
20 So 17:00 Těmice Za mládež a chasu

11:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za manžela a syna, dvoje rodiče, Boží požehnání a 

ochranu Panny Marie pro živou rodinu

22 Po Sv. Cecílie 8:00 Těmice Za * a + občany Těmic

23 Út 18:00 Bzenec Za + a živou rodinu Exlovou a Taťákovou

24 St

Sv. Ondřeje 

Dung-Laca a 

druhy

18:00 Bzenec
Za všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni

 pro své náboženské přesvědčení

25 Čt
sv. Kateřiny 

Alexandrijské

17:00 Domanín

Mše svatá pro 

děti

Za + Kristýnu a Josefa, ochranu Panny Marie a Boží 

požehnání pro celou živou rodinu

26 Pá Mše svatá pro děti 18:00 Bzenec
Za + Marcelu Šudřichovou a + rodiče Hnaníčkovy, dar 

zdraví a ochranu P.M. pro živou rodinu

27 So s nedělní platností 17:00 Těmice
Za + rodiče Píšťkovy, + manžela a ochranu a pomoc Boží, 

na přímluvu Panny Marie

8:00 Domanín
Za živou a + rodinu Gabrielovu a Jurečkovu, dar zdraví a 

ochranu Panny Marie

9:30 Bzenec Za farní společenství

Smyslem akce Červená středa - #RedWednesday je připomenout si veřejně všechny, kdo jsou ve 

světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. V našich farnostech se budeme za 

pronásledované křestany modlit  slavit eucharistii zejména ve středu 24.11. v 18:00 ve Bzenci.

V rámci synodního procesu, o kterém jsem vás již i s koordinátorem informoval, a který jsme v našich 

obou farnostech zahájili, vám sděluji, že se už teď můžete zapojit do pracovních skupinek. V kostele 

na obvyklém místě máte připravený  předtištěný papír – je to tabulka. Budu tomu velice rád, když si 

v ní vyberete nějakého moderátora, tj. skupinku, téma a otázku, o které budete ve skupince 

diskutovat a účastníte se tak našeho společného putování podle představ našeho papeže Františka. 

Zatím předem děkuji za vaši spoluúčast a za to, že se nebojíte zapojit do našeho společného 

synodního putování.    

Stojanovo gymnázium na Velehradě zve všechny deváťáky, ale i ty, kteří ještě neměli příležitost 

podívat se do velehradského gymnázia, na dny otevřených dveří, které se budou konat v pátek 26.11. 

od 14:00 do 18:00 a v sobotu 27. 11. od 8 do 12 hod.

Minulou neděli se při sbírce vybralo - v Bzenci:  6.426 Kč.

V Domaníně 8.718 Kč; v Těmicích: 1.040 Kč. Celkem 9.758 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.

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

P. Mgr. Martin Rumíšek

Od první adventní neděle to je 28.11. bude v kostele umístěn adventní strom,

na který můžete každou adventní neděli pověsit hvězdičku. Každé dítě za sebe, za účast na mši svaté 

a rodina jednu za rodinu.

Dále bude pod stromem umístěn košík, ve kterém si každou neděli můžete vzít kartičku, na které je 

třeba část žalmu, úryvek z bible, či citát pro zamyšlení, tichou modlitbu, nebo ztišení při adventním 

rozjímání. Kartičky budou ve více barvách, každá barva obsahuje jiný text, tak si každou neděli nebo 

ve  všední dny můžete vzít jinou kartu.

Věříme, že na vánoce bude strom plný hvězdiček a že vás Boží slovo obohatí.

POŘAD BOHOSLUŽEB 14. 11. - 21. 11. 2021
farnost Bzenec a Domanín

21 Ne
Ježíše Krista 

Krále

Lektoři: Jaromír Čech a Ivana Brhelová

Lektoři:  Marie Kantoráková a Marta Kazíková

28 Ne

1. neděle 

adventní

žehnání 

adventních věnců

Lektoři: Jana Krsičková a Jaroslav Řihák

Lektoři: rodina Hostýnková




