
1 Čt 18:00 Domanín
Za + kamarádku Miladu s prosbou o ochranu Panny Marie pro její 

děti

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření

16:00 Domanín Za živou a + rodinu, s prosbou o návrat nejbližších k Bohu  

17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec Za + rodiče z obou stran a Boží pomoc pro živou rodinu

Sv. Řehoře
První sobota

8:00 Bzenec Za dobrodince farnosti

s nedělní platností 18:00 Těmice Na úmysl dárce

8:00 Domanín
Za + Veroniku a Václava Konečné, dar zdraví a ochranu Panny Marie 

pro celou rodinu 

9:30 Bzenec Za farní společenství

6 Út 18:00 Bzenec Za Boží pomoc a požehnání pro žáky a studenty

7 St 8:00 Těmice Za + rodiče, + dceru a syna a ochranu Boží pro rodinu

8 Čt
Narození Panny 

Marie
18:00 Domanín Za + kamarádky Marie

9 Pá 18:00 Bzenec Volný úmysl

10 So Poutní mše svatá 17:00 Olšovec Za živé a + obyvatele Olšovce

11:00 Domanín Za farní společenství  -  Farní den  -  Dožínky

9:30 Bzenec Za Boží ochranu a požehnání pro rodinu Janouškovu 

13 Út
sv. Jana

Zlatoústého
18:00 Bzenec

Za zemřelé Marii a Miloslava Obdržálkovi, dar zdraví pro rodinu 

Křemečkovu a duše v očistci

14 St
Povýšení sv. 

Kříže
8:00 Těmice Volný úmysl

15 Čt
P. Marie 

Bolestné
18:00 Domanín

Za + manžela Milana, + rodiče Brychtovy, + Marii Masařovou a dar 

zdraví pro živou rodinu

16 Pá Sv. Ludmily 18:00 Bzenec Volný úmysl

17 So s nedělní platností 18:00 Těmice
Za + rodiče Vejvodovy, + jejich děti a Boží požehnání pro živou 

rodinu

8:00 Domanín Za + manžela Pavla, celou živou a + rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství

20 Út 18:00 Bzenec Volný úmysl

21 St
sv. Matouše, 

apoštola
8:00 Těmice Za + rodiče Jandáskovy a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

22 Čt 18:00 Domanín
Za + rodiče Frelichovy a za + bratra Jaroslava, za duše v očistci a Boží 

požehnání pro živou rodinu

23 Pá
sv. Pia z 

Pietrelciny
18:00 Bzenec Volný úmysl

11:00 Bzenec Svatba Řezníčková a Prachař

s nedělní platností 18:00 Těmice
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 75 let s prosbou o další ochranu a 

Boží pomoc

11 Ne

24. neděle v 

mezidobí   

Domanín 

dožínky

18 Ne

25. neděle v 

mezidobí   

v Bzenci 

dožinky

24 So

BOHOSLUŽEBNÍK ZÁŘÍ 2022

2 Pá První pátek v 

měsíci

4 Ne
23. neděle v 

mezidobí   

3 So



9:30 Domanín Za farní společenství

8:00 Bzenec Za paní Helenu Holubovou a pana Jana Holuba

27 Út 18:00 Bzenec Volný úmysl

8:00 Domanín Na poděkování a ochranu Boží pro celou rodinu

9:30 Bzenec Za + manželé Dořecké a ochranu pro živou rodinu

29 Čt
sv. Michaela, 

Gabriela a 

Rafaela

8:00 Těmice Volný úmysl

30 Pá sv. Jeronýma 18:00 Bzenec Volný úmysl

25 Ne

26. neděle v 

mezidobí 

HODY 

DOMANÍN  

28 St
SLAVNOST 

SV. VÁCLAVA

Farní den - dožínky Domanín 11. září 2022 

Jako každoročně, tak i v letošním roce oslavíme dožínky, abychom poděkovali Pánu Bohu za úrodu, za 

to, že za nás bral naše kříže a těžkosti. V neděli 11. září se začátkem v 11:00 h budeme slavit mši svatou. 

Zároveň po mši svaté se sejdeme na farní zahradě. Součástí bude jako vždy občerstvení, společný oběd 

– guláš, pivo, nealko a jiné vámi připravené dobroty a taky aktivity pro děti. Proto prosím, kdo můžete 

jakkoli přispět ke zdárnému průběhu, ať už pánové vlastními výpěstky anebo ženy svým pekařským 

umění, či uměním studené kuchyně, můžete tak učinit a své příspěvky přinášet ten den do 11:00 h na 

faru. Můžete také přispět finanční darem v pokladničce, která je připravena speciálně pro tento den 

vzadu v kostele na obvyklém místě. 

Pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání děkánátů Kyjov a Veselí nad Moravou se 

koná v sobotu 8. října 2022 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na 

Velehradě. Bližší informace budou uveřejněny v ohláškách.

Arcidiecézní setkání mládeže 2022

Kdy: 18. – 19. listopadu

Kde: Olomouc

Motto: „Maria se vydala na cestu a spěchala.“ Lk 1,39

Letos poprvé Arcidiecézní setkání bude v jiném termínu. Papež František přesunul dny mládeže na 

podzim a nyní tedy budeme slavit konec církevního roku a připravovat se na dobu adventní. Přijeď i 

Ty oslavit toto krásné jubilejní výročí 30ti let! Přihlašovat se můžete u otce Martina.

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. Přihlašovat se můžete během 

začátku září u otce Martina. První setkání zájemců o přijetí svátosti biřmování bude v pátek 9.9.2022 

po mši svaté na faře ve Bzenci.

Je možné přihlásit děti do Náboženské výchovy na školní rok 2022/23. Náboženství se bude vyučovat 

ve škole a bude navazovat na výuku. Přihlášku je možné stáhnout na webových stránkách farnosti, ZŠ 

Bzenec nebo si ji můžete vyzvednout v kostele na běžném místě. Výuka začne od středy 14.9. Bzenec. 

(15.9. Domanín). Časy upřesníme v nedělních ohláškách.

Hody Domanín 2022

Slavnostní hodová mše sv. proběhne v neděli 25. září v 9:30 h. 

Den 28. září je Slavnost svatého Václava, je to Den státního svátku a Den české státnosti. Prosíme děti i 

dospělé aby přišli v kroji. Sv. Václav je patron naší farnosti, a to jak domanínských, tak i těmických. 

Mělo by být pro nás radostí, ale i samozřejmostí, účastnit se mše sv., která bude slavena v Domaníně 28. 

9. 2022  v 8:00 hod.


