
liturgická oslava čas/místo úmysl mše svaté / poznámky

Poděkování za 40. let manželství a Boží pomoc 

a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.

Křest: Mikuláš Srnec, Mikulecký Dominik

lektoři: Bedřiška Horáková, Petr Zábranský

Za farní společenství.

lektoři: Heda Mlčúchová, Marie Řeháková

10:30 Bzenec Křest: Dominik Hladký

po

6.5.

15:00 Bzenec Pohřeb: Stanislav Obdržálek

18:00 Bzenec

Na poděkování za prožitá léta s prosbou o Boží 

požehnání, pomoc, dary Ducha Svatého a ochranu 

Panny Marie.

8:00 Těmice
Za + manžela, + rodiče Píšťkovy, pomoc Boží 

a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.

17:00 Domanín
Za + Františka Masaře, dar zdraví, Boží pomoc 

a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.

18:00 Bzenec Za + dědu Aloisa Poláka a uzdravení rodiny.

18:00 Domanín
Za + Marii Zbořilovou, její + sourozence, + rodiče 

Vandovy, za celou živou a + rodinu.

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

18:00 Bzenec Za požehnání a zdar lidových misií.

19:00 Bzenec Večer chval - vede skupina Adorare.

8:00 Bzenec

Za + Marii Obdržálkovou k nedožitým 

90 narozeninám, Boží pomoc a ochranu pro živou 

a zemřelou rodinu a duše v očistci.

15:00 Bzenec FARNI DEN FA. BZENEC

19:00 Bzenec
Koncert skupiny Adorare na námětí Svobody, 

za špatného počasí v Kulturním domě.

Za farní společenství.

lektoři: Ivana Brhelová, Jaromír Čech

Za + manžela rodiče a prarodiče a ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu

lektoři: Kantoráková, Kazíková

8:00 Domanín

9:30 Bzenec

ne 

5.5.

3. Neděle velikonoční 

NEDĚLE              

DOBRÉHO PASTÝŘE                   

sbírka na lidové misie

8:00 Domanín

9:30 Bzenec

Pouť na sv. Hostýn.

st 

8.5.

Panna Maria, 

Prostřednice všech 

milostí. 

Den osvobození

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

den

pá 

10.5.
MISIE 10. - 19. 5.

ne 

12.5.

4. Neděle velikonoční

Den modliteb za 

povolání k 

duchovnímu stavu

Sbírka na křesťanská 

média   

út 

7.5.

čt 

9.5.

so 

11.5.



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

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

Dnes v 17:00, v kostele sv. Václava, jste zváni na na koncert dechového sboru SORGENTI 

QUINTETT. Vstupné dobrovolné.

V průběhu misií budou misioníáři navštěvovat nemocné. Návštěva u pravidelně 

navštěvovaných je samozřejmostí, ostatní prosím zapište v zákristii.

Omlouvám se za nesrovnalosti v seznamu lektorů, které nastaly v průběhu velikonočních 

svátků. Na nástěnce i na web. stránkách je upravený seznam lektorů. 

V sobotu 11. května proběhne farní den farnosti Bzenec, na který jste srdečně zváni. Čeká nás 

bohaté občerstvení, program pro děti, vystoupení kapely Adorare. Prosíme ženy o dobroty z 

kuchyně – jednohubky, chlebíčky, buchty a jiné pochutiny a muže        o jejich výborné skvosty 

ze sklípku, víno či slivovici. 

Minulou neděli se v Bzenci při sbírce vybralo 4.873,- korun. Dnes proběhla sbírka 

na lidové misie. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 	

Úklid kostela v Bzenci: Stoček, Váňa; 

v Domaníně: Kalabisová, Karlínová, Žádniková.

Bylo by vhodné zajistit malé občerstvení pro účastníky misií, obzvláště během přednášek na 

faře. Pokud byste byli ochotni přispět nějakou dobrotou, domluvte se 

s paní Marií Kantorákovou pro farnost Bzenec a paní Monikou Trlidovou pro farnost 

Domanín, které budou mít nastarost koordinaci ohledně občerstvení. Předem děkuji.

Bratři misionáři by rádi co nejvíce poznali naši farnost včetně farníků a projevili přání, zda by 

vás mohli navštívit při obědě. Jedná se o dva až tři misionáře. Při této návštěvě požehnají váš 

dům, či byt.  Na obvyklém místě je tabuka, kde se můžete zapsat na konkrétní den. 

Májové pobožnosti, ve farnostech budou přede mšemi, v Těmicích ve středu v 19:00.

Pogram lidových misií dorovolníci roznesou do všech domovů v našich farnostech. Také si ho 

můžete vzít v kostele či stáhnout na našich webových stránkách.

V pátek, 10. 5. začínají v naší farnosti lidové misie. Je to příležitost získat velké milosti   od 

Boha. Duch Svatý ovšem může působit jen do té míry, nakolik se mu otevřeme. Prosím, 

nepromarněme tento čas milosti. Udělejme si co nejvíce času, abychom s velkým užitkem 

prožili tyto misie, které bývají jednou za deset let. 


