
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

1 Út 18:00 Bzenec Za členy živého růžence

3 Čt
Sv. Řehoře 

Velikého
18:00 Domanín

Za + Stanislava Adamce, + sourozence, dvoje + rodiče, dar 

zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření

16:00 Domanín
Za nemocné a opuštěné děti, Boží požehnání pro ty, kteří se 

o tyto děti starají

17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec
Za dvoje + rodiče s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny 

Marie pro celou živou rodinu

5 So
Patrocinium kaple 

v Olšovci
17:00 Olšovec Za živé a + občany Olšovce

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za + rodiče Michala a Martu Jasenčákovy, + rodinu 

a požehnání pro živou rodinu a duše v očistci

Drazí rodiče, nezapomeňte přihlásit své děti do náboženské výchovy. 

Náboženství se bude vyučovat ve škole a bude navazovat na výuku. Přihlášky můžete stáhnout na našich 

webových stránkách www.farnost-bzenec.cz, nebo si je můžete vyzvednou na běžném místě v kostele. 

Vyplněné přihlášky odevzdejte ve škole, nebo přineste do sakristie.
NaV v Bzenci: 1. + 2. třída - středa 12:00 (M. Höhnová); 3. + 4. třída - středa 13:00 (P. M. Sekanina)

5. - 9. třída - středa 14:00 (bohoslovec L. Gelnar)
V Domaníně budou hodiny náboženské výchovy ve čtvrtek. Časy upřesníme. 

4 Pá
První pátek 

v měsíci

▪ V následujícím týdnu začneme v kapli Těmicích plánovanou rekonstrukci. 

Do odvolání nebudou v Těmicích ve středu mše sv.  
V neděli 13. září proběhne v Domaníně poděkování za úrodu a Farní den. Jste zváni na tradiční "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 do 10:45 hod. Děti se mohou 

těšit na skákací hrad a jiné hry.

▪ Úklid kostela: Ralbovská, Hlaváčová, Tihlaříková
▪ Minulou neděli se při sbírce na těmickou kapličku vybralo 10.192,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

▪ Děkuji všem, kteří se účastnili Farního dne a také děkuji za přinesené dobroty.

▪ Minulou neděli se při sbírce vybralo 6.605,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
▪ Úklid kostela: Klučková, Kútná, Križanová, Pauerová
DOMANÍN

Kdo by byl ochoten se zapojit do občerstvení při ološovské pouti, domluvte se prosím po mši sv. s Radimem 

před kostelem.

lektoři: Bedřiška Horáková, Petr Zábranský

lektoři: rodina Boraňová

Požehnání dětem, studentům a učitelům do nového školního roku a žehnání aktovek.

Uzávěrka dalšího čísla farních listů je ve středu 2. září.

Návštěva nemocných: kvůli epidemii koronaviru otec Martin navštěvuje jen nemocné, kteří si o to dopředu 

požádají. Pokud máte zájem, aby otec Martin přišel, zapište v zákristiti jméno a adresu nemocného, nebo se s o. 

Martinem osobně domluvte. Navštěvovat nemocné bude v úterý Těmice a Domanín a v pátek v Bzenci.

BZENEC

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.
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23. Neděle v 

mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB 30. 8. - 6. 9. 2020
farnost Bzenec a Domanín
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22. Neděle v 

mezidobí

žehnání 

aktovek

lektoři: Zuzana Macháčková, Magda Poštolková

lektoři: Oldříška Kytková, Lenka Poláčková



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

Farnost Bzenec a Domanín: e-mail: www.farnost-bzenec.cz, fabzenec@ado.cz; tel. 730 546 664


