
16:30 Domanín

Za dožitých 85 let života, za + Jána Klingela a za celou živou 

a + rodinu Klingelovou a Korvasovou s prosbou o Boží pomoc 

a ochranu Panny Marie

18:00 Bzenec Za + Františka Dvořana jeho rodiče a duše v očistci

8:00 Domanín

Za + rodiče Zbořilovy a Vandovy, jejich + sourozence, 

+ rodinu Fickovou, celou živou a + rodinu Vandovou a Boží pomoc 

a ochranu Panny Marie

9:30 Bzenec 
Za + rodiče, + sestru a na poděkování Pánu Bohu za přijatá 

dobrodiní s prosbou o ochranu Panny Marie do dalších roků

15 Po Bohoslužba slova NEBUDE

16 Út 18:00 Bzenec Za rodinu Liškovou a Šánkovou

16:30 Domanín
Na poděkování za 30 let života syna a zeťe, dar zdraví 

a Boží požehnání pro živou rodinu

18:00 Bzenec Za ukončení pandemie na celém světě

18 Čt 18:00 Domanín Za všechny nemocné

19 Pá 18:00 Bzenec
Na poděkování za Boží pomoc, ochranu a dar zdraví za Jaroslava 

Zemánka a + rodiče

9:30 Bzenec 
Za zemřelého Václava Pavlíčka při nedožitých 80 narozenin, za 

dvoje + rodiče a sourozence, Boží pomoc pro živou rodinu

16:30 Domanín Za farní společenství

18:00 Bzenec
Za + kněze P. Josefa a P. Tomáše Prnkovi, za P. Štěpána Půčka, za P. 

Jaroslava Cigoše a za živé kněze a řeholníky

8:00 Domanín
Na poděkování za 80 let života, s prosbou za Boží pomoc 

a ochranu Panny Marie do dalších let

9:30 Bzenec Za + rodiče, bratra Jiřího a duše v očistci

14 Ne
6. neděle v 

mezidobí 

Za měsíc leden se při nedělních sbírkách vybralo 32. 104,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Za měsíc leden se při nedělních sbírkách vybralo 26. 381,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

POŘAD BOHOSLUŽEB0 14. 2. - 21. 2. 2021
farnost Bzenec a Domanín

13 So
s nedělní 

platností

17 St

POPELEČNÍ 

STŘEDA

den přísného 

postu

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na 

oslavu Velikonoc a obnovu křestního slibu. V Katolické církvi je Popeleční středa (spolu s 

Velkým pátkem) dnem přísného postu, kterým se rozumí půst od masa a půst újmy, tj. je 

dovoleno jen jednou za den se úplně nasytit. 

20 So

21 Ne 1. neděle postní

▪ V pokladničce v betlémě „u černouška“ se letos vybralo: v Bzenci 8.456,-Kč;  v Domaníně 6.858,- Kč. 

Výtěžek bude odeslán na nadační fond  "Betlém nenarozených", který podporuje projekty zaměřené 

na ochranu života, především na ochranu dětí před narozením.

▪ Průběžný výtěžek letošní Tříkrálové sbírky:  Bzenc 31. 408,- Kč. Jde o finanční dary z pokladniček, 

umístěných na MÚ a v kostele. V pokladničkách v kostele se vybralo 23.254,- Kč. 

Domanín 21 930,- Kč (jde o finanční dary z pokladničky umístěné na OÚ)

Těmice 18 235,- Kč ( jde o finanční dary z pokladniček, umístěné v obci)

S celkovými výsledky sbírky Vás seznámíme po sečtení bezhotovostních plateb a dárcovských SMS. 

Díky za Vaši štědrost.

P. Mgr. Martin Sekanina, tel: 731 621 169

s nedělní 

platností

BZENEC

DOMANÍN



Farnost Bzenec a Domanín: e-mail: fabzenec@ado.cz; tel. 730 546 664


