
Za + Veroniku a Václava Konečné, + rodinu Skalkovu, živou 

a + rodinu.

Lektoři: Zuzana Macháčková, Magda Poštolková

Za farní společenství.

Lektoři: Jiřina Vaštíková, Marie Klopcová

10:30 Bzenec Křest: Marek Janoušek.

8 Út 18:00 Bzenec
Poděkování za prožitá léta s prosbou o Boží pomoc a 

požehnání.

9 St 8:00 Těmice
Za + Miroslava Kolébala, dvoje + rodiče, + sourozence, dar 

zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.

10 Čt 18:00 Domanín
Za + Josefa Mikulíka, dvoje + rodiče a prarodiče, za živou a 

+ rodinu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

11 Pá 18:00 Bzenec Za + rodiče, sourozence a Boží požehnání pro rodinu.

12 So 8:00 Bzenec
Za + manžela, rodiče, duše v očistci, za dar zdraví pro 

rodinu.

Za farní společenství. 

Lektoři: Bedřiška Horáková, Petr Zábranský

Za rodinu Jakšovu a Holkovu.

Lektoři: Oldřiška Kytková, Lenka Poláčková

POŘAD BOHOSLUŽEB 6.10. - 13. 10. 2019.
Bzenec, Domanín, Těmice

6 Ne
27. Neděle 

v mezidobí

8:00 Domanín

Po mši sv., před kostelem, bude "antikvariát" knížek z farní knihovny. Knížky jsou k rozebrání za 

dobrovolný přísěvek. 

Říjen, měsíc růžence. Pokud by někdo měl zájem přidat se do "Živého růžence" nahlaste se prosím v 

zákristii.

Sčítání návštěvníků bohoslužeb 2019.

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

9:30 Bzenec

Minulou neděli se v Bzenci vybralo 4.898,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Úklid kostela v Bzenci: rodina Tuhá.

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

9:30!! Domanín

8:00!! Bzenec

DOMANÍN: V neděli 13. října proběhne farní den farnosti Domanín, po mši sv. jste zváni na "tradiční 

farní guláš" a poté posezení. Prosíme ženy o dobroty z kuchyně – jednohubky, chlebíčky, buchty a 

jiné pochutiny a muže o jejich výborné skvosty ze sklípku, víno či slivovici. Vaše dary můžete přinášet 

na faru od 8:30 hod. Také by tuto slavnost, děkování Bohu za dary, které nám dává, zkrášlily vaše 

krásné kroje.

Srdečně zveme středo- a vysokoškolskou mládež na taize adoraci v patek 11.10.2019 ve farním 

kostele v Kyjově v 19.00 po které bude nasledovat  povídání s prezentací fotek o cestě do Santiaga 

de Compostela. 

BZENEC: Prosíme maminky či tatínky ministrantů, aby přišli po mši sv. do zákristie na krátkou 

schůzku s bohoslovcem Danielem, na domluvu ohledně ministrantských schůzek.

13 Ne

28. Neděle 

v mezidobí

FARNÍ DEN 

fa. Domanín


