
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

8 Út
Narození Panny 

Marie
18:00 Bzenec Za živou a + rodinu Gazárkovou a Třetinovou

10 Čt 18:00 Domanín Za + Marie

11 Pá 18:00 Bzenec
Za + Karla Sevčíka s prosbou o dar zdraví, Boží pomoc 

a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
11:00 Domanín

poděkování 

za úrodu

Za + Václava a Veroniku Konečné, Boží pomoc a ochranu 

Panny Marie

9:30 Bzenec Za farní společenství

POŘAD BOHOSLUŽEB 6. 9. - 13. 9. 2020
farnost Bzenec a Domanín
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23. Neděle v 

mezidobí

lektoři: Bedřiška Horáková, Petr Zábranský

lektoři: rodina Boraňová

▪ Minulou neděli se při sbírce vybralo 5.106,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

lektoři: Ivana Brhelová, Jaromír Čech

Končí nám  prázdniny.  Chci  poděkovat  všem,  kteří  se  o prázdninách  na  táborech či  jiných  akcích  

věnovali našim dětem.

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.

lektoři: manželé Gazárkovi
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24. Neděle 

v mezidobí

 farní den 

farnosti 

Domanín 

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. 

BZENEC

SRUBIAN JAN, bytem Žádovice 200 a KLIMKOVÁ EVA, Žeravice 214 uzavřou dne 26. 9. 2020 v Bzenci 

manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit 

duchovnímu správci.

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

▪ Úklid kostela: Stoček, Váňa
DOMANÍN
▪ 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.

▪ Minulou neděli se vybralo 6.816,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

▪ Zveme maminky s dětmi do "Kavárničky" ve čtvrtky: 17. 9., 24. 9. a 1. 10. od 10:00 do 12:00, na faře v 

Domaníně. Můžete se těšit na dobré kafe a pěkné setkání. 


