
7.30 Domanín Křížová cesta (vedou muži)

Za farní společenství

Lektoři: Ivana Brhelová, Jaromír Čech

9:00 Bzenec Křížová cesta (vedou muži)

Za + Věru Ženatovou k nedožitým 100 narozeninám a celou 

+rodinu s prosbou o zdraví a ochranu Panny Marie Bzenecké za 

živou rodinu

křest: Tomáš Nožička

Lektoři: Marcela Tuhá, Jaroslav Váňa

18:00 Bzenec
Za Miroslava Vaňka manželku Vlastu, rodiče Vaňkovy 

a duše v očistci

18:45 Bzenec Hovory o víře: o puti do Jeruzaléma

4 St 8:00 Těmice Za + manžela, živou a + rodinu Oravovu a Kuchařovu

16:30 Domanín křížová cesta (vedou ministranti)

17:00 Domanín
Za dvoje + rodiče, jejich + děti a vnuky, Boží pomoc a ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu

17:45 Domanín Hovory o víře: 4. přikázání

18:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření

16:00 Domanín
Za + Marii Zbořilovou a její + sourozence a rodiče, za + rodiče 

Marii a Josefa Vandovy a jejich + sourozence, za dar zdraví a 

ochranu Panny Marie pro živou rodinu Vandovu

17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec
Za + Anežku s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu 

a ochranu Anděla strážného

7.30 Domanín křížová cesta (vede schola)

Poděkování za 85 let a 60 let života, za + manžela, dvoje + rodiče 

a + bratra

Lektoři: Jana Krsičková, Jaroslav Řihák

9:00 Bzenec křížová cesta (vedou rodiny s dětmi)

Za farní společenství

Lektoři: Heda Mlčúchová, Marie Řeháková

▪ Autobus na pouť za obnovu rodin a kněžská povolání do Olomouce, se zastávkou v Pěnčíně a 

Cholině, je jíž obsazený. Pokud by se k nám chtěl někdo přidat, s tím že pojede vlastním autem, je to 

zamožejmně možné, v takovém případě je třeba nahlásit otci Martinovi počet, kvůli zamluvení 

obědů.

▪ Ve středu v Těmicích a Domaníně, v pátek v Bzenci budu navštěvovat nemocné.

▪ Bzenec: Prosíme všechny mladé, aby po mši svaté přišli na chvíli do sakristie na domluvu s 

bohoslovcem Danem.

6 Pá

První pátek 

v měsíci 

- návštěva 

nemocných 

v Bzenci

POŘAD BOHOSLUŽEB 1. 3. - 8. 3. 2020.
Bzenec, Domanín, Těmice

1 Ne 1. Neděle postní

5 Čt

8 Ne 2. Neděle postní

8:00 Domanín

9:30 Bzenec 

8:00 Domanín

9:30 Bzenec 

3 Út

▪ Vzhledem k tomu, že časopisy Zprávy z Medugorje a Regina vydávané dr. Mráčkem v 

nakladatelství Vérité vydávají nepravdivé a zavádějící informace o životě Církve a její nauce, otec 

arcibiskup vydává zákaz tyto časopisy nabízet v kostelích. Zákaz se týká i knih vydávaných a 

nabízených těmito časopisy. 



▪ Předminulou neděli, při sbírce na lavice se v Bzenci vybralo 24.004,- Kč; minulou neděli, při sbírce 

na  na Svatopetrský haléř 8.165,- Kč.    Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Růžence z Jeruzaléma; brožura k přípravě ke svátosti smíření, postní pokladnička

P. Mgr. Martin Sekanina, tel: 731 621 169
Farnost Bzenec, Domanín, Těmice: e-mail: fabzenec@ado.cz; tel. 730 546 664

▪ Následující dvě neděle zde nebudu přítomný. Příští víkend budu mít duchovní obnovu pro 

mladé v Rajnochovicích, v neděli mě bude zastupovat P. Jiří Pospíšil, ředitel centra pro mládež, 

následující víkend budu mít VIR - duchovní obnovu pro maldé muže v kněžském semináři v 

Olomouci, bude mě zastupovat P. Pavel Šupol, rektor AKS.  

▪ Úklid kostela: v Bzenci: Klučková, Kútná, Křižanová, Pauerová


