
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

6:45 Domanín RORÁTY: Za děti a rodiny z farností

18:00 Bzenec Za společenství živého růžence

30 St Svátek Sv. Ondřeje 8:00 Těmice
Za + Jana Otrusinu, živou a + rodinu Otrusinovu a 

Duštířovu
6:45 Bzenec RORÁTY: Za děti a rodiny z farností

17:00 Domanín
Za + rodiče Čechovy,+ Luďka Rusňáka, za celou živou 

rodinu 

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření

16:00 Domanín
Za Boží milosrdenství a slitování v čase soužení a útrap a 

v době očekávání při odchodu na věčnost

17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec Za + bratra Petra, za živou a zemřelou rodinu

První sobota 8:00 Bzenec Volný úmysl

s nedělní platností 17:00 Těmice
Za + manžela, za + dceru Romanu, za + rodiče a bratry, 

dar zdraví a pokoj pro celou živou rodinu
8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za + rodiče Anežku a Štefana Grochalových a živou 

rodinu

Minulou neděli se při sbírce vybralo - v Bzenci:  7.153 Kč.

V Domaníně 5.504 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.

Lektoři: Jaromír Čech a Ivana Brhelová

Lektoři: rodina Boraňová

POŘAD BOHOSLUŽEB 27. 11. - 4. 12. 2022
farnost Bzenec a Domanín

27 Ne

1. neděle 

adventní
žehnání 

adventních věnců

Lektoři: Zuzana Macháčková a Magda Poštolková 

Lektoři: Andrea Goliášová a Lenka Poláčková

V Domaníně i v Bzenci, po mši sv. přijde sv. Mikuláš.

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

P. Mgr. Martin Rumíšek

29 Út

1. Čt

2 Pá

První pátek

v měsíci 

sv. Františka 

Xaverského

Předvánoční zpověď bude v našich farnostech v sobotu 11. 12. od 9:00 ve Bzenci a od 10:30 v 

Domaníně.
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. 

ADVENTNÍ KALENDÁŘ s myšlenkou či předsevzetím na každý den je k dispozici na stolku za 12 Kč. 

Také je vzadu několik kusů Průvodce adventem za 10 Kč. Příspěvek lze dát do kasičky.

Adventví aktivita:
1. svíce fialová, svíce proroků ( Izaiáše)– naděje a očekávání

Na první neděli adventní, je rozsvícena první (fialová) svíce. Tato svíce se obvykle

nazývá „svíce proroků“ na památku proroků, hlavně Izaiáše, kteří předpověděli narození

Ježíše Krista. Tato svíčka představuje naději a očekávání. Především očekávání

příchodu Mesiáše.

Úkol: Příští rok, nebude pravděpodobně vysvěcen ani jeden nový kněz. Pomodlete se

celá rodina, nebo i jednotlivec za kněžská a řeholní povolání modlitbu z Kancionálu na

straně 40, číslo 049 E. A druhou adventní neděli si můžeš pověsit první ozdobu. Přijde Mikuláš.
V neděli 27. 11. začíná nejdelší možná adventní doba až do soboty 24. 12. V lekcionáři

se čtou v neděli čtení z cyklu A, ve všední den z cyklu 1.

3 So

4 Ne
2. neděle 

adventní


