
liturgická oslava čas/místo úmysl mše svaté / poznámky

Za farní společenství.

lektoři: Zuzana Macháčková, Magda Poštolková 

Za Jana Holuba a Helenu Holubovou.

lektoři: Vaštíková Jiřina, Marie Klopcová 

10:00-17:50 Adorační den farnosti Bzenec.

18:00 Bzenec
Na poděkování p.Bohu za 80 let života, za dar zdraví 

a Boží požehnání.

st 

23.1.
8:00 Těmice

Poděkování za 80 let života, dar zdraví a ochranu Boží 

pro živou rodinu.

17:00 Domanín
Za + manžela, dvoje rodiče, celou + rodinu, dar zdraví 

a pomoc, Boží ochranu pro živou rodinu

19:00 Bzenec Tichá adorace, příležitost ke sv. smíření či k rozhovorům.

pá 

25.1.

Svátek Obrácení 

svatého Pavla
18:00 Bzenec Za děti a mládež naší farnosti.

8:00 Bzenec za+Jaroslava, živou a +rodinu Oubělickou a Sovovu

11:00 Domanín

18:00 Bzenec Setkání pastoračních rad ohledně lidových misií.

Za + Jana, + bratry, za dar zdraví pro nemocnou sestru a 

syna, Boží pomoc a ochranu Panny Marie.

lektoři: Bedřiška Horáková, Jan Kuchař

Za farní společenství.

lektoři: Oldříška Kytková, Lenka Poláčková

Úklid kostela v Bzenci: rodina Tuhá.

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

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

út 

22.1.
Adorační den fa. Bzenec

so 

26.1.

8:00 Domanín

9:30 Bzenec

BZENEC: Úterý 22. ledna je v naší farnosti adorační den. Od 10:00 do 17.50 hodin bude vystavena 

Eucharistie k adoraci. Adorační den bude zakončen svátostným požehnáním v 17:50, následně mší 

svatou. Zveme Vás do farního kostela k této vyjímečné možnosti modlitby před Eucharistií. A také 

prosíme, aby jste se zapsali do tabulky, aby vždy byli přítomni alespoň dva.

Od 10. - 19. 5. 2019 budou v našich farnostech probíhat lidové misie. Více informací najdete na letáčku. 

Od dnešní neděle se budeme modlit za požehnaný průběh misií.

Jste zváni na ples našich farností, který se uskuteční 1.2. Vstupenky můžete koupit na informačním 

centru města Bzence. Na plese bude probíhat ochutnávka vín ze sklípků našich farníků, vzorky 

můžete nosit nejpozději do středy 30.1. a to na faru do Bzence, nebo Jaroslavu Váňovi. V Domaníně po 

čtvteční a nedělní mši sv. panu Petru Zábranskému. Vzorek má být vždy jedna láhev vína, označena 

rokem, odrůdou a majitelem. Dále prosíme o dary do tomboly. Ty můžete taktéž přinášet na faru. 

Uvítáme zájemce, kteří by se chtěli zapojit do přípravy plesu, či programu.

Minulou neděli se při sbírce v Bzenci vybralo 4.882,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 	

Začátkem příštího týdne tady nebudu, proto budu výjimečně navštěvovat nemocné v Domaníně a v 

Těmicích už tuto středu 23. 1. V Bzenci budu navštěvovat nemocné příští pátek 1.2.

V Domaníně ve čtvrtek, v Bzenci v pátek bude dětská mše sv. Děti a mladí jsou zváni aby se zapojili 

do scholičky, která bude doprovázet mši sv. Nácvik proběhne na faře vždy před mši sv. 

V Domaníně od 16:30 a v Bzenci od 17:00 na faře. Na mši sv. přineste obrázek A3 Frassatiho.

čt 

24.1.

Památka sv. Františka 

Saleského

ne 

27.1.
3. Neděle v mezidobí

Památka sv. Timoteje 

a Tita

POŘAD BOHOSLUŽEB
Bzenec, Domanín, Těmice A.D. 2019

den

ne 

20.1.
2. Neděle v mezidobí

8:00 Domanín

9:30 Bzenec


