
18 So s nedělní platností 17:00 Těmice
Za dožití 60. let života, 2 + Marie a + Josefa a Boží 

požehnání

8:00 Domanín 

Na poděkování Pánu Bohu za přijátá dobrodiní s prosbou 

o Boží požehnání pomoc a zdraví do dalších let

9:30 Bzenec Za farní společenství

21 Út 18:00 Bzenec

Za manžela Jaroslava, děti a vnuky s prosbou za jejich 

obrácení a prosbu o dar zdraví a pomoc Panny Marie 

ustavičné pomoci

8:00 Těmice
Za + rodiče Miladu a Vladimíra Vítkovy a ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu

16:30 Domanín Za + rodiče Pokorné a jejich dvoje + rodiče 

18:00 Bzenec Volný úmysl

16:30 Domanín Křížová cesta

17:00 Domanín Za + rodiče Náplavovy, celou + rodinu, dar zdraví a pokoj 

pro celou živou rodinu17:30 Bzenec Křížová cesta

18:00 Bzenec Za Marii a Richarda Setinských

25 So s nedělní platností 17:00 Těmice Za farní společenství

7:30 Domanín Křížová cesta

8:00 Domanín 
Za živou a + rodinu Trumpešovu a Nádeníčkovu, jejich 

rody a uzdravení rodových kořenů

8:55 Bzenec Křížová cesta

9:30 Bzenec 
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží 

požehnání  do dalších let

Na Popeleční středu a Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni 

také půstem „újmy“, což znamená, že pouze jednou za den se smí najíst do sytosti. Tento výraz 

nabídnutí sebe sama Bohu, je také cestou k sebeovládání. Půst od masa se týká všech křesťanů od 14 

let.

POŘAD BOHOSLUŽEB 19. 2. - 26. 2. 2023
farnost Bzenec a Domanín

19 Ne
7. neděle v 

mezidobí Lektoři: Tomáš Žůrek a Marie Horniková

Lektoři: Marcela Tuhá a Jaroslav Váňa

26 Ne
1. NEDĚLE 

POSTNÍ

24 Pá

Malý průvodce postní dobou 2023 - Pro každý všední den je připraven biblický citát a krátký 

duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka. 

Minulou neděli se při sbírce na Svatopetrský Haléř vybralo - v Bzenci: 8.666 Kč.

V Domaníně 9.730 Kč.; v Těmicích: 2.280 Kč. Celkem 12.010 Kč. 

Všem dárcům PánBůh zaplať.

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

P. Mgr. Martin Rumíšek

22 St

Popeleční 

středa

 den přísného 

postu

23 Čt

Lektoři: Matěj Juřík a Jan Juřík

Lektoři:Heda Mlčůchová a Anděla Jurásková

V neděli 19. 2. 2023 bude na faře ve Bzenci v 17:00 hod. setkání biřmovanců.

KŘÍŽOVÉ CESTY budou bývat v neděli a ve čtvrtek (Domanín) a v neděli a pátek (Bzenec) cca. půl 

hodiny před mší sv. Prosíme jednotlivce nebo skupiny ve farnosti, kteří by mohli vést tyto pobožnosti, 

aby se napsali do připraveného rozpisu.

BZENEC: V postní době budou úterní mše svaté v kapli na faře a páteční z důvodu modlitby 

křížové cesty v kostele.


