
17 So s nedělní platností 17:00 Těmice Volný úmysl

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec Za + manžela celou živou rodinu

6:45 Domanín RORÁTY: Za děti a rodiny z farností
18:00 Bzenec Za Dominika Daněčka a za živou a + rodinu

21 St 8:00 Těmice Volný úmysl

6:45 Bzenec RORÁTY: Za děti a rodiny z farností
17:00 Domanín Za živou a + rodinu

23 Pá 18:00 Bzenec Na úmysl dárce 

15:00 Bzenec Za děti a rodiny našich farností           

20:00 Domanín Za obyvatele Domanína a Těmic

22:00 Bzenec Za obyvatele města Bzence

11:00 Domanín
Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a za dožití 75 let 

s prosbou o věčnost všem + spolužákům

9:30 Bzenec Za farní společenství

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

Adventní aktivita:
Čtvrtá, poslední fialová svíčka, je nazývána „andělská“ svíčka a představuje mír a pokoj.

Je rozsvícena na čtvrtou neděli adventní.

Úkol: Buď i ty pro někoho anděl. Podívej se kolem sebe, třeba každý den potkáváš člověka, který

potřebuje pomoct, který potřebuje nasytit, který by rád slyšel pěkné slovo, kterému by udělalo

radost, kdyby ses třeba u něj na chvíli zastavil a prohodil s ním pár vět. Kolem je spousta starých,

nebo opuštěných lidí. Vyber alespoň jednoho a udělej mu radost. Slovem, činem, či jiným dobrým

skutkem. Navštiv, nebo zavolej, napiš rodině a přátelům na které si přes všechnu svou práci

neměl čas.

A děti, můžeš pomoci mladšímu sourozenci, nebo kamarádovi ve škole, kterému to nejde tak

dobře jako ostatním. Nebo se s ním můžeš zapojit do nějaké hry. Třeba si vyber někoho kdo je

přehlížený a není tolik oblíbený. Nebo pokud máš v okolí starého člověka který žije sám, udělej

mu vánoční přání a přines mu ho. Nebo trochu vánočního cukroví. Určitě ho potěšíš.

Poslední ozdobu si můžete pověsit na štědrý den, nebo první či druhý

svátek vánoční

Minulou neděli se při sbírce vybralo - v Bzenci:  5.489 Kč.

V Domaníně 8.195 Kč. + 1EUR; v Těmicích: 1.104 Kč. Celkem 9.299 Kč. +1 EUR. 

Všem dárcům PánBůh zaplať.

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

P. Mgr. Martin Rumíšek

DOMANÍN: Děti z Misijního klubka Domanín a Těmice Vás srdečně zvou na  Vánoční perníčkový  

jarmark, který se koná dnes po mši svaté před kostelem sv. Václava v Domaníně. 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.

Ve dnech 25., 26. a 27.12. budou kostely otevřené k modlitbě u Betléma od 10:00 do 17:00.

20 Út

22 Čt

24 So Štědrý den

25 Ne
Slavnost

Narození Páně
Lektoři: Martin Bedrava a Jitka Masařová

Lektoři: Marcela Tuhá a Jaroslav Váňa

POŘAD BOHOSLUŽEB 18. 12. - 25. 12. 2022
farnost Bzenec a Domanín

18 Ne
4. neděle 

adventní
Lektoři: Petr Zábranský a Iva Klobásková

Lektoři: manželé Juráskovi


