
23 So 17:00 Těmice
Za + dceru Michalku, + rodiče Měsíčkovy a Vaculíkovy a 

Boží ochranu pro celou rodinu

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za + rodinu Nevřivou, Hradilovu a dar zdraví pro živou 

rodinu

26 Út 18:00 Bzenec
Za + Libuši Žiškovou a Ladislava Galář, Boží pomoc pro jejcich 

živé rodiny
27 St 8:00 Těmice  Za farní společenství

28 Čt
sv. Šimona a Judy, 

apoštolů
17:00 Domanín

Za + Václava Filípka, celou živou a + rodinu a za 

vyslyšení prosby

29 Pá 18:00 Bzenec
Za + syny Aleše a Jiřího Vykoukala za dožití 70 let života  

a za uzdravení

30 So 17:00 Těmice
Za dvoje + rodiče, dar zdraví

 a Boží požehnání pro rodinu Karlínovu

8:00 Domanín
Na poděkování Pánu Bohu za 30 let společného života a 

ochranu Panny Marie pro živou i + rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství

Minulou neděli se vybralo - v Bzenci:  5.712 Kč.

V Domaníně 6.131 Kč; v Těmicích: 1.312 Kč. Celkem 7.443 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.

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

P. Mgr. Martin Rumíšek

BZENEC: Po mši svaté se koná u kostela sv. Jana Křtitele ve Bzenci

 MISIJNÍ JARMARK. 

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při 

hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde 

jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a 

osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, 

přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít 

respirátor po dobu zpěvu.

Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, 

mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. 

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující:

(1) daný den přijmout eucharistii

(2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé

(3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce

(4) nemít zalíbení ani v lehkém hříchu

(5) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.
Milé sestry, milí bratři, rád bych vás všechny pozval k synodálnímu procesu, který byl v naší 

arcidiecézi zahájen v neděli 17. října 2021. Prosím, přijměme všichni tuto příležitost jako možnost k 

vzájemnému naslouchání a promlouvání. Přijďme všichni hovořit o vlastní zkušenosti života v církvi!

Dnešní sbírka je věnována na misie.

POŘAD BOHOSLUŽEB 24. 10. - 31. 10. 2021
farnost Bzenec a Domanín

24 Ne

30. neděle v 

mezidobí

Misijní neděle

Lektoři: Martin Bedrava a Jitka Masařová

Lektoři: manželé Gazárkovi

31 Ne

31. 10. 2021 14:00 Dušičková pobožnost na hřbitově v Domaníně.

31. neděle v 

mezidobí   

Změna času!!!!

Lektoři: Tomáš Žůrek a Marie Horniková

Lektoři: manželé Juráskovi




