
4 So s nedělní platností 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

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

18:00 Bzenec Za dar zdraví pro nemocnou osobu

16:30 Domanín
Za živou a zemřelou rodinu Otrusinovu a Krsičkovu, s 

prosbou o dar zdraví pro celou rodinu

18:00 Bzenec Volný úmysl

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

17:00 Domanín
Na poděkování za Boží dary a milosti a další ochranu pro 

celou rodinu.

10 Pá 18:00 Bzenec Za + Ludmilu Žákovou a + rodiče Ospalíkovy 

11 So
Předvánoční 

zpověď Bzenec 

+ Domanín

17:00 Těmice Volný úmysl

8:00 Domanín
Za + Marii a Josefa Janíčkovy, dvoje + rodiče,  Boží pomoc 

a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství

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

Lektoři: Petr Zábranský a Iva Klobásková

Lektoři: Eliška Stočková a Jaroslav Váňa ml.

Během měsíce prosince budeme připravovat nové rozpisy úklidu a lektorů  na rok 2022. Pokud by se 

někdo chtěl přihlásit do těchto služeb může tak učinit v sakristii nebo na faře ve Bzenci. Samozřejmě 

pokud by někdo už nechtěl pokračovat v úklidu nebo lektorské službě prosím také o přihlášení se.

Animátoři kyjovského děkanátu zvou mládé na Modlitby mládeže v pátek 10.12. 2021 v 19:00 hod. do 

farního kostela ve Vacenovicích.

Chtěl bych poděkovat všem, kdo jakýmkoli způsobem přispěli do Mikulášských balíčků a na 

svačinky pro děti po rorátech.

BZENEC: V tomto týdnu by byly mše svaté v úterý a pátek v kapli na faře.

12 Ne

3. neděle 

adventní

GAUDETE

7 Út Sv. Ambrože

9 Čt

Minulou neděli se při sbírce vybralo - v Bzenci:  5.670 Kč.

V Domaníně 5.871 Kč; v Těmicích: 1.102 Kč. Celkem 6.973 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.

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

P. Mgr. Martin Rumíšek

5 Ne
2. neděle 

adventní

St

Lektoři: Martin Bedrava a Jitka Masařová

Lektoři: Jiřina Vaštíková a Marie Klopcová

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

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

Bzenci a od 10:30 v Domaníně.

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.

ADVENTNÍ AKTIVITA: 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. 
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Slavnost PANNY 

MARIE, POČATÉ 

BEZ POSKVRNY 

PRVOTNÍHO 

HŘÍCHU




