
2 Út 15:00 Bzenec Pohřeb paní Alenky Bratkovičové

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření

16:00 Domanín Za živou a + rodinu

17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec Za uzdravení Katky a pomoc v její těžké situaci

8:00 Bzenec
Za + Růženu Váňovou, živou a + rodinu Váňovu

a Stočkovou

11:30 Bzenec svatba Barančinová a Maléř

s nedělní platností 18:00Těmice
Za + manžela Josefa Slabáka, dvoje rodiče a rodinu Jurčíkovu s 

prosbou o dar zdraví

8:00 Domanín
Za + Ludmilu Ralbovskou, její + syny Liborka a Richarda a ochranu 

Panny Marie pro celou živou rodinu.

9:30 Bzenec Za farní společenství

9 Út
Sv. Terezie 

Benedikty od 

Kříže

18:00 Bzenec Za Matiáše Kobota, Tomáše a Marii Zemánkovou 

10 St Sv. Vavřinec 8:00 Těmice
Za rodiče Bečicovy a Zelinovy, +sestru Marii, + manželkuVlastu a 

Boží požehnání pro živou rodinu

11 Čt Sv. Klára 18:00 Domanín Za duše v očistci

12 Pá 18:00 Bzenec
Za + manžela a + rodiče Trlidovy a dar zdraví a ochranu Boží pro 

živou rodinu

s nedělní platností 16:30 Domanín Za farní společenství

18:00 Bzenec přednáška P. Martina Holíka

8:00 Bzenec Za + P. Jaroslava Cigoše

9:30 Bzenec Průvod krojovaných od zámku ke kostelu

10:30 Bzenec Za poutníky a za živé a + občany města Bzence

16 Út 18:00 Bzenec Volný úmysl

17 St 8:00 Těmice
Na poděkování za 89 let života, za + manžela, sestru Marii a celou 

živou a + rodinu a za duše v očistci

18 Čt 18:00 Domanín Za + manžela, + rodiče, ochranu Panny Marie pro živou rodinu

19 Pá 18:00 Bzenec Volný úmysl

20 So s nedělní platností 18:00Těmice
Za + rodiče Karlínovy, syny Antonína, Jana, Klementa a dceru Marii, 

zetě Jiřího a vnuka Kamila

8:00 Domanín Za + rodiče Šlahůnkovy, jejich živé a + sourozence, za duše v očistci

9:30 Bzenec Za farní společenství

23 Út 18:00 Bzenec Volný úmysl

24 St sv. Bartoloměje 8:00 Těmice Na úmysl dárce

25 Čt 18:00 Domanín Za dvoje + rodiče s prosbou o Boží pomoc pro celou živou rodinu

26 Pá 18:00 Bzenec Volný úmysl

11:00 Bzenec svatba Goliášová a Kužela

Domanín Na poděkování za 50 let společného života

s nedělní platností 18:00Těmice
Na poděkování za dožití 80 let a za + manžela u příležitosti 

nedožitých 85 let s prosbou o další Boží ochranu pro živou rodinu

14 Ne

 Bzenecká pouť 

ze Slavnosti 

Nanebevzetí 

Panny Marie   

21 Ne
21. neděle v 

mezidobí   

27 So

19. neděle v 

mezidobí   

BOHOSLUŽEBNÍK SRPEN 2022

5 Pá První pátek v měsíci

První sobota

13 So

6 So

7 Ne



8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za maminku Boženku k nedožitým 70. narozeninám s prosbou o 

Boži požehnání pro živou rodinu

30 Út 18:00 Bzenec Volný úmysl

31 St 8:00 Těmice Volný úmysl

SOBOTA 18:00 přednáška Mons. Martina Holíka v kostele

8:00 MŠE SV. celebruje P. Peter Majda

9:30 průvod krojovaných od zámku ke kostelu

10:30 HLAVNÍ MŠE SV. celebruje Mons. Martin Holík

28 Ne
Umučení Jana 

Křtitele

žehnání aktovek

Bratři a sestry, protože poslední udělování 

svátosti biřmování  bylo v našich farnostech v roce 

2018, chtěl bych nabídnou od září 2022 přípravu 

na přijetí svátosti biřmování. Dolní hranice k 

přípravě je 14 let, horní hranice neexistuje. 

Přihlašovat se můžete během srpna a na začátku 

září u otce Martina.
Biřmování je svátost křesťanské dospělosti. Člověk v ní 

dostává trvalý dar Ducha Svatého. Biřmování dovršuje 

milost, kterou přinesl křest.

Přijmout biřmování znamená uzavřít s Bohem „smlouvu“. 

Biřmovanec říká: Ano, věřím v tebe, můj Bože, dej mi svého 

Svatého Ducha, abych ti zcela patřil, abych se od tebe nikdy 

nevzdálil a abych ti vydával svědectví ve svém životě tělem 

i duší, slovem i skutkem, ve dnech dobrých a zlých. A Bůh 

odpoví: Ano, také v tebe věřím, mé dítě – a dám ti svého 

Ducha, dám ti sebe samého. Budu patřit celý tobě. Nikdy 

od tebe neustoupím ani v tomto, ani ve věčném životě. 

Budu přítomen ve tvém těle a tvé duši, ve tvých slovech i 

činech. I kdybys na mě zapomněl, přece budu tady – v 

dobrém i ve zlém. (Katechismus pro mladé YouCat)

BZENECKÁ POUŤ 2022

13. 8. 

14. 8. NEDĚLE

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY NA ROK 2022/23

Prosíme rodiče, aby v průběhu měsíce června přihlásili své děti do Náboženské výchovy. Náboženství se 

bude vyučovat ve škole a bude navazovat na výuku. Prosíme, nezanedbávejte vaši povinnost, ke které 

jste se zavázali při sňatku a při křtu dítěte, že ho budete vzdělávat ve víře. Přihlášku si můžete 

vyzvednout na sekretariátu školy, v kostele nebo stáhnout na web. stránkách farnosti.

Martin Holík (* 20. května 1960 Brno) je český katolický kněz, zakladatel Radia Proglas, jehož je 

ředitelem, a spoluzakladatel TV Noe. V letech 1992–1995 působil jako duchovní správce ve 

farnosti Brno-Žebětín, od roku 1995 je kaplanem brněnské farnosti u sv. Augustina v Masarykově 

čtvrti. Dne 15. září 2010 byl Svatým otcem Benediktem XVI. jmenován kaplanem Jeho Svatosti s 

právem užívat před svým jménem čestný titul monsignore. 

Převzato z www.wikipedia.cz


