
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

6:45 Domanín RORÁTY: za děti a rodiny z farnosti

18:00 Bzenec
Za syna, manžela, rodiče a ochranu Panny Marie a za 

živou rodinu

1 St 8:00 Těmice Volný úmysl

6:45 Bzenec RORÁTY: za děti a rodiny z farnosti

17:00 Domanín

Za + rodiče Poštolkovy a Frýbortovy, + bratry a + syna, s 

prosbou o Boží požehnání a dar zdraví pro celou rodinu

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření

16:00 Domanín Volný úmysl

17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec Za + Annu Vrzalovou a její rodiče

4 So 17:00 Těmice
Za + Romanku, + manžela, + rodiče, sourozence a Boží 

ochranu pro živou rodinu

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec Za + rodiče Michala a Martu a duše v očistci

Lektoři: Petr Zábranský a Iva Klobásková

Lektoři: Eliška Stočková a Jaroslav Váňa ml.

Účastníci bohoslužeb musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 

1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce. 

Samozřejmě i nadále platí dřívější povinnost nošení respirátorů či nanorušek. V tomto čase bychom 

také nahradili podání ruky u pozdravení pokoje úklonou.

5 Ne
2. neděle 

adventní

V Domaníně i v Bzenci, po mši sv. přijde sv. Mikuláš.

Od první adventní neděle je 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.

Úklid kostela: Bzenec - Kindlová, Roháčová, Uličná

                          Domanín - Horníková, Janíčková, Tichá 

V pátek 16. 12. v Bzenci a ve středu 22. 12. v Těmicích a Domaníně, bude o. Martin navštěvovat 

nemocné. Ti, kteří mají zájem o předvánoční návštěvu nemocných, ať nahlásí v sakristii jméno, 

adresu popř. číslo telefonu. Nemocné, které o. Martin pravidelně navštěvuje, není třeba hlásit.   

Minulou neděli se při sbírce vybralo - v Bzenci:  4.875 Kč.

V Domaníně 5.402 Kč; v Těmicích: 1.405 Kč. Celkem 6.807 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.

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

P. Mgr. Martin Rumíšek

Předvánoční zpověď bude v našich farnostech v sobotu 11. 12. od 9:00 ve 

Bzenci a od 10:30 v Domaníně.

3 Pá

První pátek

v měsíci 

sv. Františka 

Xaverského

POŘAD BOHOSLUŽEB 28. 11. - 5. 12. 2021
farnost Bzenec a Domanín

28 Ne

1. neděle 

adventní

žehnání 

adventních věnců

Lektoři: Jana Krsičková a Jaroslav Řihák

Lektoři: rodina Hostýnková

30 Út Sv. Ondřeje

2 Čt




