Nová pravidla pro účast na bohoslužbách od 3. prosince 2020
Od 3. 12. platí nové nařízení Vlády ČR, podle kterého se může bohoslužeb zúčastnit takový počet
osob, který odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení. Za těchto dalších podmínek:
▪ V našich kostelích je při zachování výše uvedených pravidel dovolena tato účast:
V kostele v Bzenci – max. 60 osob
V kostele v Domaníně – max. 60 osob
▪ Účastníci dodržují rozestupy min. 2 m – v praxi to znamená v jedné lavici 2 lidé (mimo rodinné
příslušníky, ti mohou být u sebe)
▪ Účastníci po většinu času zůstávají na místech k sezení – v praxi to znamená, že nelze při
bohoslužbách stát mimo lavice či židle
▪ Účastníci si desinfikují ruce při vstupu do kostela
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18:00 Domanín Za + Jana Otrusinu, + manželku, dvoje + rodiče a duše v očistci
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Roráty

2. neděle
adventní

Adorace + příležitost ke sv. smíření

16:00 Domanín Volný úmysl
17:00 Bzenec

Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec

Za + Annu Vrzalovou a její rodiče

16:30 Domanín Volný úmysl
18:00 Bzenec

Za farní společenství

8:00 Domanín

Za + Josefa Píšťka a dvoje + rodiče

9:30 Bzenec

Za farní společenství

14:00 Bzenec

Za rodinu Kyjovskou
Křest: Adina Barbora Kyjovská

OTEVŘENÝ KOSTEL
Každý den, v Bzenci od 10:00 h do 17:00 h, v Domaníně od 10:00 h do 16:00 h jsou otevřené kostely k
soukromé modlitbě.
RORÁTY V BZENCI A DOMANÍNĚ
Domanín: adventní úterky (8., 15.., a 22. prosince) v 7:15 hod. v kostele sv. Václava
Bzenec: adventní čtvrtky (3., 10., a 17. prosince) v 7:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Děti zveme do
průvodu s lampičkami. Kvůli epidemické situaci není možné abychom děti pozvali na snídani.

