
Za farní společenství.

Lektoři: Martin Bedrava, Monika Trlidová 

Za + a živou rodinu Gazárkovu a Benediktovu, dar zdraví 

a duše v očistci.

Lektoři: Heda Mlčúchová, Marie Řeháková

Křest: Anežka Němcová

17 Út 18:00 Bzenec
Za + rodiče Klučkovy a prarodiče Štěpančíkovy, dar 

zdraví a ochranu PM pro živou rodinu.

18 St 8:00 Těmice
Na poděkování za 50 let života, dar zdraví,  pomoc 

a ochranu Boží pro celou živou rodinu.

19 Čt 18:00 Domanín
Za + Františka, + rodiče, za Boží pomoc a ochranu 

Panny Marie.

20 Pá
sv. Ondřej, Pavel 

a druhové
18:00 Bzenec

K Andělu strážnému za ochranu a pomoc Boží pro celou 

živou rodinu.

21 So
Svátek sv.Matouše, 

apoštola a evang.
8:00 Bzenec

Za + Františku, manžela, rodiče Řehákovy a Ganglovy 

a duše v očistci.

Za + rodiče Poštolkovy, dceru Jarmilu, za celou živou 

a + rodinu.

Lektoři: manželé Trlidovi

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní.

Lektoři: rodina Hostýnková

POŘAD BOHOSLUŽEB 15.9. - 22. 9. 2019.
Bzenec, Domanín, Těmice

8:00 Domanín

9:30 Bzenec

24. Neděle 

v mezidobí

Panna Maria 

Bolestná

Ne

8:00 Domanín

9:30 Bzenec

Setkání Bzenecké pastorační rady proběhne v úterý 17. 9. po mši sv. v 18:45, Domanínské 

ve čtvrtek 19. 9. po mši sv. v 18:45.

BZENEC: Aniž si to uvědomujme, dostáváme každý den od Boha mnoho darů a je dobré být mu za to 

vděčni. My poděkujeme za všechny milosti slavnostní bohoslužbou příští neděli. Pro slavnostnější ráz 

prosím, aby ti kdo mohou přišli v kroji.

Stále je možné přihlásit děti do Náboženské výchovy. Rodiče a kmotři, prosím, nezanedbávejte vaši 

povinnost ke které jste se zavázali při sňatku a při křtu dítěte, že je budete vzdělávat ve víře.  

BZENEC: náboženství se vyučuje ve škole a navazuje na výuku.

1. + 2. třída - středa 11:50 - 12:35 (Monika Höhnová)

3. + 4. třída - středa 12:45 - 13:30 (Marie Julínková)

5. - 9. třída - středa 13:40 - 14:25 (P. Martin Sekanina)

Pokud děti dojíždějí do školy mimo Bzenec a nestíhají se účastnit těchto hodin, ať se osobně přihlásí 

u o. Martina a podle zájmu zkusíme přidat hodinu navíc v odpoledních hodinách. 

22 Ne

25. Neděle v 

mezidobí 

V Bzenci na 

poděkování za 

úrodu.

15

DOMANÍN:  čtvrtek (P. Martin Sekanina a bohoslovec Daniel Vychodil)

1. + 2. třída 12:50 - 13:15;  3. třída 13:15 - 14:00;   4.+5. třída 14:00 - 14:45;   6.-9. třída 14:50 - 15:20

Vážení rodiče, v sobotu 21.09.2019 v době od 14:00 hodin do 16:00 hodin se na faře v Domaníně 

uskuteční v tomto školním roce první setkání dětí v Misijním klubku. Jedná se o jednu ze čtyř forem 

Papežského misijního díla, které podporuje duchovní i hmotné potřeby dětí. Setkávat se budeme každou 

druhou sobotu v měsíci. Srdečně jsou zvány všechny děti. 



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

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

Od nového školního roku 2019/2020 mají možnost Vaše děti navštěvovat na Základní umělecké škole 

Lubomíra Ligase ve Bzenci nový obor Hra na varhany. Předpokladem pro studium tohoto nástroje je 

absolvování alespoň tří ročníků hry na klavír nebo elektronických klávesových nástrojů. Pokud jste na 

žádný z těchto nástrojů však doposud  nehráli, pak je možnost na ně ve škole začít a poté plynule přejít 

na varhany. Všechny tyto nástroje vyučuje pan Vít Trumpeš, který je absolventem brněnské 

konzervatoře v oborech skladba a dirigování, Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci v oboru 

Hra na varhany a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Kontakt na pedagoga je: 731 989 770.

Minulou neděli se v Bzenci vybralo 4.947,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Dnes proběhla v Bzenci 

sbírka na opravu lavic, v Domaníně na rekonstrukci místností na faře. 

Úklid kostela v Bzenci: Stoček, Vaňa; v Domaníně: Sluková, Knotková, Mikulíková.


