
19 So Hody Těmice 13:00 Těmice Za živé a + občany Těmic

11:00 

Domanín
Za farní společenství

9:30 Bzenec 

Za + rodiče Bohumila a Marii Čejkovy, manželku Marii, 

synovce Aleše a Jiřího Vykoukalovy a dar zdraví pro 

živou rodinu

21 Po

Zasvěcení Panny 

Marie v 

Jeruzalémě
8:00 Těmice Za + rodiče Jandáskovi a Boží pomoc pro živou rodinu

22 Út sv. Cecílie 18:00 Bzenec
Za dvoje rodiče, jejich zemřelé děti, manžela, syna, vnuka 

a duše v očistci

23 St Červená středa 18:00 Bzenec
Za všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své 

náboženské přesvědčení

24 Čt
Sv. Ondřeje Dung-

Laca
17:00 Domanín

Za + Jana, Martina, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro 

živou rodinu

25 Pá
sv. Kateřiny 

Alexandrijské
18:00 Bzenec

Za + Marcelu Šudřichovou, + rodiče Hnaníčkovy, dar 

zdraví a ochranu P.M. pro živou rodinu.

26 So s nedělní platností 17:00 Těmice
Na poděkování za 40 let manželství, za + rodiče a 

prarodiče a dar zdraví pro celou živou rodinu

8:00 Domanín Za + Ivo Gistra, + rodiče, za celou živou rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství

Dnes v neděli 20. 11. 2022 v 17.00 hod. na faře ve Bzenci bude setkání biřmovanců.

POŘAD BOHOSLUŽEB 20. 11. - 27. 11. 2022
farnost Bzenec a Domanín

20 Ne
Slavnost

Ježíše Krista 

Krále

Lektoři: Matěj Juřík a Jan Juřík

Lektoři: rodina Hostýnková

27 Ne

1. neděle 

adventní
žehnání 

adventních věnců

Lektoři: Zuzana Macháčková a Magda Poštolková 

Lektoři: Andrea Goliášová a Lenka Poláčková

DOMANÍN: Prosím o setkání členy pastorační a ekonomické rady  farnosti Domanín v čtvrtek 24. 

listopadu po mši sv. na faře.

 Ve čtvrtek 24. 11. v Domaníně a v pátek 25. 11. v Bzenci bude mše sv. pro děti.  

BZENEC: Po mši svaté pro děti jsou děti i rodiče zváni k posezení na faru. Bude možnost posedět a 

zahrát si nějaké deskové hry. Srdečně zve o. Martin

Minulou neděli se při sbírce vybralo - v Bzenci:  5.898 Kč.

V Domaníně 7.611 Kč.; v Těmicích: 1.515 Kč. Celkem 9.126 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 - rodina Němečkova

                          Domanín - Vaštíková, manželé Zábranští

ADVENTNÍ AKTIVITA: Před každou adventní nedělí bude v kostele přečteno jedno adventní 

poselství, úmysl, úkol k zamyšlení, na následující týden. Bude na každém z vás, jak ho splní, nebo se k 

tomu postaví. I velká snaha o splnění se počítá.

Bude vždy vysvětleno, pro dospělé i pro děti.

Pokud se vám podaří, nebo se pokusíte co nejvíce přiblížit ke splnění poselství můžete si následující 

neděli pověsit na náš adventní strom v kostele ozdobu.

Budou 4 barvy ozdob a za každý úmysl bude jedna barva, když se vám ho podaří splnit později v 

adventu, můžete pověsit i dvě ozdoby najednou.


