
22. 11. 2020 FARNOST ŽIJE I VE STAVU NOUZE  
 

TENTO PROGRAM PLATÍ DO ODVOLÁNÍ  
 

Mimořádná situace kolem pandemie nás volá nejen k zodpovědnému chování vůči sobě i 
našim bližním, ale také k naléhavé modlitbě a prohlubování našeho spojení s Bohem. 

MŠE SVATÉ 
 Od pondělí 23. listopadu se smí bohoslužeb účastnit 20 osob. Viz ohlášky. 

 Zveme jednotlivé rodiny k „soukromé“ mši sv. na faře v Bzenci,  
a to jak rodiny z Bzence, Domanína a Těmic. Pokud máte zájem, 
spojte se s o. Martinem a domluvte se na termínu. Těšíme se. 

 

OTEVŘENÝ KOSTEL 

 Každý den, od 10:00 do 17:00 jsou otevřené kostely k soukromé modlitbě. 
  

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  

 Svaté přijímání bude podáváno věřícím: 

BZENEC pátek  17:50 h 

  neděle  10:30 h – 11:00 h 

DOMANÍN čtvrtek 17:50 h  

neděle 11:00 h – 11:30 h 

ADORACE 
  BZENEC pátek  15:00 h - 18:00 h 
   neděle  11:00 h - 18:00 h  

DOMANÍN čtvrtek 15:00 h - 18:00 h 
   neděle 10:00 h - 17:00 h 

ZPOVÍDÁNÍ 
  BZENEC pátek  17:00 h - 18:00 h 
  DOMANÍN čtvrtek  17:00 h - 18:00 h 

RŮŽENEC ZA PŘEKONÁNÍ PANDEMIE 
 Biskupové nás vyzývají, abychom se společně modlili růženec za ukončení pandemie,  

a to každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách. 

NEDĚLNÍ SBÍRKY 

 Během nedělních bohoslužeb se běžně konají sbírky pro farnost. Pokud byste chtěli 
přispět na farnost, můžete tak učinit převodem na účet farnosti. V Bzenci tyto dary 
budou použity na repase lavic, v Domaníně na opravu kaple P. Marie v Těmicích. 
 Číslo účtu fa. Bzenec: 111059873/0300 
  Číslo účtu fa. Domanín: 111060073/0300  Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

POTŘEBUJETE-LI S NĚČÍM POMOCI, NEBO NABÍZÍTE POMOC  

 (např. nákup, hlídání či učení dětí), nebojte se ozvat. Pokusíme se pomoc zařídit nebo 
zprostředkovat. 
 

P. Martin Sekanina 731 621 169, fabzenec@ado.cz; bohoslovec Lukáš Gelnar 732 492 824  
farnost Bzenec a Domanín - www.farnost-bzenec.cz 


