
1 Út
Sv. Terezie 

od Dítěte Ježíše
18:00 Bzenec Za +Marii Vaňkovou, manžela  a duše v očistci.

2 St
Sv. Andělů 

strážných 
8:00 Těmice

Za + manžela, + rodiče Třískovy a Vaculíkovy, pomoc 

a ochranu Boží pro celou živou rodinu.

3 Čt 18:00 Domanín Za + Františka, dvoje + rodiče, za živou a + rodinu.

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření

16:00 Domanín Za uvědomění si vlastních hříchů a činění pokání.

17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec
Za + syna Michala s prosbou o Boží pomoc a ochranu Pany Marie 

pro syna Jana a celou rodinu.

8:00 Bzenec
Za + rodiče a bratra, živou rodinu s prosbou o ochranu Panny 

Marie Bzenecké.

9:30 Těmice Zádušní mše sv. za + Kateřinu Píchalovou.

8:00 Domanín
Za + Veroniku a Václava Konečné, + rodinu Skalkovu, živou 

a + rodinu.

9:30 Bzenec Za farní společenství.

10:30 Bzenec Křest: Marek Janoušek.

8 Út 18:00 Bzenec Poděkování za prožitá léta s prosbou o Boží pomoc a požehnání.

9 St 8:00 Těmice
Za + Miroslava Kolébala, dvoje + rodiče, + sourozence, dar zdraví 

a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.

10 Čt 18:00 Domanín
Za + Josefa Mikulíka, dvoje + rodiče a prarodiče, za živou 

a + rodinu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

11 Pá 18:00 Bzenec Za + rodiče, sourozence a Boží požehnání pro rodinu.

12 So 8:00 Bzenec Za + manžela, rodiče, duše v očistci, za dar zdraví pro rodinu.

9:30! Domanín Za farní společenství. (Farní den farnosti Domanín.)

8:00! Bzenec Za rodinu Jakšovu a Holkovu.

15 Út
Sv. Terezie 

od Ježíše
18:00 Bzenec Za  + syny Aleše a Jiřího Vykoukala a za uzdravení.

16 St 8:00 Těmice
Na poděkování za přijatá dobrodiní při dožití 90 let, dar zdraví, 

pomoc a ochranu Boží pro celou  rodinu.

17 Čt
Sv. Ignác 

Antiochijský
18:00 Domanín

Za + Josefu a Severina Kuchařovy, Boží požehnání a ochranu 

Panny Marie.

18 Pá
Sv. Lukáš, 

evangelista
18:00 Bzenec Za + Josefa Pondělu a celou zemřelou rodinu.

8:00 Domanín
Poděkování za 50 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu 

Panny Marie do dalších let pro celou rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství.

22 Út 18:00 Bzenec Za členy živého růžence.

23 St 8:00 Těmice
Za + rodiče, dar zdraví, pomoc a ochranu Panny Marie 

pro živou rodinu.

24 Čt Mše sv. pro děti. 18:00 Domanín
Za živou a + rodinu, s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny 

Marie pro celou rodinu.
11:00 Velehrad Svatba: Anna Klobásková, David Solorzano Sanchez

18:00 Bzenec Volný úmysl.

8:00 Domanín
Na poděkování za 30 let manželství, dar zdraví, Boží pomoc 

a ochranu pro živou rodinu.

9:30 Bzenec Za manželku Květoslavu a dvoje rodiče.

29 Út 18:00 Bzenec Za +Jarmilu,manžela Antonína a rodiče Sovovy a Ganglovy.

30 St 8:00 Těmice
Za + rodiče, + bratra Františka, + neteř Katušku, pomoc 

a ochranu Boží pro celou živou rodinu.
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5 So

27. Neděle 

v mezidobí
Ne6

4 Pá

Sv. František 

z Assisi

první pátek 

v měsíci

30. Neděle 

v mezidobí

změna času

27 Ne

Ne
28. Neděle 

v mezidobí (změna 

času mší sv)

20 Ne
29. Neděle 

v mezidobí

25 Pá Mše sv. pro děti.



ŘÍJEN – MĚSÍC PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ

"Dejte mi armádu, modlící se růženec, a já dobudu svět." (bl. papež Pius IX.)

"Nejmocnější modlitbou je modlitba růžence." (sv. František Saleský)

"Někteří lidé jsou tak hloupí, že si myslí, že prožijí život bez pomoci Matky Boží. Milujte Pannu Marii 

a modlete se růženec, protože její růženec je zbraní proti zlu v dnešním světě. Všechny milosti, které nám dává

Bůh, k nám proudí skrze Svatou Matku Boží." (sv. otec Pio)

"Posvátný růženec je mocná zbraň. Modlete se ho s upřímnou důvěrou a budete žasnout nad výsledky." 

