
16:30 Domanín Za farní společenství

18:00 Bzenec
Za + rodiče Miloslava a Marii Obdržálkovy, za dar zdraví pro živou 

rodinu a duše v očistci 

8:00 Domanín Za živou a + rodinu Kostílkovou a Perničkovou a dar zdraví

9:30 Bzenec 
Za + babičku Ludmilu, živou a + rodinu Křivánkovou 

a Nejezchlebovou s prosbou o dar zdraví

7:15 Domanín Roráty

18:00 Bzenec Za nemocné a trpící

16:00 Bzenec Za děti a rodiny našich farností

20:00 Domanín Za obyvatele Domanína a Těmic

22:00 Bzenec Za obyvatele města Bzence

11:00 Domanín
Na poděkování Pánu Bohu za "padesátníky" z Domanína, dar zdraví 

a ochranu Panny Marie pro jejich rodiny

9:30 Bzenec Za rodinu Hejbalovou, zdraví a Boží pomoc pro celou rodinu

8:00 Domanín Za mládež z farnosti

9:30 Bzenec Za mužský sbor

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec Za Miroslava Vaňka, manželku Vlastu a duše v očistci

Za rodinu Procházkovou

Křest: Otto Procházka

29 Ut 18:00 Bzenec Volný úmysl

16:00 Bzenec Za město Bzenec, za živé a zemřelé občany

18:00 Domanín Na poděkování za rok 2020 s prosbou o požehnání do roku 2021 

11:00 Domanín

Za všechny členy farní rady a jejich rodiny, pomocníky při liturgii, 

dobrodince farnosti, štědré dárce, za ty, kteří na farnost pamatují 

v modlitbách

9:30 Bzenec 

Za všechny členy farní rady a jejich rodiny, pomocníky při liturgii, 

dobrodince farnosti, štědré dárce, za ty, kteří na farnost pamatují 

v modlitbách

16:30 Domanín Za nemocné a trpící s prosbou o Boží ochranu

18:00 Bzenec Za farní společenství

8:00 Domanín Za + rodiče Fickovy a Krutákovy, dar zdraví, za celou živou rodinu

9:30 Bzenec Volný úmysl

14:00 Domanín

Ne

2 So

V kostele v Bzenci i v Domaníně – max. 65 osob (přidali jsme místa k sezení)

27 Ne
Svatá rodina, 

sv. Jan Evang.

31 Čt sv. Silvestr

1 Pá

Nový rok, 

Matka Boží, 

Panna Maria

24 Čt Štědrý den

25 Pá

Slavnost 

Narození 

Páně

26 So

Nová pravidla pro účast na bohoslužbách od 18. prosince 2020

Nedělní adorace se do odvolání konat nebudou, otevřené kostely budou napořád každý den.

Od 18. 12. platí nové nařízení Vlády ČR, podle kterého se může bohoslužeb zúčastnit takový počet osob, 

který odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení. Za těchto dalších podmínek:

▪ V našich kostelích je při zachování výše uvedených pravidel dovolena tato účast:

3

2. neděle po 

Narození 

Páně

s nedělní 

platností

Svátek sv. 

Štěpána

22 Út

POŘAD BOHOSLUŽEB 19. 12. - 3. 1. 2020
farnost Bzenec a Domanín

19 So
s nedělní 

platností

20 Ne
4. neděle 

adventní



PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID A STAVĚNÍ STROMKŮ

Bzenec: zdobení stromků proběhne v pondělí v 17:00 (zveme především děti a mládež)

Domanín: stavění stromků úterý 22. 12. po rorátech, úklid úterý 22. 12. 15:00 h.

Po mši svaté, můžete koupit ikony a svaté obrázky vyráběné pravoslavným knězem Serafimem 

Tomečkem. Dále duchovní literaturu či kalendáře.

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

▪ Účastníci po většinu času zůstávají na místech k sezení – v praxi to znamená, že nelze při bohoslužbách 

stát mimo lavice či židle. ▪ Účastníci si desinfikují ruce při vstupu do kostela

▪ Účastníci dodržují rozestupy min. 2 m – v praxi to znamená v jedné lavici 2 lidé (mimo rodinné 

příslušníky, ti mohou být u sebe)


