
13 So
Sv. Anežky 

České
17:00 Těmice

Na poděkování za 80 let života, dar zdraví, dvoje + rodiče, 

+ bratry, + sestru a jejího manžela s prosbou o ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu

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

9:30 Bzenec Za farní společenství

16 Út 18:00 Bzenec
Za + rodiče Obdržálkovy, dar zdraví pro rodinu 

Křemečkovou a duše v očistci

17 St
Sv. Alžběty 

Uherské
8:00 Těmice Za + rodiče Jandáskovy a Hromadovy

18 Čt 17:00 Domanín
Za + Marii a Františka Pokorné, dar zdraví, ochranu 

Panny Marie pro celou živou rodinu a za duše v očistci

19 Pá 18:00 Bzenec Za + manžela švagra rodiče a živou rodinu

20 So 17:00 Těmice Za mládež a chasu

11:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za manžela a syna, dvoje rodiče, Boží požehnání a 

ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Červená středa

Smyslem akce Červená středa - #RedWednesday je připomenout si veřejně všechny, kdo jsou ve 

světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené 

světlo symbolizující krev trpících pro víru. V našich farnostech se budeme za pronásledované 

křestany modlit  slavit eucharistii zejména ve středu 24.11. v 18:00 ve Bzenci. Jste srdečně zváni k 

modlitbě. 

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. Žalmisté a zpěváci doprovázející mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

BZENEC: Ministranti budou mít schůzku v pátek 19.11. po večerní mši svaté na faře !!!

Minulou neděli se při sbírce vybralo - v Bzenci:  6.041 Kč.

V Domaníně 7.248 Kč; v Těmicích: 1.199 Kč. Celkem 8.447 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 - Býčková, Ottová

21 Ne
Ježíše Krista 

Krále

Lektoři: Jaromír Čech a Ivana Brhelová

Lektoři: Marie Kantoráková a Marta Kazíková

Dnešní sbírka je určená na Charitu.

POŘAD BOHOSLUŽEB 14. 11. - 21. 11. 2021
farnost Bzenec a Domanín

14 Ne

33. neděle v 

mezidobí; 

Výročí posvěcení 

kostela v 

Domaníně  

Lektoři: Zuzana Macháčková a Magda Poštolková 

Lektoři: Marcela Tuhá a Jaroslav Váňa


