
15 So s nedělní platností 17:00 Těmice

Za + Boženu a Helmuta Špacírovy, za + bratry, rodiče,

 s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu a na 

poděkování za 75 let života

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za + Růženu Váňovou, dvoje rodiče

 a celou živou a zemřelou rodinu Váňovou a Stočkovou

18 Út
Panny Marie, Matky 

jednoty křesťanů
18:00 Bzenec Za zemřelou Marii a Vojtěcha Karlíkovi

19 St 8:00 Těmice Volný úmysl

20 Čt 17:00 Domanín
Za + syna a + manžela, 2 + rodiče, celou + rodinu, za 

ochranu, zdraví a požehnání Boží pro celou živou rodinu

21 Pá sv. Anežka Římská 18:00 Bzenec Volný úmysl

8:30 Bzenec Volný úmysl

s nedělní platností 17:00 Těmice Volný úmysl

8:00 Domanín

Za + Veroniku a Václava Konečné, + rodinu Skalkovu, 

Boží pomoc a požehnání a ochranu Panny Marie pro 

celou živou rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství

BZENEC: V sobotu 22. ledna bude v naší farnosti adorační den. Zahájíme ho mší svatou v 8:30. Od 

9:00 do 16:00 hodin bude vystavena Eucharistie k adoraci. Adorační den bude zakončen 

svátostným požehnáním v 16:00. Zveme Vás k této vyjímečné modlitbě před Eucharistií. Prosíme, 

aby jste se zapsali do tabulky, aby vždy byli přítomni 

alespoň dva.

23 Ne

3. neděle v 

mezidobí
Neděle Božího 

slova

POŘAD BOHOSLUŽEB 16. 1. - 23. 1. 2022
farnost Bzenec a Domanín

16 Ne
2. neděle v 

mezidobí

Lektoři: Tomáš Žůrek a Marie Horniková

Lektoři: rodina Hostýnková

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI BZENEC 9:00 - 16:00

22 So

Lektoři: M. a J. Trlidovi

Lektoři: Jiřina Vaštíková a Marie Klopcová

Příští neděli 23.1. bych vás chtěl seznámit s přehled duchovních úkonů a hospodařením našich 

farností v roce 2021.

BZENEC: V úterý 18.1.; v pátek 21.1.; a v sobotu 22.1. bude mše svatá v kapli na faře.

BZENEC: Kostel sv. Jana Křtitele je otevřen k  modlitbě každý den od 10:00 do 17:00.

Sbírka z "černoušků u betléma" by byla jako v minulých letech odeslána na nadační fond "Betlém 

nenarozených", který podporuje provoz zařízení a zajišťuje rekonstrukci objektů, které mají sloužit 

pro ubytování matek, jejichž sociální a nezralé duchovní zázemí komplikuje přijetí počatého dítěte.

Účastníci bohoslužeb musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 

1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce. 

Samozřejmě i nadále platí dřívější povinnost nošení respirátorů či nanorušek. V tomto čase bychom 

také nahradili podání ruky u pozdravení pokoje úklonou.

Minulou neděli se při sbírce vybralo - v Bzenci:  11.196 Kč.

V Domaníně 5.763 Kč; v Těmicích: 1.372 Kč. Celkem 7.135 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 - Stoček, Vaňa

                          Domanín - Maminky Těmice, nová ulice

Prosím o setkání členy pastorační a ekonomické rady  farnosti Domanín ve čtvrtek 27. 1. po mši sv. a 

také setkání členy pastorační a ekonomické rady  farnosti Bzenec v úterý 25. 1. po mši svaté na faře.




