
Sv. Řehoře
První sobota

8:00 Bzenec Za dobrodince farnosti

s nedělní platností 18:00 Těmice Na úmysl dárce

8:00 Domanín
Za + Veroniku a Václava Konečné, dar zdraví a ochranu 

Panny Marie pro celou rodinu 

9:30 Bzenec Za farní společenství

6 Út 18:00 Bzenec Za Boží pomoc a požehnání pro žáky a studenty

7 St 8:00 Těmice Za + rodiče, + dceru a syna a ochranu Boží pro rodinu

8 Čt
Narození Panny 

Marie
18:00 Domanín Za + kamarádky Marie

9 Pá 18:00 Bzenec Volný úmysl

10 So Poutní mše svatá 17:00 Olšovec Za živé a + obyvatele Olšovce

11:00 Domanín Za farní společenství  -  Farní den  -  Dožínky

9:30 Bzenec Za Boží ochranu a požehnání pro rodinu Janouškovu 

Je možné přihlásit děti do Náboženské výchovy na školní rok 2022/23. Náboženství se bude 

vyučovat ve škole a bude navazovat na výuku. Přihlášku je možné stáhnout na webových stránkách 

farnosti, ZŠ Bzenec, nebo si ji můžete vyzvednout v kostele na běžném místě. Výuka začne od 

středy 14.9. Bzenec. (15.9. Domanín). Časy upřesníme v ohláškách.

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, 

aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou 

zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. 

Rozhodli jsme se k této aktivitě připojit a prosíme duchovní správce, aby uspořádali nejméně 

hodinovou eucharistickou adoraci na tento úmysl. Adorace na tento úmysl bude v našich farnostech 

ve středu 14.9. od 18.00-19:00 hod. ve Bzenci.

Minulou neděli se při sbírce vybralo - v Bzenci:  5.424 Kč.

V Domaníně 7.375 Kč.; v Těmicích: 2.082 Kč. Celkem 9.457 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.

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

P. Mgr. Martin Rumíšek

PROVIANT PRO SEMINÁŘ. I letos tlumočím prosbu z kněžského semináře o proviant pro bohoslovce 

a konvikťáky (zelenina, trvalé potraviny, těstoviny, …). Své dary můžete nosit na faru do pondělí 5. 9. 

Děkuji P. Martin
Paní varhanice Eva Tesaříková by ráda přivítala nové zpěváky a zpěvačky do chrámového sboru na 

pravidelné zpívání žalmů, ordinária a kostelních písní. Zkouška bývá v neděli 1x za 14 dní přede mší 

svatou.Příští zkouška proběhne v neděli 18.9. v 8. 30 hodin na kůru. Bližší informace a kontakt je v 

sakristii nebo přímo u p. E. Tesaříkové.

KARTIČKY Z NEDĚLNÍCH MŠÍ: V novém školním roce budou děti při nedělní mši sv. dostávat 

obrázek související s nedělním evangeliem.

11 Ne

24. neděle v 

mezidobí

  Domanín 

dožínky

Lektoři: Jana Krsičková a Jaroslav Řihák

Lektoři: Marcela Tuhá a Jaroslav Váňa

První setkání zájemců o přijetí svátosti biřmování bude v pátek 

9. 9. 2022 po mši svaté na faře ve Bzenci.

POŘAD BOHOSLUŽEB 4. 9. - 11. 9. 2022
farnost Bzenec a Domanín

4 Ne
23. neděle v 

mezidobí
Lektoři: Jana Krsičková a Jaroslav Řihák

Lektoři: Marcela Tuhá a Jaroslav Váňa

3 So


