
Za farní společenství. 

Lektoři: Bedřiška Horáková, Petr Zábranský

Za rodinu Jakšovu a Holkovu.

Lektoři: Oldřiška Kytková, Lenka Poláčková

18:00 Bzenec Za  + syny Aleše a Jiřího Vykoukala a za uzdravení.

18:45 Bzenec
Hovory o víře: BIBLE 

(22. 10. o pouti do Santiaga de Compostela)

16 St 8:00 Těmice
Na poděkování za přijatá dobrodiní při dožití 90 let, dar 

zdraví, pomoc a ochranu Boží pro celou  rodinu.

18:00 Domanín
Za + Josefu a Severina Kuchařovy, Boží požehnání a 

ochranu Panny Marie.

18:45 Domanín Hovory o víře: Desatero

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

18 Pá
Sv. Lukáš, 

evangelista
18:00 Bzenec Za + Josefa Pondělu a celou zemřelou rodinu.

19 So MŠE SV. NENÍ

Poděkování za 50 let života s prosbou o Boží pomoc a 

ochranu Panny Marie do dalších let pro celou rodinu.

Lektoři: Jaromír Čech, Ivana Brhelová

Za farní společenství. 

Lektoři: rodina Boraňová 

POŘAD BOHOSLUŽEB 13.10. - 20. 10. 2019.
Bzenec, Domanín, Těmice

13 Ne

28. Neděle 

v mezidobí

FARNÍ DEN 

fa. Domanín

9:30!! Domanín

8:00!! Bzenec

17 Čt
Sv. Ignác 

Antiochijský

20 Ne

29. Neděle 

v mezidobí

MISIJNÍ 

NEDĚLE

8:00 Domanín

9:30 Bzenec

Děkuji za organizaci farního dne. Děkuji všem kteří jste donesli občerstvení na farní den, za výzdobu 

kostela, zpěvy při mši sv. aj.

15 Út
Sv. Terezie 

od Ježíše

BZENEC: MISIJNÍ KAVÁRNA - příští neděli, po mši sv., jste zváni na kafe, kapučino či zákusek do 

farní učebny. Za dobrovolný příspěvek, který bude určen na misie. 

V sobotu 26. 10. od 10:00 do 16:00 na faře v Bzenci proběhne FOTO-WORKSHOP - NAUČTE SE 

LÉPE FOTIT! Úvod do problematiky, základy fotografování, vyvolávání fotky "starým" způsobem 

v černé komoře apod. Zájemci se osobně přihlašte u otce Martina.

V sobotu 2. 11. 2019 navštíví naši farnost bratři misionáři, kteří měli u nás v květnu lidové misie. 

Budeme mít možnost uctít ostatky sv. Vincence. Program je vyvěšen na nástěnce. 

DOMANÍN: Po mši sv. jste zváni na farní den, který proběhne v prostorách fary. Je připravé bohaté 

pohoštění a pro děti navíc skákací hrad.

Prosíme žáky druhého stupně ZŠ, nebo jejich rodiče, aby přišli po mši sv. do zákristie na krátkou 

domluvu s bohoslovcem Danem ohledně času výuky Náboženské výchovy. Děkuji.

V sobotu  19.10.2019 se v době od 14:00 hodin do 17:00 hodin uskuteční na faře v Domaníně setkání 

Misijního klubka. Srdečně jsou zvány všechny děti.
DOMANÍN: V neděli 20.10.2019 se po mši svaté v Domaníně uskuteční misijní jarmark. 

Děti z Misijního klubka budou před kostelem nabízet vlastnoručně vyrobené drobnosti. Výtěžek z 

tohoto jarmarku bude věnován potřebným dětem, které nemají dobré podmínky pro život. Přijďte 

podpořit dobrý úmysl dětí a drobným dárkem zakoupeným na jarmarku potěšit sebe nebo své 

blízké.



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

Hledáme nové ministranty! Nabíráme nové kluky mezi ministranty, vše tě naučíme, ukážeme a 

uvidíš, že je to snadné! Přijď v Domaníně po čtvrteční, v Bzenci po páteční mši sv. do sakristie a 

bohoslovec Dan ti vše podstatné řekne.Těšíme se na Tebe!
BZENEC: Po mši sv., před kostelem, bude "antikvariát" knížek z farní knihovny. Knížky jsou k 

rozebrání za dobrovolný přísěvek. 

Minulou neděli proběhlo sčítání návštěvníků bohoslužeb: Bzenec 198 osob, Domanín 200 osob.

Minulou neděli se v Bzenci vybralo 6.680,- korun; v Domaníně 6.687,- korun. Všem dárcům Pán Bůh 

zaplať.
Úklid kostela v Bzenci: Hejbalová, Kytková, Mlčúchová; v Domaníně: Býčková, Ottová.

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


