
8:00 Domanín Za farní společenství

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

živou rodinu a duše v očistci

6 Út 18:00 Bzenec
Za + rodiče Vaštíkovy a + manžele Šobáňovy s prosbou o dar 

zdraví pro sourozence, Boží pomoc a ochranu Panny Marie

8 Čt 18:00 Domanín Za + Františka Nováka, dvoje + rodiče, za celou živou a + rodinu

9 Pá 18:00 Bzenec
Za +rodiče Vlastimilu a Martina ,za vnoučata a zemřelé 

sourozence a rodiče z obou strana a živou rodinu Gabrielovou

11:00 Bzenec Svatba: Dušan Frodl, Jana Pauerová

17:00 Domanín volný úmysl

18:15 Bzenec Za farní společenství

8:00 Domanín
Za + rodiče Kmínkovy, bratra Františka, Boží pomoc a ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu

9:30 Bzenec 

1. sv. přijímání

Na poděkování Pánu Bohu od prvopřijimajících, s prosbou o dar 

zdraví pro ně a celou rodinu

▪ Zveme maminky s dětmi do "Kavárničky" ve od 10:00 do 12:00, na faře v Domaníně. Můžete se těšit na dobré 

kafe a pěkné setkání. 

Vláda s účinností ode dne 5. října do dne 18. října zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než deset 

osob ve vnitřních prostorech a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech. Dále omezuje účast na 

bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které 

se  bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a 

jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby bude omezen zpěv.

Po dobu těchto omezení musíme počkat s "hovory o víře" i s "nedělní kavárnou".
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

10 So
s nedělní platností

▪ Dušan Frodl, bytem Velké Opatovice, Hliníky 512 a Jana Pauerová, Strnadova 2395/12 Brno Líšeň 

uzavřou dne 10. 10. 2020 v Bzenci manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, 

je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

DOMANÍN

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

▪ Minulou neděli a o slavnosti sv. Václava se vybralo 14.151,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

▪ V neděli 4. října 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 je ve již ve 13:00, ve 

Zlechově na hřbitově bychom měli být po 14:00, mše sv. v bazilice v 15:00.

BZENEC

▪ Děkuji všem, kteří jste přišli pomoc s odvozem suti pod lavicemi a s úklidem. 

▪ Minulou neděli se při sbírce vybralo 6.978,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

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

koupit v obchodě u Gazárků.
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28. Neděle 

v mezidobí

lektoři: manželé Trlidovi 

lektoři: ---

POŘAD BOHOSLUŽEB 4. 10. - 11. 10. 2020
farnost Bzenec a Domanín

4
N

e

27. Neděle 

v mezidobí

 sbírka na 

Svatou zemi

lektoři: Marie Horníková, Tomáš Žůrek 

lektoři: Andrea Goliášová, bohoslovec Lukáš


