
5 So s nedělní platností 17:00 Těmice Na úmysl dárce

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec Za + Josefa Mikla, dvoje rodiče a za živou a + rodinu

8 Út 18:00 Bzenec Poděkování za uzdravení a pomoc v nemoci

9 St
Svátek Posvěcení 

Lateránské baziliky
8:00 Těmice Za dožitých 86 let, nemocného syna a celou živou rodinu

10 Čt Sv. Lva Velikého 17:00 Domanín Za mír na celém světě a za všechny padlé

11 Pá
Sv. Martina 

Tourského
18:00 Bzenec Za válečné veterány, oběti a padlé všech válek

12 So s nedělní platností 17:00 Těmice

Na poděkování za dožití 86 let života, za + manžela 

Jaroslava a ochranu, dar zdraví a pomoc Boží pro celou 

živou rodinu a duše v očistci i na které nikdo nepamatuje

8:00 Domanín

Za + rodiče Brhelovy, + sestru Marii, dvoje + prarodiče, s 

prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou 

rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství

POŘAD BOHOSLUŽEB 6. 11. - 13. 11. 2022
farnost Bzenec a Domanín

6 Ne
32. neděle v 

mezidobí

Lektoři: Martin Bedrava a Jitka Masařová

Lektoři: Heda Mlčůchová a Jiřina Vaštíková

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

P. Mgr. Martin Rumíšek

Lektoři: Tomáš Žůrek a Marie Horniková

Lektoři: Marie Kantoráková a Marta Kazíková

Dnešní sbírka je určena na Charitu.

Děti z Misijního klubka děkují všem podporovatelům za jejich příspěvky v rámci Misijní neděle. 

Celkově bylo darováno 3.899,- Kč. 

Peníze budou přičteny k ročnímu výtěžku a jednorázově (koncem roku) zaslány na podporu 

Papežského misijního díla. 

Z celého srdce děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

13 Ne
33. neděle v 

mezidobí

DOMANÍN: Prosím o setkání členy pastorační a ekonomické rady  farnosti Domanín v čtvrtek 24. 

listopadu po mši sv. na faře.

BZENEC: Příští neděli bude mši svatou ve Bzenci mít P. Marek Výleta, farář z Hroznové Lhoty.

BZENEC: Prosím o setkání členy pastorační a ekonomické rady  farnosti Bzenec v úterý 15. listopadu 

po mši sv. na faře.

Milí farníci, zveme vás na nácvik koled a zpěvů na půlnoční mši svatou tady ve Bzenci.

Zkoušky budou probíhat každý pátek po mši svaté v učebně na faře (cca hodinu).

Můžete si sebou vzít kancionály, další noty dostanete na místě.

Případné další dotazy a přání, můžete směřovat na varhanici Evu Tesaříkovou.

kontakt bude v sakristii.

Úklid kostela: Bzenec - Hejbalová, Kytková, Mlčúchová

                          Domanín - Klobásková, Masařová

Budeme připravovat nové rozpisy úklidu a lektorů na rok 2023. Pokud by se někdo chtěl přihlásit do 

těchto služeb může tak učinit v sakristii nebo na faře ve Bzenci. Samozřejmě 

pokud by někdo už nechtěl pokračovat v úklidu nebo lektorské službě prosím také o přihlášení se.

Minulou neděli se při sbírce na misie vybralo - v Bzenci:  8.007 Kč.

V Domaníně 7.695 Kč.; v Těmicích: 1.370 Kč. Celkem 9.065 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.


