
16:30 Domanín Za uzdravení o. arcibiskupa Jana

18:00 Bzenec
Na poděkování Pánu Bohu za dar života, s prosbou o požehnání pro 

celou rodinu do dalších roků

8:00 Domanín Za + Josefa Píšťka a dvoje + rodiče

9:30 Bzenec Za živou a + rodinu Gazárkovou, Benediktovou a dar zdraví

Za rodinu Kyjovskou

Křest: Adina Barbora Kyjovská

7:15 Domanín Roráty

18:00 Bzenec za + Ludmilu Žákovou a + rodiče

7:00 Bzenec Roráty

18:00 Domanín Za členy živého růžence

11 Pá 18:00 Bzenec Za + manžela a živou rodinu Cihelkovou

8:00 Bzenec Za + farní hospodyni Květoslavu Rychmanovou 

16:30 Domanín Volný úmysl

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 Oláška za + dvoje rodiče, Boží 

pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

ADORACE

BZENEC neděle 11:00 h - 18:00 h

DOMANÍN neděle 9:00 h - 17:00 h

V kostele v Bzenci – max. 60 osob

V kostele v Domaníně – max. 60 osob

RORÁTY V BZENCI A DOMANÍNĚ

Domanín: adventní úterky (1., 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.

OBNOVA LIDOVÝCH MISIÍ 17. - 20. PROSINCE

Minulý rok jsme v našich farnostech prožili Lidové misie, v prosinci nás čeká obnova lidových misií. Program 

bude ovlivněn vládními opatřeními, proto bude zveřejněn v sobotu 12. prosince. Během obnovy bude 

dostatek prostoru k "předvánoční" svátosti smíření a návštěvě nemocných. Předvánoční návštěva 

nemocných by měla proběhnout v Domaníně a Těmicích 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 

12 So s nedělní 

platností

13 Ne
3. neděle 

adventní

▪ Účastníci si desinfikují ruce při vstupu do kostela

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

POŘAD BOHOSLUŽEB 5. 12. - 13. 12. 2020

Nová pravidla pro účast na bohoslužbách od 3. prosince 2020

5 So
s nedělní 

platností

Čt

6 Ne
2. neděle 

adventní

8 Út
Slavnost P. Marie 

počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu

10

farnost Bzenec a Domanín

14:00 Bzenec




