POŘAD BOHOSLUŽEB 15.12. - 22. 12. 2019.
Bzenec, Domanín, Těmice
8:00 Domanín
15 Ne

3. neděle adventní
v Bzenci sbírka
na lavice

Lektoři: Jana Krsičková, Jaroslav Řihák

9:30 Bzenec
10:30 Bzenec
6:45 Domanín

17 Út

18 St

19 Čt

20 Pá

návštěva nemocných
v Těmicích

návštěva nemocných
v Domaníně

návštěva nemocných
v Bzenci

Za+Josefa Píšťka, dvoje + rodiče, Boží pomoc a ochranu
P. Marie.
Za farní společenství.
Lektoři: Oldříška Kytková, Lenka Poláčková
Křest: Ema Kasalová

RORÁTY: za děti a rodiny z farnosti.

18:00 Bzenec

Za + Annu Vrzalovou a její rodiče.

18:45 Bzenec

Hovory o víře: advent a Vánoce (bohoslovec Dan).

8:00 Těmice

Za + bratra Michala, dar zdraví a Boží ochranu pro celou
rodinu.

6:45 Bzenec

RORÁTY: za děti a rodiny z farnosti.

17:00 Domanín

Za + Josefa, Annu a Evženii Vaculíkovy, Boží pomoc
a ochranu P. Marie.

17:45 Domanín

Hovory o víře: advent a Vánoce (bohoslovec Dan).

18:00 Bzenec

Tichá adorace.

18:00 Bzenec

Za + rodiče a Boží požehnání pro rodinu.

8:00 Domanín
22 Ne 4. neděle adventní
9:30 Bzenec

Za farní společenství.
Lektoři: Monika Trlidová, Martin Bedrava

Za + manžela, syna a živou rodinu.
Lektoři: rodina Boraňová

▪ Po mši svaté, na faře, můžete koupit ikony a svaté obrázky vyráběné pravoslavným knězem
Serafimem Tomečkem. Dále duchovní literaturu či kalendáře.
▪ Ve čtvrtek v 6:45 hod. jste zváni na poslední roráty v tomto roce.
Děti zveme do průvodu s lampičkami a po mši svaté na snídani na faře.
▪ V pátek bude o. Martin navštěvovat nemocné. Ti, kteří mají zájem o předvánoční návštěvu
nemocných, ať nahlasí v zákristii jméno, adresu popř. číslo telefonu. Nemocné, které o. Martin
pravidelně navštěvuje, není třeba hlásit.
▪ V sobotu od 8:00 zveme chlapy na stavění stromků a následně od 10:00 zveme všechny na zdobení
stromků a úklid kostela. Děkujeme za pomoc.
▪ Na štědrý den bude v kostele k dispozici Betlémské světlo a o Vánocích bude otevřen kostel k
prohlídce betléma. Prosíme dobrovolníky ke službě hlídání kostela. Tabulka kde se můžete zapsat je o
obětních darů.
▪ Plánovaná pouť na Silvestra, na Svatý Hostýn, jsme pro malý zájem museli zrušit. Omlouvámse se
Těm, kteří již s poutí počítali.
▪ Minulou neděli, se vybralo 7.103,- korun. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Mgr. Martin Sekanina, tel: 731 621 169
Farnost Bzenec, Domanín, Těmice: e-mail: fabzenec@ado.cz; tel. 730 546 664

