Bohoslužebník ZÁŘÍ 2021
1

St

8:00 Těmice

Prosba o pomoc a Boží požehnání pro žáky a studenty s Těmic.

2

Čt

18:00 Domanín

Za dar zdraví pro nemocnou osobu s prozbou o ochranu Panny
Marie do dalších let

15:00 Domanín

Adorace + příležitost ke sv. smíření

3

4
5

Pá

sv. Řehoře
První pátek v
měsíci

So

Poutní mše svatá

Ne

23. neděle v
mezidobí

7

Út

8

St

9

Čt

16:00 Domanín Za nemocnou kamarádku a brzké uzdravení
17:00 Bzenec

Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec

Za vnoučata, rodiče z obou stran a za živou rodinu.

17:00 Olšovec Za živé a + obyvatele Olšovce
8:00 Domanín

Za + manžela Pavla, + rodiče Dvořanovy a celou živou i zemřelou
rodinu.

9:30 Bzenec

Za farní společenství.

18:00 Bzenec

Za členy živého růžence

Narození Panny
8:00 Těmice
Marie

Za + rodiče Vejvodovy, jejich + děti a Boží požehnání
pro žijící rodinu

18:00 Domanín Za + kamarádky Marie

10 Pá

18:00 Bzenec

11 So

18:00 Těmice

Volný úmysl
Za + rodiče Žádníkovy, + bratra, + neteř Katušku a dar zdraví pro
živou rodinu

11:00 Domanín Poděkování za úrodu a za farní společenství. (farní den)

12 Ne

24. neděle v
mezidobí
Domanín
dožínky

9:30 Bzenec

Za + maminku Ludmilu, živou a + rodinu Gazárkovu s Sedláčkovu

14 Út

Povýšení sv.
Kříže

18:00 Bzenec

Za + rodiče Klučkovy a prarodiče Štěpančíkovy, dar zdraví a
ochranu P.M. pro živou rodinu

15 St

P. Marie
Bolestné

8:00 Těmice

Za + P. Zdeňka Zapletala

16 Čt

Sv. Ludmily

17 Pá

18:00 Domanín Poděkování za 55 let společného života, Boží pomoc a ochranu Panny
Marie pro celou živou rodinu
Za + rodiče a ostatní zemřelé v rodině a duše v očistci.
18:00 Bzenec

18 So

18:00 Těmice

Za + manžela Josefa Třísku, dvoje + rodiče a ochranu Boží pro živou
rodinu
Poděkování za 50 let manželství, za 2 + rodiče, Boží pomoc a ochranu
Panny Marie pro živou rodinu

19 Ne

25. neděle v
mezidobí
v Bzenci
dožinky

8:00 Domanín
9:30 Bzenec

Poděkování za úrodu

21 Út

sv. Matouše,
apoštola

18:00 Bzenec

Za + Michalku a požehnání pro všechny děti v rodině

8:00 Těmice

Za dvoje + rodiče, + bratra a prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
pro celou rodinu Kolomazníkovu

22 St
23 Čt
24 Pá
25 So

sv. Pia z
Pietrelciny

18:00 Domanín Za zemřelé rodiny Vladislava a Miroslava Veselé a duše v očistci
18:00 Bzenec

Za + Karla Ševčíka a živou rodinu s prosbou o dar zdraví a Boží
pomoc a ochranu Panny Marie

9:30 Domanín

Za chasu a mládež z Domanína

18:00 Těmice

Za + rodiče, + sourozence s prosbou o Boží požehnání
pro živou rodinu Uhlířovu a Marii Janouškovou

26 Ne

26. neděle v
mezidobí
HODY
DOMANÍN

SV.
28 Út SLAVNOST
VÁCLAVA

29 St

sv. Michaela,
Gabriela, Rafaela,
archandělů

30 Čt

sv. Jeronýma

10:30
Domanín
9:30 Bzenec
Bzenec 18:00

Za farní společenství
Za + synovce, + rodinu s prosbou Boží požehnání pro živou rodinu
Za + Pavla a Pavlímu a Boží ochranu pro živou rodinu

Domanín 8:00 Za farníky z Domanína a Těmic
8:00 Těmice

Za + manžela, jeho + synovce Viléma a Zdeňka, jejich + rodiče s
prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro jejich rodiny

18:00 Domanín Za + Františka Nováka, dvoje + rodiče, jejich děti a živou rodinu

V Bzenci budou hodiny náboženské výchovy ve středu a v Domaníně
ve čtvrtek. Časy upřesníme v nedělních ohláškách.
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 je přineste do sakristie.
V neděli 12. září v Domaníně proběhne mše svatá a farní den. V tento den poděkujeme Pánu Bohu za úrodu.
Bratři a sestry, po mši svaté, jste všichni srdečně zváni na tradiční "farní guláš" a posezení na faře. 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.
Ve dnech 25. a 26. září se opět po dvou letech uskuteční tradiční Svatováclavské hody s právem. Slavnostní
hodová mše za stárky, mladou chasu a všechny hodující proběhne v sobotu 25. září v 9:30 h. V neděli 26. bude
mše svatá v 10:30 h.
Den 28. září je Slavnost svatého Václava, je to Den státního svátku a Den české státnosti.
Prosíme děti i dospělé aby přišli v kroji. Sv. Václav je patron naší farnosti, a to jak domanínských, tak i
těmických. Mělo by být pro nás radostí, ale i samozřejmostí, účastnit se mše sv.

Půlhodinka s hudbou – Domanín, 12. 9. 2021 ve 14 hodin
Píseň ke sv. Anežce
Brzo ráno svatá Anno
Agnus Dei
Carl Nielsen – Romanze
Píseň ke sv. Ludmile
Modlitba za děti
Píseň ke sv. Josefu
Franz Schubert – Ave Maria
Pozdrav Velehradu
Modlitba k Panně Marii
Otče náš
Alessandro Marcello – 3. věta z Koncertu pro hoboj a klavír
Účinkující – Martina Trumpešová a Vít Trumpeš starší (zpěv),
BcA. Vladimíra Hostýnková (hoboj), MgA. Vít Trumpeš (varhany), Chrámový sbor kostela sv. Václava v
Domaníně (sbormistr Vít Trumpeš starší).

