
30 So 17:00 Těmice
Za dvoje + rodiče, dar zdraví

 a Boží požehnání pro rodinu Karlínovu

8:00 Domanín
Na poděkování Pánu Bohu za 30 let společného života a 

ochranu Panny Marie pro živou i + rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství

 14:00 Domanín Dušičková pobožnost na hřbitově

16:30 Domanín Za členy živého růžence

18:00 Bzenec Za členy živého růžence

16:30 Domanín

Za + Boženu a Stanislava Fickovy, + syny a + dceru, duše 

v očistci, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou 

živou a + rodinu, za dary Ducha Svatého

18:00 Bzenec Za dvoje rodiče,syna Michala a za nový život

3 St
Sv. Martina de 

Porres
8:00 Těmice Za všechny + občany a duše v očistci

4 Čt
Sv. Karla 

Boromejského
17:00 Domanín

Za + rodiče Kmínkovy, + bratra Františka a ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření

16:00 Domanín Za celou živou a + rodinu

17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec
Za + rodinu Ševčíkovu,Vaňkovu a Pondělovu a duše v 

očistci, na které nikdo nepamatuje

6 So 17:00 Těmice
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, dary 

Ducha svatého, s prosbou k Panně Marii pro živou rodinu 

Cigošovu

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za  + rodiče Štefana a Anežku Grochalových a živou 

rodinu

1 Po

SLAVNOST 

VŠECH 

SVATÝCH Po mši svaté pobožnost za zemřelé na hřbitově ve Bzenci

2 Út

Ve středu v Těmicích, Domaníně a v pátek v Bzenci budu navštěvovat nemocné. Pokud víte o někom, 

kdo by o návštěvu kněze stál, prosím, abyste pomohli tuto návštěvu zprostředkovat. 

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při 

hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde 

jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a 

osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, 

přímluvy. Žalmisté a zpěváci doprovázející mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

Misijní klubko děkuje za pomoc při realizace MISIJNÍHO JARMARKU. Díky farníkům bude odesláno 

na Papežské misijní dílo částka 5000 Kč. Pán Bůh zaplať.
Úklid kostela: Bzenec - Hejbalová, Kytková, Mlčúchová

                          Domanín - Sluková, Knotková, Mikulíková

Minulou neděli se při sbírce na misie vybralo - v Bzenci:  8.319 Kč.

V Domaníně 7.839 Kč; v Těmicích: 1.610 Kč. Celkem 9.449 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.

7

5 Pá
První pátek v 

měsíci

Vzpomínka 

NA VŠECHNY 

VĚRNÉ 

ZEMŘELÉ

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

P. Mgr. Martin Rumíšek

POŘAD BOHOSLUŽEB 31. 10. - 7. 11. 2021
farnost Bzenec a Domanín

31 Ne
31. neděle v 

mezidobí   

Změna času!!!!

Lektoři: Tomáš Žůrek a Marie Horniková

Lektoři: manželé Juráskovi

FARNOST MILOTICE zve na výpravu autobusem do Ostravy na evangelizační koncert Godzone 

Tour v sobotu 20. listopadu. Koncert je určen pro všechny mladé věkem nebo aspoň duchem a bude 

možné zažít svědectví mladých lidí o víře skrze hudbu, tanec i vlastní zkušenosti. Vstup na koncert je 

zdarma, předběžná cena za autobus 500,- Kč. Na autobus je třeba se přihlásit do 1. listopadu.

Ne
32. neděle v 

mezidobí   

Lektoři: M. a J. Trlidovi

Lektoři: Marcela Tuhá a Jaroslav Váňa




