
10 So s nedělní platností 17:00 Těmice Za nová kněžská a řeholní povolání

8:00 Domanín
Za + manžele Janíčkovy s prosbou o ochranu Panny 

Marie pro celou živou rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství

6:45 Domanín RORÁTY: Za děti a rodiny z farností

18:00 Bzenec
Za + manžela a syna , + rodiče a dar zdraví a ochranu 

Panny Marie pro celou rodinu

14 St sv. Jana od Kříže 8:00 Těmice
Za + bratra Františka, jeho + manželku s prosbou o 

ochranu Panny Marie pro živou rodinu

6:45 Bzenec RORÁTY: Za děti a rodiny z farností

17:00 Domanín Za členy živého růžence

16 Pá 18:00 Bzenec Za + Antonína Vrzala a jeho rodiče

17 So 17:00 Těmice Volný úmysl

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec Za + manžela celou živou rodinu

POŘAD BOHOSLUŽEB 11. 12. - 18. 12. 2022
farnost Bzenec a Domanín

11 Ne

3. neděle 

adventní

GAUDETE

Lektoři: Jana Krsičková a Jaroslav Řihák

Lektoři: manželé Gazárkovi

13 Út sv. Lucie

15 Čt

18 Ne
4. neděle 

adventní
Lektoři: Petr Zábranský a Iva Klobásková

Lektoři: manželé Juráskovi

Minulou neděli se při sbírce vybralo - v Bzenci:  5.979 Kč.

V Domaníně 7.354 Kč.; v Těmicích: 1.310 Kč. Celkem 8.664 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.

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

P. Mgr. Martin Rumíšek

Modlitby mládeže + herní večer ve Vracově 16.12.2022 v 19:00 adorace v kostele a poté program na 

faře ve Vracově.

BZENEC: Mše svaté v úterý a pátek v kapli na faře.

Adventví aktivita:
3. svíce růžová, pastýřská - radost

Na třetí adventní neděli Gaudete (radostná) je zapálena růžová, nebo růžově svítící

barevná svíčka. Tato růžová svíčka se obvykle nazývá „pastýřská“ a představuje radost.

Úkol: Vykonej tento týden dobrý skutek a nikomu o tom neříkej.

Děti: Udělej radost rodičům a pomoz s nějakou domácí prací. Odpusť si na chvíli

telefon, nebo počítač a věnuj ten čas nějaké domácí práci.

DOMANÍN: Děti z Misijního klubka Domanín a Těmice Vás příští neděli po mši svaté srdečně zvou na 

tradiční perníčkový jarmark. Jako poděkování za Vaši celoroční podporu pro Vás budu přichystány 

krásné, vánoční, dětmi zdobené perníčky a drobné dárky, které Vás či Vaše drahé jistě potěší. Výtěžek 

z jarmarku bude, jako obvykle, věnován na misijní účely. Z celého srdce děkujeme všem, že činnost 

Misijního klubka podporujete a pomáháte tak dětem využívat vlastní tvořivost pro pomoc potřebným.


