
16:30 Domanín
Za + rodiče Jana a Barboru Jandáskovy s prosbou o Boží pomoc a 

ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

18:00 Bzenec
Za živou a + rodinu Čmelíkovou a Dvořanovou, s prosbou 

o  Boží požehnání

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec Za živou a + rodinu Pauerovou

8 Po 18:00 Domanín Bohoslužba slova (vede bohoslovec Lukáš)

9 Út 18:00 Bzenec
Za  živou a + rodinu Kazíkovou a Vaňkátovou, 

s poděkováním a prosbou o dar zdraví pro celou rodinu

17:00 Domanín Příležitost ke sv. smíření

18:00 Domanín
Za + manžela Pavla, dva + bratry a za celou živou 

a + rodinu

17:00 Bzenec Příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec Za + syna Michala, duše v očistci a Boží pomoc pro živou rodinu

16:30 Domanín
Za dožitých 85 let, celou živou a + rodinu Klingelovou   

a Korvasovou  a 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

12 Pá
při mši sv. 

udělování pomazání 

nemocných

DOMANÍN

▪ Úklid kostela: Kalabisová, Žádniková

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

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

BZENEC

V Domaníně ve čtvrtek, v Bzenci v pátek, bude možnost přijmout svátost pomazání nemocných. 

Pomazání nemocných není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života, ale je určena 

lidem, kteří vážně onemocněli nebo jejichž síly jsou stářím značně oslabeny a každý nad 60 let (i 

když nemoc neprožívá). Svátost nemocných má věřící přijmout ve stavu milosti posvěcující  tzn. 

má jí předcházet svátost smíření a přijetí Eucharistie - sv. přijímání.

▪ Úklid kostela: Dvořanová, Exelová, Cihelková, Polášková

13 So
s nedělní 

platností

14 Ne
6. neděle v 

mezidobí 

11 Čt
při mši sv. 

udělování pomazání 

nemocných

POŘAD BOHOSLUŽEB0 7. 2. - 14. 2. 2021
farnost Bzenec a Domanín

6 So
s nedělní 

platností

7 Ne
5. neděle v 

mezidobí 


