
16:30 Domanín Za scholu

18:00 Bzenec
Na poděkování za dar zdraví, s prosbou o Boží požehnání a dary 

Ducha Svatého pro celou rodinu

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za + manžela Josefa, syna Pavla Poláška za + dvoje rodiče, Boží 

pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

7:15 Domanín Roráty

18:00 Bzenec Za + Karla a Miladu Hobzovy

16 St 18:00 Bzenec Za požehnaný průběh obnovy lidových misií

8:00 - 9:00 Bzebec Příležitost ke svátosti smíření

9:00 Bzenec Mše svatá s udělováním sv. pomazání nemocných

15:00 - 16:00 

Těmice - kaple
Adorace + příležitost ke svátosti smíření

17:00 - 18:00 

Domanín
Příležitost ke svátosti smíření

18:00 Domanín
Za + Karla, Marii a Květoslavu Podlucké, + Josefa Glose a Boží 

požehnání pro živou rodinu

8:00 - 9:00 

Domanín
Příležitost ke svátosti smíření

9:00 Domanín Mše svatá s udělováním sv. pomazání nemocných

17:00 - 18:00 

Bzenec
Příležitost ke svátosti smíření

18:00 Bzenec Za + rodiče a sestry a za požehnání pro rodinu

7:00 Bzenec Roráty

7:00 Domanín Roráty

15:30 - 16:30 

Domanín
Příležitost ke svátosti smíření

16:30 Domanín Za farní společenství

17:00 - 18:00 

Bzenec
Příležitost ke svátosti smíření

18:00 Bzenec
Za + rodiče Miloslava a Marii Obdržálkovy, za dar zdraví pro živou 

rodinu a duše v očistci 

8:00 Domanín Za živou a + rodinu Kostílkovou a Perničkovou a dar zdraví

9:30 Bzenec 
Za + babičku Ludmilu, živou a + rodinu Křivánkovou 

a Nejezchlebovou s prosbou o dar zdraví

Využijte výše uvedené termíny ke svátosti smíření, následující dny již nebude tolik příležitost.

Pá

PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH

V Domaníně a Těmicích ve čtvrtek 17. prosince, v Bzenci v pátek 18. prosince. Ti, kteří mají zájem o 

předvánoční návštěvu nemocných, ať zavolají, nebo napíší o. Martinovi 731 621 169, fabzenec@ado.cz

Domanín: každou neděli od 9:00 do 17:00 probíhá adorace za obrácení farnosti a ukončení epidemie. Je 

dobré, aby v kostele vždy někdo byl, zapiště se prosím na do tabulky, která je na běžném místě. 

večerní mše 

s nedělní 

platností

18

PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID A STAVĚNÍ STROMKŮ

Bzenec: stavění stromků sobota 20. 12. od 8:00 h, úklid v sobotu 20. 12. od 9:00 h.

Domanín: stavění stromků úterý 22. 12. po rorátech, úklid úterý 22. 12. 15:00 h.

15 Út

16. - 20. prosince - obnova lidových misií

20 Ne
4. neděle 

adventní

19 So

17 Čt

POŘAD BOHOSLUŽEB 13. 12. - 20. 12. 2020
farnost Bzenec a Domanín

12 So
s nedělní 

platností

13 Ne
3. neděle 

adventní



V kostele v Bzenci – max. 70 osob

V kostele v Domaníně – max. 70 osob

Po mši svaté, na faře, můžete koupit ikony a svaté obrázky vyráběné pravoslavným knězem 

Serafimem Tomečkem. Dále duchovní literaturu či kalendáře.

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:

▪ 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


