
22 So 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

15:00 Domanín Pohřeb pana Josefa Náplavy

18:00 Bzenec Na úmysl dárce

26 St sv. Timoteje a Tita 8:00 Těmice Na úmysl dárce

27 Čt 17:00 Domanín
Za + rodiče Náplavovy, jejich+ děti, ochranu Boží pro 

celou živou rodinu

28 Pá
sv. Tomáše 

Akvinského
18:00 Bzenec Za rodiny farností

29 So s nedělní platností 17:00 Těmice
Za + Marii Vandovu, Josefa Vandu a Marii Zbořilovu a  

za živou rodinu a duše v očistci

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec Za děti, které poprvé přistoupí ke sv. příjmání

25 Út Obrácení sv. Pavla

BZENEC: Ministrantská schůzka bude v pátek po mši svaté na faře.

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.

Minulou neděli se při sbírce vybralo - v Bzenci:  4.906 Kč.

V Domaníně 9.507 Kč; v Těmicích: 1.260 Kč. Celkem 10.767 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.

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

P. Mgr. Martin Rumíšek

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.

30 Ne
4. neděle v 

mezidobí
Lektoři: Zuzana Macháčková a Magda Poštolková 

Lektoři: Andrea Goliášová a Lenka Poláčková

Děkuji za dnešní sbírku na biblický apoštolát.

BZENEC: V úterý 25.1. bude mše svatá v kapli na faře.

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

BZENEC: Chtěl bych poděkovat všem, kdo se zapojili do průběhu adoračního dne a vzali si nějakou 

část modlitební hlídky i těm kteří třeba jen na chvíli přišli se ztišit a pomodlit.

 Ve čtvrtek 27. 1. v Domaníně a v pátek 28. 1. v Bzenci bude mše sv. pro děti.  

Kdo by se chtěl z dětí zapojit do zpěvu, tak zkouška v Bzenci je od 17:00 hod na faře.

Představení dětí, které letos poprvé přistoupí ke sv. příjmání bude příští neděli v Domaníně v 8:00 

a ve Bzenci v 9:30.

POŘAD BOHOSLUŽEB 23. 1. - 30. 1. 2022
farnost Bzenec a Domanín

23 Ne

3. neděle v 

mezidobí
Neděle Božího 

slova

Lektoři: M. a J. Trlidovi

Lektoři: Jiřina Vaštíková a Marie Klopcová


