
8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
K nedožitým 33. narozeninám syna Michala,dar zdraví a 

Boží požehnání pro živou rodinu

15 Út 18:00 Bzenec
Poděkování za dožitých  55 let a za dar zdraví a 

požehnání Panny Marie pro celou rodinu

16 St 8:00 Těmice
Za + rodiče, sourozence a živou rodinu Uhlířovu  a Marii 

Janouškovu

17 Čt 17:00 Domanín
Za + rodiče Frýbortovy, + syna, ochranu Panny Marie pro 

živou rodinu

18 Pá 18:00 Bzenec Za + Františka Dvořana a jeho rodiče

19 So 17:00 Těmice Za nová kněžská a řeholní povolání

8:00 Domanín
Za živou a + rodinu Nádeníčkovu a Trumpešovu a jejich 

celé rody

9:30 Bzenec Za farní společenství

Dnes byly představeny děti, které by měly v červnu přistoupit poprvé ke sv. příjmání. Prosím 

modleme se za tyto děti a jejich rodiny, aby příprava i svaté příjmání byly zdrojem růstu jejich víry.

POŘAD BOHOSLUŽEB 13. 2. - 20. 2. 2022
farnost Bzenec a Domanín

13 Ne
6. neděle v 

mezidobí

Lektoři: Jana Krsičková a Jaroslav Řihák

Lektoři: manželé Gazárkovi

20 Ne
7. neděle v 

mezidobí
Lektoři:  Petr Zábranský a Iva Klobásková

Lektoři: manželé Juráskovi

Prosím o setkání členy pastorační a ekonomické rady  farnosti Domanín ve čtvrtek 17. 2. po mši sv. a 

také setkání členy pastorační a ekonomické rady  farnosti Bzenec v úterý 15. 2. po mši svaté na faře.

Minulou neděli se při sbírce vybralo - v Bzenci:  6.635 Kč.

V Domaníně 6.115 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.

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

P. Mgr. Martin Rumíšek

BZENEC: V úterý 15.2. a v pátek 18.2. bude mše svatá v kapli na faře.

BZENEC: Sbírka od Betléma ve výši 8600 Kč. byla odeslána Nadačnímu fondu Betlém nenarozeným.

BZENEC: Kostel sv. Jana Křtitele je otevřen k  modlitbě každý den od 10:00 do 17:00.

Úklid kostela: Bzenec - Dvořanová, Vašíková, Cihelková

                          Domanín - Klobásková, Masařová

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.


