
8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za  + rodiče Antonína a Cecíli Jakšovy za dar zdraví pro Natálku 

a živou rodinu Jakšovou a Dobešovou

10:30 Bzenec Křest: Jiří Křivánek

14:00 Bzenec FARNÍ DEN NA FARNÍ ZAHRADĚ

18:00 Bzenec Za + rodiče, bratry a živou rodinu. S prosbou o Boží pomoc

19:00 Těmice
Za + Petra Píšťka, dvoje + rodiče, + bratra, dar zdraví a Boží 

ochranu pro živou rodinu

27 Čt sv. Monika 18:00 Domanín
Za + Josefa Náplavu, na poděkování za 60. let života a Boží 

ochranu pro živou rodinu

28 Pá Sv. Augustin 18:00 Bzenec Za pomocníky a podporovatele farnosti

29 So
Umučení sv. Jana 

Křtitele
10:30 Domanín Svatba: Barbora Vintrová, Lukáš Breznický

8:00 Domanín
Za dvoje + rodiče, za živou a + rodinu Knotkovou a Hlinkovou, 

dar zdraví a ochranu Panny Marie

9:30 Bzenec 
Za Dary Ducha svatého pro pedagogy, děti a studenty 

z farnosti

▪ Ohlášky před sňatkem. Církevní sňatek uzavřou dne 29. srpna, v Domaníně, v kostele sv. Václava snoubenci: 

Barbora Vintrová a Lukáš Breznický bytem Moravský Písek.

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

Farnost Bzenec a Domanín: e-mail: fabzenec@ado.cz; tel. 730 546 664
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21. Neděle 

v mezidobí

lektoři: manželé Trlidovi

lektoři: Jiřina Vaštíková, Marie Klopcová

▪ Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě mariánské bzenecké pouti - za úklid kostela, květinovou výzdobu, 

mužskému sboru, schole, za stavění a bourání podia, městu za dovezení lavic a mnoho jiného.
 V neděli 23. srpna proběhne farní den farnosti Bzenec. Ve 14:00 hod. jste zváni na besedu s bohoslovcem 

Danielem o 40ti denní zkušenosti v komunitě Cenacolo. Dalé bude připraven "farní guláš" a 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 před mší sv. od 9:00 hod., nebo 30 min. před 

začátkem - od 13:30. Děti se mohou těšit na Skákací hrad a jiné hry. 

Při této příležitosti se budeme loučit s bohoslovcem Danielem. Pokud byste chtěli Danielovi přispět na studia, 

tak v zadu u obětních darů je připravena pokladnička na tento účel .
▪ Minulou neděli se při "poutní" sbírce vybralo 43.587- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

DOMANÍN

▪ Děkuji všem, kteří přišli na bzeneckou pouť. Hlavně těm, kteří přišli v krojích a šli v průvodu.

▪ Úklid kostela: Kindlová, Roháčová, Uličná

30
N

e

22. Neděle v 

mezidobí

žehnání 

aktovek

lektoři: Zuzana Macháčková, Magda Poštolková

lektoři: Oldříška Kytková, Lenka Poláčková

BZENEC

V neděli 30. 8. při mši sv. proběhne požehnání dětem, studentům a učitelům do nového školního roku 

a žehnání aktovek.
Farnost Žeravice vás zve v neděli 30. 8. 2020 od 14:00 do 16:00 na prohlídku věže kostela. Výtěžek  

dobrovolného vstupného bude věnován na opravu střechy kostela.

Děti z naší farnosti jsou do neděle 30. 8. na farním táboře v Travné, doprovázejte je prosím svou modlitbou.
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POŘAD BOHOSLUŽEB 23. 8. - 30. 8. 2020
farnost Bzenec a Domanín


