
26 So s nedělní platností 17:00 Těmice

Za + Štěpána Janouška, + bratra, pomoc Boží v nemoci  a 

poděkování za 70 let života a dar zdraví pro vnoučka a 

pravnoučka

7:30 Domanín křížová cesta (lektoři)

8:00 Domanín Za farní společenství    

8:55 Bzenec křížová cesta (bohoslovci)

9:30 Bzenec 
Za rodiče Anežku a Tomáše Sobkovy, živé a zemřelé 

rodiny, duše v očistci

29 Út 18:00 Bzenec
Poděkování za dožitých 50 let a za dar zdraví a požehnání 

Panny Marie pro celou rodinu

30 St 8:00 Těmice
Za + rodiče Žádníkovi, + bratra, dar zdraví pro celou 

rodinu, a přímluvu Panny Marie

16:30 Domanín křížová cesta

17:00 Domanín
Za + Marii Otrusinovou, + rodiče a sourozence a duše  v 

očistci

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření

16:00 Domanín
Za + Ferdinanda Dvořana, dvoje + rodiče a ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu

17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec
Za + Josefa Štěpančíka, dar zdraví a ochranu P.M. pro 

živou rodinu

První sobota 8:00 Bzenec
Za  + rodinu Vozákovou a dar zdraví pro celou rodinu 

Boráňovou

s nedělní platností 18:00 Těmice
Za + manžela Štěpána Tomana, + rodiče, dar zdraví a 

ochranu Boží pro živou rodinu

7:30 Domanín křížová cesta (ženy)

8:00 Domanín

Za + Zlatuši Kuchařovou se vzpomínkou 20. výročí jejího 

úmrtí a s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou 

rodinu

8:55 Bzenec křížová cesta

9:30 Bzenec Za farní společenství

3 Ne
5. neděle 

postní Lektoři: Jana Krsičková a Jaroslav Řihák

Lektoři: Andrea Goliášová a Lenka Poláčková

Úklid kostela: Bzenec - rodina Němečkova

                          Domanín - Sluková, Knotková, Mikulíková

Ve středu v Těmicích, Domaníně a v pátek v Bzenci budu navštěvovat nemocné. Pokud víte o někom, 

kdo by o návštěvu kněze stál, prosím, abyste pomohli tuto návštěvu zprostředkovat. 

DOMANÍN:Ve čtvrtek budou mít křížovou cestu děti, které letos poprvé přistoupí ke svatému 

příjmání. Srdečně zveme i jejich rodiče. Křížová cesta začíná v 16:30.

KŘÍŽOVÉ CESTY budou bývat v neděli a ve čtvrtek (Domanín) a pátek (Bzenec) cca. půl hodiny 

před mší sv. Prosíme jednotlivce nebo skupiny ve farnosti, kteří by mohli vést tyto pobožnosti, aby se 

napsali do připraveného rozpisu.

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

BZENEC: Chtěl bych poděkovat všem, kdo připravili pohoštění pro otce arcibiskupa a bohoslovce.

Minulou neděli se při sbírce vybralo - v Bzenci:  4.494 Kč.

V Domaníně 7.029 Kč; v Těmicích: 3.794 Kč. Celkem 10.823 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.

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

P. Mgr. Martin Rumíšek

Na obvyklém místě je k dispozici  dubnový "bohoslužebník".

So2

POŘAD BOHOSLUŽEB 27. 3. - .3. 2022
farnost Bzenec a Domanín

27 Ne

4. neděle 

postní

"Laetare"

Lektoři: Jaromír Čech a Ivana Brhelová

Lektoři: bohoslovci

31 Čt mše svatá pro děti

Pá1
První pátek 

v měsíci




