
18 So 18:00 Těmice
Za + manžela Josefa Třísku, dvoje + rodiče a ochranu Boží 

pro živou rodinu

8:00 Domanín
Poděkování za 50 let manželství, za 2 + rodiče, Boží 

pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

9:30 Bzenec Poděkování za úrodu a za farní společenství

21 Út
sv. Matouše, 

apoštola
18:00 Bzenec Za + Michalku a požehnání pro všechny děti v rodině

22 St 8:00 Těmice
Za dvoje + rodiče, + bratra a prosbou o dar zdraví a Boží 

požehnání pro celou rodinu Kolomazníkovu

23 Čt
sv. Pia z 

Pietrelciny
18:00 Domanín

Za zemřelé rodiny Vladislava a Miroslava Veselé a duše v 

očistci

24 Pá 18:00 Bzenec
Za + Karla Ševčíka a živou rodinu s prosbou o dar zdraví 

a Boží pomoc a ochranu Panny Marie

9:30 Domanín Za chasu a mládež z Domanína

18:00 Těmice
 Za + rodiče, + sourozence s prosbou o Boží požehnání

pro živou rodinu Uhlířovu a Marii Janouškovou

 10:30 

Domanín
Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za + synovce, + rodinu s prosbou Boží požehnání pro 

živou rodinu

Úklid kostela: Bzenec - Marie Zemánková, manželé Juráskovi; 

                          Domanín - Trlidová, Klobásková, Masařová

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

P. Mgr. Martin Rumíšek

25 So

DOMANÍN: Chtěl bych v této chvíli poděkovat těm, kdo se jakkoli podíleli na přípravě poděkování 

za úrodu a farního dne. Díky za společenství, jak u oltáře, tak potom na zahradě.

Srdečně zvu všechny děti ke společnému setkání kolem Božího oltáře!!! 

V pátek 24. 9. ve Bzenci  a ve čtvrtek 30. 9. v Domaníně, kdy bude mše sv. pro děti.

Ve dnech 25. a 26. září se opět po dvou letech uskuteční tradiční Svatováclavské hody s právem. 

Slavnostní hodová mše za stárky, mladou chasu a všechny hodující proběhne v sobotu 25. září v 9:30 

h. V neděli 26. bude mše svatá v 10:30 h. hlavní celebrantem a kazatelem bude P. Antonín Bachan

Bzenečtí ministranti budou mít schůzku v pátek po večerní mši svaté na faře.

Drazí rodiče, nezapomeňte přihlásit své děti do náboženské výchovy. Náboženství se bude 

vyučovat ve škole a bude navazovat na výuku. Naboženství v Bzenci začalo od 8. 9. : 1. + 2. třída - 

středa 11:50 - 12:35 (M. Höhnová); 3. + 4. třída - středa 12:45 - 13:30 (P. M. Rumíšek) 5. - 9. třída - 

středa 13:40 - 14:25 (P. M. Rumíšek)

V Domaníně začne náboženství od 16.9 a hodiny náboženské výchovy budou ve čtvrtek:1. - 2. třída 

12:00 - 12:45; 3. - 5. třída 12:55 - 13:40; 6. - 9. třída 14:00 - 14:45.

Rozložení skupin a časy se budou ještě měnit podle počtu žáků ve třídách a rozvrhu !!!

Na obvyklém místě si můžete koupit kalendáře na rok 2022.

Minulou neděli se vybralo - v Bzenci:  6.828 Kč.

V Domaníně 6.414 Kč; v Těmicích: 1.160 Kč. Celkem 7.574 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.

26 Ne
26. neděle v 

mezidobí   HODY 

DOMANÍN

Lektoři: Zuzana Macháčková a Magda Poštolková 

Lektoři: Eliška Stočková a Jaroslav Váňa ml.

POŘAD BOHOSLUŽEB 19. 9. - 26. 9. 2021
farnost Bzenec a Domanín

19 Ne
25. neděle v 

mezidobí   Bzenec 

dožínky

Lektoři: M. a J. Trlidovi

Lektoři: zajištěni




