží hrob), původně 

byla plánována na Velký pátek 10. 4.

▪ Na obvyklém místě si můžete vyzvednout říjnový "bohoslužebník".

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

koupit v obchodě u Gazárků.

▪ V neděli 4. října, 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 13:30. Více informací příští neděli.

čtvrtek:

1. + 2. třída     12:10 - 12:55 

3. + 4. třída     13:00 - 13:45

5.  třída            13:45 - 14:30

BZENEC

▪ Ve středu od 15:00 budeme odvážet suť, která byla pod lavicemi. Následně bude třeba utřít prach, z 

podlahy a lavic, prosíme ženy aby přišly od 17:00 hod. Pokud by mohl někdo přijít, jak pánové tak dámy, 

tak jste srdečně zváni.
▪ Minulou neděli se při sbírce vybralo 6.199,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

▪ Úklid kostela: rodina Tuhá (následně 1x za 14 dnů)

6. - 9. třída      14:30 - 15:15

11:00 Domanín

lektoři: Monika Trlidová, Martin Bedrava

28 Po

SLAVNOST 

SV. VÁCLAVA
slouží novokněz P. 

Milan Maštera

2 Pá

Svatých andělů 

strážných

První pátek v 

měsíci

Výuka Náb. výchovy v ZŠ Domanín

DOMANÍN

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



▪ Úklid kostela: Pelda, Peldová, Ficková

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

Drazí farníci, v termínu 2. a 3. října proběhnou volby do zastupitelstev krajů a do Senátu. Využijte možnost svobodné volby 

a volte zodpovědně. Křesťan by měl volit strany a osobnosti, kteří zastávají morální hodnoty. Křesťan by ve svém svědomí 

neměl dát hlas lidem a stranám, kteří jsou zaměřeni proti Církvi a proti základním morálním hodnotám. Strom poznáte po 

ovoci, taktéž člověka či stranu poznáte podle „ovoce“, skutků. Osobně mě zklamali poslanci politických stran ANO a ČSSD, 

kteří na výzvu KSČ se snažili prosadit zdanění restitucí. Je to stejné, jako by vám zloděj ukradl a rozbil auto, poškozené auto 

bylo vráceno a zloděj, místo toho aby se styděl, požaduje, aby okradený za vrácení zaplatil daň. Jak ubohé. Jak ubozí lidé. 

Oni mají zodpovědně vést naši zemi? Jim máme věřit? Prosím, jděte k volbám a volte zodpovědně! 

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

▪ Zítra, na slavnost sv. Václava, bude v naší farnosti velká slavnost - hody - oslava patrona farnosti (týká se 

jak Domanína, tak Těmic). Mši sv. bude sloužit novokněz P. Milan Maštera, zpěvem doprovodí  Mužský 

sbor ze Bzence.
▪ Minulou neděli se vybralo 7.417,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 


