
8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za zemřelé rodiče Bohumila a Marii Čejkovy a za zemřelou 

manželku Marii a za dar zdraví pro celou živou rodin

5 Út 18:00 Bzenec
Za zemřelého manžela Stanislava Obdržálka,jeho maminku 

Marii dar zdraví pro živou rodinu a duše v očistci

6 St 8:00 Těmice
Za + manžela, + děti, + rodiče, Boží pomoc pro nemocnou 

osobu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

7 Čt 18:00 Domanín
Za dvoje + rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu 

Kuchařovu

8 Pá

Panna Maria, 

Prostřednice všech 

milostí.

18:00 Bzenec
Na poděkování za prožitá léta s prosbou o Boží pomoc a 

ochranu Panny Marie pro rodinu

8:00 Domanín
Poděkování za 80 let života, Boží pomoc pro rodinu a ochranu 

Panny Marie

9:30 Bzenec 
Za + Antonína Píšťka, sestru Terezii a jejich rodiče Antonína a 

Johanu Píšťkovy

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 

Úterý        5. 5.  BZENEC         17:00 – 17:50   V ZÁKRISTII

Středa       6. 5.  TĚMICE          17:00 – 18:00   V ZÁKRISTII

Čtvrtek     7. 5.  DOMANÍN   17:00 – 17:50   V ZÁKRISTII

Pátek         1. 5.   BZENEC       17:00 – 18:50   V ZÁKRISTII

BZENEC: Minulý rok tomu bylo 100 roků, co byly vydány Paměti města Bzence, sepsané místním farářem 

P. Josefem Hanákem. Toto výročí nás přimělo, abychom ho následovali. Připravujeme sepsání dalších 

pamětí naší farnosti, a to za poslední období. Chci vás proto poprosit, abyste se zapojili také. Nejlépe 

sepsáním svých vlastních vzpomínek, důležitých událostí či osobností naší farnosti. Dále vás prosím o 

zapůjčení fotografií, a to jak našeho kostela, kaplí či křížů, tak fotografií z farních událostí, které 

znázorňují historii dalších pamětí (poutě, 1. sv. přijímání, Boží Tělo aj.). Fotografie s popisem přineste 

prosím na faru nebo pošlete na e-mail: fabzenec@ado.cz. Děkuji.

V tomto čase nuceného školního volna máme úkol pro naši školní a studující mládež. Ti z vás, kteří bydlí 

se svými prarodiči či praprarodiči (pokud současná opatření dovolí), natočte s nimi na mobil rozhovor o 

významných událostech a osobnostech, na které si pamatují ať už z dětství nebo dospělosti, co by mohlo  

přispět  k sepsání „ dalších pamětí“. Jak na to, vám pomůže obdobný projekt „Dokumentaristou z 

domova“. Více informací zde: https://vypravej.pametnaroda.cz/z-domova/

3 Ne
4. Neděle 

velikonoční

10 Ne
5. Neděle 

velikonoční 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V MĚSÍCI KVĚTNU

BZENEC:  pondělí, středa, čtvrtek, sobota - 19:00 hod.

                    úterý, pátek - 18:30 hod. (před mší sv.)

                    neděle - 14:00 hod.

DOMANÍN:  úterý, pátek - 18:30 hod.

                        čtvrtek - 17:30 hod. (před mší sv.)

                        neděle - 14:00 hod.

TĚMICE:  každý den v 19:00 hod.

Dlouhou dobu nebylo možné přistoupit k svaté zpovědi, proto bude možné přistoupit ke svátosti 

smíření tyto dny. Pro zajištění většího bezpečí, bude se zpovídat v zákristii, aby byl možný větší 

rozestup.

POŘAD BOHOSLUŽEB 3. 5. - 10. 5. 2020
Bzenec, Domanín, Těmice



VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, OPRAVA ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ, 

VÝMALBA INTERIÉRU KAPLIČKY NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V TĚMICÍCH

Farnost Domanín a obec Těmice plánují v tomto roce opravu kaple Nanebevzetí Panny Marie v Těmicích. 

Počítá se s novou úspornější elektroinstalací a vnitřním osvětlením, výmalbou interiéru, novými vstupními 

dveřmi a novými okny s vitrážemi. Práce s opravami by měly probíhat v průběhu roku, stěžejní a finální 

činnosti nejpozději v měsíci říjnu. Na těmické hody 22. listopadu 2020 je plánována slavnostní mše sv. s 

žehnáním opravené kaple, nových vitráží a vstupních dveří.

V nejbližší době (do 24. 5. 2020) bychom měli vybrat vhodné světce, kteří budou vyobrazeni na vitrážích 

oken. Každá vitráž by měla vždy představovat takové světce, kteří jednak k sobě, jednak k naší společné 

farnosti, ke kostelu sv. Václava v Domaníně a ke kapli Nanebevzetí Panny Marie v Těmicích nějak „patří či 

sounáleží“. Více informací na letáku.


