
Za farní společenství a P. Jaroslava Cigoše

Lektoři: Jana Krsičková, Jaroslav Řihák

Za  rodinu Hrabčíkovou, Pochylou a Boží požehnání

Lektoři: rodina Hostýnková

18:00 Bzenec Poděkování za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

18:45 Bzenec Hovory o víře: kniha Genesis.

8:00 Těmice
Za + manžela, dvoje + rodiče, + sourozence a švagra, 

s prosbou o ochranu Boží pro živou rodinu.

10:00 - 18:00 Adorace v kostela sv. Jana Křtitele

18:00 Bzenec Za členy živého růžence

17:00 Domanín Za živou a + rodinu, Boží pomoc a ochranu Panny Marie

17:45 Domanín Hovory o víře: 2. přikázání (bohoslovec Dan).

24 Pá
Sv. Františka 

Saleského
18:00 Bzenec

Na poděkování za přijaté dobrodiní a pomoc na další 

životní cestě a za celou rodinu

Poděkování za 65 let života, celou živou a + rodinu, Boží 

pomoc a ochranu Panny Marie

Lektoři: Monika Trlidová, Martin Bedrava 

Za farní společenství

Křest: Jakub Tomáš Němeček

Lektoři: Jiřina Vaštíková, Marie Klopcová

▪ Příprava na křest a první svaté přijímání dospělých. Pokud máte zájem, nebo pokud víte o někom, 

kdo by se rád nechal pokřtít, nebo rád začal chodit ke sv. přijímání, ať se obrátí na o. Martina. 

Nebojte se oslovite hledající…

▪ Úklid kostela po Vánocích bude  v Bzenci v pátek 24. ledna od 15:00 hodin; 

                                                             v  Domaníně v pátek 24. ledna ve 13:00 hodin.

▪ Srdečně vás všechny zveme na farní ples který se koná v pátek 31. 1. 2020

Dnes, po mši sv. budete mít možnost zakoupit vstupenky na farní ples. Od pondělí 13.1. budou 

vstupenky na informačním centru v Bzenci na náměstí. Cena vstupenky je 150kc. 

Prosíme farníky o ceny do tomboly, které můžou nosit na faru nebo do sakristie vždy po mši 

svaté. Na plese bude jako tradičně ochutnávka vín ze sklípků našich farníků. Prosíme farníky 

kteří by chtěli věnovat vzorky do vinotéky, aby  označili láhve takto: odrůda, vinař a ročník. 

Vzorky můžete nosit v Bzenci Jaroslavu Váňovi nebo na faru, v Domaníně Petru Zábranskému. Vše 

do středy 29.1. 

Ochotní farníci, kteří by chtěli pomoct s organizací plesu se můžou hlásit u Kajky Hejbalove.

▪ Minulou neděli, se při sbírce vybralo v Bzenci 4.442,- Kč; v Domaníně 6.461,- Kč. 

Všem dárcům PánBůh zaplať.

Úklid kostela:  v Bzenci: Marie Zemánková manželé Juráskovi; 

                           v Domaníně: Dvořanová, Hlinková, Zábranská.

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

22 St
Adorační den 

fa. Bzenec.

26 Ne
2. Neděle 

v mezidobí

8:00 Domanín

9:30 Bzenec

BZENEC: Ve středu, 22. ledna bude v naší farnosti adorační den. Od 10:00 do 17.50 hodin bude 

vystavena Eucharistie k adoraci. Adorační den bude zakončen svátostným požehnáním 

v 17:50 hodin, následně mší svatou. Zveme Vás k této vyjímečné modlitbě před Eucharistií. 

Prosíme, abyste se zapsali do tabulky, aby vždy byli přítomni alespoň dva.

21 Út
Sv. Anežky 

Římské

23 Čt

POŘAD BOHOSLUŽEB 19. 1. - 26. 1. 2020.
Bzenec, Domanín, Těmice

19 Ne
2. Neděle 

v mezidobí

8:00 Domanín

9:30 Bzenec



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


