
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 

18:00 Bzenec Za členy živého růžence.

18:45 Bzenec Hovory o víře: O pouti do Santiaga de Compostela.

23 St 8:00 Těmice
Za + rodiče, dar zdraví, pomoc a ochranu Panny Marie 

pro živou rodinu.

18:00 Domanín
Za živou a + rodinu, s prosbou o Boží pomoc a ochranu 

Panny Marie pro celou rodinu.

18:45 Domanín Hovory o víře: Desatero

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

11:00 Velehrad Svatba: Anna Klobásková, David Solorzano Sanchez

18:00 Bzenec
Za + manžela Stanislava, + děti, dvoje + rodiče, Boží 

pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

MŠE SV. NENÍ

9:00 Bzenec Fara - brigáda

Na poděkování za 30 let manželství, dar zdraví, Boží pomoc 

a ochranu pro živou rodinu.

Lektoři: Jana Krsičková, Jaroslav Řihák

Za manželku Květoslavu a dvoje rodiče.

Lektoři: manželé Gazárkovi

25 Pá
Mše sv. pro 

děti.

DOMANÍN: Děkuji za organizaci farního dne. Děkuji všem, kteří jste donesli občerstvení na farní 

den, za výzdobu kostela, zpěvy při mši sv. aj.

Děti z Misijního klubka zvou všechny na malý Misijní jarmark, který připravily z vlastnoručních 

výrobků před hlavním vchodem do kostela. Prosíme Vás o podporu snahy dětí, přispět vlastní 

činností na dobrou věc. Svým nákupem děti povzbudíte a potvrdíte jim přesvědčení, že i malé 

skutky mají obrovskou sílu. Cena všech výrobků je dobrovolná, uvedené částky jsou jen orientační  

a pokrývají jen spotřebovaný materiál. Všem podporovatelům předem srdečně děkujeme.

BZENEC: Po mši sv. jste zvána do MISIJNÍ KAVÁRNY -  na kafe, čaj  či zákusek do farní učebny. 

Za dobrovolný příspěvek, který je  určen na misie. 

Mše sv. pro děti.

BZENEC: nová farní společenství - 1. skupina modlitby matek s kreativní činností v úterý v 16:00; 

2. skupina modlitby matek v pátek v 16:00. 

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 apod. Zájemci se osobně přihlaste u otce Martina.

27 Ne
30. Neděle 

v mezidobí

změna času

8:00 Domanín

9:30 Bzenec

BZENEC: v pátek 25. 10. v Bzenci bude mše sv. pro děti. Při mši sv. bude zpívat dětská scholička, 

prosíme děti, aby se do scholičky zapojily jak zpěvem či hrou na hudební nástroj. Zkouška 

scholičky bude hodinu před mší sv. na faře.    

26 So

POŘAD BOHOSLUŽEB 20.10. - 27. 10. 2019.
Bzenec, Domanín, Těmice

20 Ne

29. Neděle 

v mezidobí

MISIJNÍ 

NEDĚLE

8:00 Domanín

9:30 Bzenec

22 Út

24 Čt



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

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

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. 
BZENEC: Po mši sv. bude na faře "antikvariát" knížek z farní knihovny. Knížky jsou k rozebrání za 

dobrovolný přísěvek. 

Ohlášky před sňatkem. Církevní sňatek uzavřou dne 25. 10. na Velehradě, v bazilice Nanebevzetí 

Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje snoubenci: Anna Klobásková a David Solorzano Sanchez.

Minulou neděli se v Bzenci vybralo 4.947,- korun; v Domaníně 7.340,- korun. Všem dárcům Pán 

Bůh zaplať.
Úklid kostela v Bzenci: rodina Němečkova.

V pátek 25. 10. v Bzenci bude mše sv. pro děti. Při mši sv. bude zpívat dětská scholička, prosíme 

děti, aby se do scholičky zapojily jak zpěvem či hrou na hudební nástroj. Zkouška scholičky bude 

hodinu před mší sv. na faře.










