
5 So s nedělní platností 17:00 Těmice
Za zemřelou Marii a Jána Klingelovi, zemřelou rodinu 

Korvasovu, Klempířovu, dar zdraví a ochranu Panny 

7:30 Domanín křížová cesta

8:00 Domanín Za ženy z farnosti

8:55 Bzenec křížová cesta

9:30 Bzenec za farní společenství

8 Út 18:00 Bzenec Za živou a zemřelou rodinu Gazárkovu a Třetinovu

9 St 8:00 Těmice
Za + rodinu Pastorkovu, Otrusinovu a Duštířovu, duše v 

očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

16:30 Domanín křížová cesta (vedou ministranti)

17:00 Domanín
Za + Petra Dvořana, + rodiče a + bratry a ochranu Boží 

pro živou rodinu

17:30 Bzenec křížová cesta

18:00 Bzenec Volný úmysl

12 So s nedělní platností 17:00 Těmice

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, za 2 + 

rodiče a duše v očistci, za dar zdraví a ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu

7:30 Domanín křížová cesta (vede schola)

8:00 Domanín Za farní společenství

8:55 Bzenec křížová cesta

9:30 Bzenec 
Za Antonii a Josefa Tvarůžkovy, syna Josefa, Františka 

Juříka a pro celou rodinu Boží požehnání a dar zdraví

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

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.

Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce s 

názvem „Postní kapky“. Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo 

webové stránky můžete každý den dostat krátké inspirace. Více napostnikapky.cz

Minulou neděli se při sbírce na Ukrajinu vybralo - v Bzenci:  26.304 Kč.

V Domaníně 18.238 Kč; v Těmicích: 1.850 Kč. Celkem 20.088 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.

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

P. Mgr. Martin Rumíšek

Lektoři: M. a J. Trlidovi

Lektoři: Marie Kantoráková a Marta Kazíková

KŘÍŽOVÉ CESTY budou bývat v neděli a ve čtvrtek (Domanín) a pátek (Bzenec) cca. půl hodiny 

před mší sv. Prosíme jednotlivce nebo skupiny ve farnosti, kteří by mohli vést tyto pobožnosti, aby se 

napsali do připraveného rozpisu.

Malý průvodce postní dobou 2022 

Pro každý všední den je připraven biblický citát a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže 

Františka. Krátká zamyšlení u jednotlivých nedělí připravili kněží brněnské diecéze. 

POSTNÍ ALMUŽNA: Charita opět připravila na dobu postní papírové schránky s programem Postní 

almužna. Archy na poskládání schránky jsou k dispozici na stolíku. 
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POŘAD BOHOSLUŽEB 6. 3. - 13. 3. 2022
farnost Bzenec a Domanín

Lektoři: Tomáš Žůrek a Marie Horniková

Lektoři: Heda Mlčůchová a Marie Řeháková

6 Ne

1. neděle 

postní
sbírka 

Svatopetrský 

haléř




