
27 So 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

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 Za nemocnou osobu

31 St 8:00 Těmice Volný úmysl

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

POŘAD BOHOSLUŽEB 28. 8. - 4. 9. 2022
farnost Bzenec a Domanín

28 Ne

22. neděle v 

mezidobí
Bzenec: Umučení 

sv. Jana Křtitele

žehnání aktovek

Lektoři: Jaromír Čech a Ivana Brhelová

Lektoři: manželé Juráskovi

BZENEC: Chtěl bych bratři a sestry jménem svým i jménem všech farníků poděkovat panu Františku 

Dvořanovi ml. Za sponzorování a realizaci sociálního zářízení v kostele sv. Jana Křtitele ve Bzenci.

PROVIANT PRO SEMINÁŘ. I letos tlumočím prosbu z kněžského semináře o proviant pro bohoslovce 

a konvikťáky (zelenina, trvalé potraviny, těstoviny, …). Své dary můžete nosit na faru do pondělí 5. 9. 

Děkuji P. Martin

Ve středu v Těmicích, Domaníně a v pátek v Bzenci budu navštěvovat nemocné. Pokud víte o někom, 

kdo by o návštěvu kněze stál, prosím, abyste pomohli tuto návštěvu zprostředkovat. 

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 ohláškách.

Minulou neděli se při sbírce vybralo - v Bzenci:  9.298 Kč.

V Domaníně 7.208 Kč.; v Těmicích: 1.517 Kč. Celkem 8.725 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.

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

P. Mgr. Martin Rumíšek

Úklid kostela: Bzenec - Klučková, Kútná, Križanová, Pauerová

                          Domanín - Býčková, Ottová, Horníková

Paní varhanice Eva Tesaříková by ráda přivítala nové zpěváky a zpěvačky do chrámového sboru na 

pravidelné zpívání žalmů, ordinária a kostelních písní. Zkouška bývá v neděli 1x za 14 dní přede mší 

svatou.Příští zkouška proběhne v neděli 4.9. v 8. 30 hodin na kůru. Bližší informace a kontakt je v 

sakristii nebo přímo u p. E. Tesaříkové.

Lektoři: Jana Krsičková a Jaroslav Řihák

Lektoři: Marcela Tuhá a Jaroslav Váňa

2 Pá První pátek v měsíci

3 So

4 Ne
23. neděle v 

mezidobí




