
8:00 Domanín
Za + rodiče Brhelovy, + sestru Marii, dvoje + prarodiče, s 

prosbou o Boží pomoc a dar zdraví pro celou rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství

8 Út 18:00 Bzenec Na úmysl dárce

9 St 8:00 Těmice Za nemocné

10 Čt

Pam. sv. 

Scholastiky

Pomazání 

nemocných

17:00 Domanín Za + manžela, + rodiče Dvořanovy, celou živou a + rodinu

11 Pá

Panny Marie 

Lurdské

Pomazání 

nemocných

18:00 Bzenec
za + Marii a Karla Zubalíkovy , Boží pomoc a ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu

12 So 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 
K nedožitým 33. narozeninám syna Michala,dar zdraví a 

Boží požehnání pro živou rodinu

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

P. Mgr. Martin Rumíšek

Představení dětí, které letos poprvé přistoupí ke sv. příjmání bude příští neděli 13. 2. 2022 v 

Domaníně v 8:00 a ve Bzenci v 9:30.

V Domaníně se bude svátost pomazání udělovat ve čtvrtek 10. 2. 2022 při mši svaté v 17:00 a ve 

Bzenci v pátek 11. 2. 2022 při mši svaté v 18:00.

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.

Prosím o setkání členy pastorační a ekonomické rady  farnosti Domanín ve čtvrtek 17. 2. po mši sv. a 

také setkání členy pastorační a ekonomické rady  farnosti Bzenec v úterý 15. 2. po mši svaté na faře.

Minulou neděli se při sbírce vybralo - v Bzenci:  4.319 Kč.

V Domaníně 5.772 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.

Před udělováním svátosti nemocných v jednotlivé dny bude vždy hodinu před mší svatou příležitost 

ke svátosti smíření.

Lektoři: Jana Krsičková a Jaroslav Řihák

Lektoři: manželé Gazárkovi

BZENEC: V úterý 8.2. bude mše svatá v kapli na faře.

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

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

13 Ne
6. neděle v 

mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB 6. 2. - 13. 2. 2022
farnost Bzenec a Domanín

6 Ne
5. neděle v 

mezidobí Lektoři: Jaromír Čech a Ivana Brhelová

Lektoři: rodina Boraňová 




