
4 So
Patrocinium kaple v 

Olšovci
17:00 Olšovec Za živé a + občany Olšovce

8:00 Domanín
Za + manžela Pavla, + rodiče Dvořanovy a celou živou

 i zemřelou rodinu.

9:30 Bzenec Za farní společenství.

11:00 Bzenec křest: Filip Schiel

7 Út 18:00 Bzenec Za členy živého růžence

8 St
Narození Panny 

Marie
8:00 Těmice

Za + rodiče Vejvodovy, jejich + děti a Boží požehnání

pro žijící rodinu

9 Čt 18:00 Domanín Za + kamarádky Marie

10 Pá 18:00 Bzenec
Za Vlastimilu a Martiny Gabrielovi, vnoučata, rodiče z 

obou stran a za živou rodinu.

11 So 18:00 Těmice
Za + rodiče Žádníkovy, + bratra, + neteř Katušku a dar 

zdraví pro živou rodinu

11:00 Domanín
Poděkování za úrodu a za farní společenství

 (farní den)

9:30 Bzenec 
Za + maminku Ludmilu, živou a + rodinu Gazárkovu s 

Sedláčkovu

POŘAD BOHOSLUŽEB 5. 9. - 12. 9. 2021
farnost Bzenec a Domanín

Lektoři: Martin Bedrava a Jitka Masařová

Lektoři: Marie Kantoráková a Marta Kazíková

23. neděle v 

mezidobí   
5 Ne

Lektoři: rodina Hostýnková

Lektoři: Marie Horniková a Tomáš Žůrek

Ve farnostech kyjovského děkanátu se koná pravidelná potravinová sbírka na kněžský seminář v 

Olomouci. Pokud budete chtít přispět trvanlivými potravinami, ovocem, zeleninou apod. přineste 

dary na faru v Bzenci do 7.9. Popřípadě se individuálně domluvte s P. Martinem

Setkání Bzenecké farní rady v úterý 7. 9. po mši sv. v 18:45.

Naboženství v Bzenci začíná tento týden od 8. 9. : 1. + 2. třída - středa 11:50 - 12:35 (M. Höhnová); 3. + 

4. třída - středa 12:45 - 13:30 (P. M. Rumíšek) 5. - 9. třída - středa 14:35 - 15:20 (P. M. Rumíšek)

V Domaníně začne náboženství od 16.9 a hodiny náboženské výchovy budou ve čtvrtek:1. - 2. třída 

12:00 - 12:45; 3. - 5. třída 12:55 - 13:40; 6. - 9. třída 14:00 - 14:45.

Rozložení skupin a časy se budou ještě měnit podle počtu žáků ve 

třídách a rozvrhu !!!!!!!!

12 Ne
24. neděle v 

mezidobí   

Domanín dožínky

Na obvyklém místě si můžete koupit kalendáře na rok 2021.

Prosím rodiče, aby dodali na farní úřad nebo do sakristie kostela vyplněné přihlášky dětí do 

náboženství pro nadcházející školní rok.

Minulou neděli se vybralo - v Bzenci:  4.482 Kč.

V Domaníně 6.033 Kč; v Těmicích: 1.142 Kč. Celkem 7.175 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.

DOMANÍN: Ti, co se nemohou podělit o "dobroty z kuchyně a výpěstky" mohou přispět ke 

zdárnému průběhu Farního dne finančním příspěvkem do připravené pokladničky vzadu v kostele. 

V neděli 12. 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.

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

P. Mgr. Martin Rumíšek


