POŘAD BOHOSLUŽEB 12. 9. - 19. 9. 2021

farnost Bzenec a Domanín
Za + rodiče Žádníkovy, + bratra, + neteř Katušku a dar
18:00 Těmice
11 So
zdraví pro živou rodinu
Poděkování za úrodu a za farní společenství
11:00 Domanín
(farní den)
24. neděle v
Lektoři: Marie Horniková a Tomáš Žůrek
mezidobí
12 Ne
Za + maminku Ludmilu, živou a + rodinu Gazárkovu
Domanín dožínky 9:30 Bzenec
a Sedláčkovu
Lektoři: rodina Hostýnková

14 Út Povýšení sv. Kříže 18:00 Bzenec

Za + rodiče Klučkovy a prarodiče Štěpančíkovy, dar
zdraví a ochranu P.M. pro živou rodinu

15 St P. Marie Bolestné 8:00 Těmice

Za + P. Zdeňka Zapletala

Poděkování za 55 let společného života, Boží pomoc a
ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
Za + rodiče a ostatní zemřelé v rodině a duše v očistci.
18:00 Bzenec
17 Pá
Za + manžela Josefa Třísku, dvoje + rodiče a ochranu Boží
18:00 Těmice
18 So
pro živou rodinu
Poděkování za 50 let manželství, za 2 + rodiče, Boží
8:00 Domanín
pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
25. neděle v
19 Ne mezidobí Bzenec Lektoři: M. a J. Trlidovi
dožínky
9:30 Bzenec
Poděkování za úrodu

16 Čt

Sv. Ludmily

18:00 Domanín

Lektoři: zajištěni
Ve farnostech kyjovského děkanátu se koná pravidelná potravinová sbírka na kněžský seminář v
Olomouci. Pokud budete chtít přispět trvanlivými potravinami, ovocem, zeleninou apod. přineste
dary na faru v Bzenci do 20.9. Popřípadě se individuálně domluvte s P. Martinem
Prosíme maminky či tatínky ministrantů, aby přišli po mši sv. do sakristie na domluvu ohledně
ministrantských schůzek.
Drazí rodiče, nezapomeňte přihlásit své děti do náboženské výchovy. Náboženství se bude
vyučovat ve škole a bude navazovat na výuku. Přihlášky můžete stáhnout na našich webových
stránkách www.farnost-bzenec.cz, nebo si je můžete vyzvednout na běžném místě v kostele.
Vyplněné přihlášky odevzdejte ve škole, nebo přineste do sakristie.Naboženství v Bzenci začalo od 8.
9. : 1. + 2. třída - středa 11:50 - 12:35 (M. Höhnová); 3. + 4. třída - středa 12:45 - 13:30 (P. M. Rumíšek)
5. - 9. třída - středa 13:40 - 14:25 (P. M. Rumíšek)
V Domaníně začne náboženství od 16.9 a hodiny náboženské výchovy budou ve čtvrtek:1. - 2. třída
12:00 - 12:45; 3. - 5. třída 12:55 - 13:40; 6. - 9. třída 14:00 - 14:45.

Rozložení skupin a časy se budou ještě měnit podle počtu žáků ve třídách
a rozvrhu !!!!!!!!
Na obvyklém místě si můžete koupit kalendáře na rok 2021.
Minulou neděli se vybralo - v Bzenci: 4.234 Kč.
V Domaníně 7.396 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.
BZENEC. V neděli 19. září 2021 bude při mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele v Bzenci v 9:30 hod.
"poděkování za úrodu". Kdo by chtěl přispět nějakým kouskem úrody ze své zahrady na výzdobu
kostela, může donést nějaké ovoce či zeleninu na faru do páteční bohoslužby. Děkujeme
Úklid kostela: Bzenec - Stoček, Vaňa; Domanín - Pelda, Peldová, Ficková
Farnost Bzenec a Domanín: e-mail: fabzenec@ado.cz; tel. 730 546 664,
P. Mgr. Martin Rumíšek

