
22 So 17:00 Těmice

Za + Marii Janouškovou u příležitosti nedožitých 93 let, + 

manžela, syna, sourozence, rodiče s prosbou o další Boží 

ochranu pro živou rodinu

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec Za + manžela a živou rodinu

25 Út 18:00 Bzenec Za + Marii a Vojtěcha Karlíkovy

26 St 8:00 Těmice
Za + rodiče, manžela s prosbou o ochranu Panny Marie 

pro celou rodinu

27 Čt 18:00 Domanín Na poděkování

28 Pá
sv. Šimona a Judy, 

apoštolů
18:00 Bzenec

Za zemřelého manžela a ostatní zemřelé rodiče, Boží 

pomoc pro živou rodinu

29 So 17:00 Těmice
Za + rodiče a manžela s prosbou o dar zdraví a Boží 

ochranu

8:00 Domanín
Poděkování za přijatá dobra s prosbou o dar zdraví a 

ochranu Panny Marie pro živou rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství

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

P. Mgr. Martin Rumíšek

Příští týden je změna času!!!!!! Hodiny se v neděli posunou ze 3:00 na 2:00.

KONCERT k poctě řádových sester, které vyšly ze Skoronic, se uskuteční v neděli 23. 10. v 16:30 hod. v 

kostele ve Skoronicích. Vystoupí Rezedky z Mistřína, na varhany zahraje Vojtěch Menšík a v podání 

Petra Ingra zazní Loretánské litanie.

Budeme připravovat nové rozpisy úklidu a lektorů na rok 2023. Pokud by se někdo chtěl přihlásit do 

těchto služeb může tak učinit v sakristii nebo na faře ve Bzenci. Samozřejmě 

pokud by někdo už nechtěl pokračovat v úklidu nebo lektorské službě prosím také o přihlášení se.

Dnešní sbírka je na misie. Upřímné díky za vaši štědrost.

Členové adoračního společenství Eucharistická hodina si mohou v sakristii vyzvednout dopis otce 

arcibiskupa Jana a brožůrku k adoracím. 

Děti z Misijního klubka Vás  srdečně zvou na Misijní  jarmark, který se koná dnes po mši svaté 

před kostelem sv. Václava v Domaníně. Krásné výrobky dětí a sladké občerstvení nejsou prodejním 

zbožím, ale jsou pro Vás darem jako poděkování za finanční podporu Papežského misijního díla 

dětí. Výtěžek z jarmarku bude, jako obvykle, věnován na misijní účely. Děkujeme, že nám 

pomáháte pomáhat.

Úklid kostela: Bzenec - rodina Tuhá

                          Domanín - Pelda, Peldová, Ficková

Minulou neděli se při sbírce vybralo - v Bzenci:  7.063 Kč.

V Domaníně 6.075 Kč.; v Těmicích: 1.340 Kč. Celkem 7.415 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.

30 Ne
31. neděle v 

mezidobí
Lektoři: Petr Zábranský a Iva Klobásková

Lektoři: Marcela Tuhá a Jaroslav Váňa

Dnes v neděli 23. 10. 2022 v 17.00 hod. ve Bzenci bude setkání biřmovanců. Dnes se sejdeme v kostele 

ke krátké adoraci Nejsvětější svátosti.

POŘAD BOHOSLUŽEB 23. 10. - 30. 10. 2022
farnost Bzenec a Domanín

23 Ne

30. neděle v 

mezidobí

Misijní neděle

Lektoři: Jana Krsičková a Jaroslav Řihák

Lektoři: manželé Juráskovi