(sv. Josemaría Escrivá)

"Růženec je mocná zbraň, která zahání zlé duchy na útěk a chrání člověka před hříchem ... Pokud toužíte mít

pokoj v srdci, ve svých domovech a ve své zemi, modlete se společně každý večer růženec. Nevynechejte jediný

den a modlete se ho bez ohledu na to, kolik máte starostí nebo práce." (papež Pius XI)

P. VOJTĚCH KODET: DĚTI, RODIČE A HALLOWEEN

Blíží se začátek listopadu a zatím, co se v Církvi připravujeme na slavnost Všech svatých a vzpomínku 

na všechny věrné zemřelé, za okny a na ulicích našich vesnic a měst se objevují oranžové vydlabané dýně, často

do podoby smrtky.

Nic proti dýním, nakonec je z nich výborná polévka a také ji někde přinášejí na podzim s ostatními plody země

do kostela při poděkování za úrodu. Jen souvislost s tou podivnou propagací mentality strachu a šíření kultu

smrti je pro nás zarážející…

Ve školách i v obcích se chystají v souvislosti s Halloweenem různé atrakce, především pro děti. S tím nás

samozřejmě napadají otázky, jak dětem školního věku vysvětlit rozdíl mezi Slavností Všech svatých, památkou

zemřelých a Halloweenem, a jak se k takovým akcím jako věřící křesťané vlastně také postavit, když s nimi

vnitřně nesouhlasíme a přitom získávají mezi dětmi stále větší oblibu.

Vysvětlit dětem rozdíl mezi křesťanskými svátky a pohanským Halloweenem není snad tak těžké, pokud 

o obojím něco víme. Slavení Všech svatých a modlitby za zemřelé úzce souvisejí s naší vírou a zkušeností víry. 

Za viditelným světem kolem nás se skrývá svět neviditelný, který s námi úzce souvisí. V modlitbě a lásce jsme

spojeni se svým Bohem, s anděly, které nám Pán dal, aby nás vedli a chránili, a také s těmi, kteří nás předešli na

věčnost: svatí se za nás přimlouvají a pomáhají nám z nebe; naši zemřelí zase potřebují naši modlitbu. Jsou zde

ale také padlí andělé, démoni, kteří nás pokoušejí a snaží se nás všemožným způsobem odvést od Boha, od

každodenního života s Ježíšem a od otevřenosti Duchu Svatému.

Podstatou Halloweenu je dávná praxe spiritismu, který je s křesťanstvím naprosto neslučitelný. Je to anglosaský

pohanský svátek, který má kořeny v prastaré tradici dávných Keltů. Satanisté tuto noc z 31. 10. na 1. 11. slaví jako

narozeniny vládce temnot a snaží se ostatní vtáhnout do svých magických rituálů skrze kult smrti a vyvolávání

duchů zemřelých. Ve většině případů v našem prostředí však jde jen o módní záležitost pocházející z pohanských

tradic z ciziny.

To, co je nejvíce znepokojující, je však stále sílící propaganda magie, čarodějnictví a okultismu zaměřená na děti 

a mládež, jako by šlo o něco normálního. K tomu má posloužit i slavení Halloweenu. Děti jsou postupně uváděny

do magické mentality, ve které pomocí různých kouzel, zaříkávání a zasvěcování mohou měnit skutečnost,

zatímco v křesťanství přijímáme vše jako nezasloužený dar od Boha, který je nám dáván z jeho lásky, když o ni

stojíme.

Co dělat konkrétně, když se v našich školkách a školách ze slavení Halloweenu udělala náplň společně prožívané

zábavy nebo dokonce vyučování? Nevím, jak moc je možné, asi jak kde, aby se rodiče vymezili a ve škole své děti

z takových aktivit omluvili. Jistě je ale nutné, aby sami byli přesvědčeni o tom, co je správné a co ne, a aby o tom

mluvili se svými dětmi. Je také důležité zjistit, jestli jde o neškodný karneval s maskami a dýněmi, nebo o něco

hlubšího s negativním duchovním dopadem na děti. Jistě je ale dobře pak jasně všechny s tím společné aktivity

odkázat do role pohádek a zábavy, která podle nás sice není nejvhodnější, ale dá se tolerovat. Sami ale musíme

rozlišit, jestli takovým věcem chceme věnovat svůj čas a také peníze. 

 převzato z: www.vojtechkodet.cz


