
17:00 Domanín Za duše zemřelých dárců mešních fundací.

18:00 Bzenec Za + obyvatele Bzence v uplynulém roce.

18:45 Bzenec pobožnost na hřbitově

2 So

Vzpomínka na 

všechny věrné 

zemřelé

10:15 Bzenec 
Za + Marcelu Šudřichovou a + rodiče Hnaníčkovy; Za farní 

společenství.

8:00 Domanín
Za sedmdesátníky z Domanína, Boží pomoc 

a ochranu Panny Marie.

9:30 Bzenec Za farní společenství.

10:30 Bzenec křest: Filip Polášek

13:30 Domanín Pobožnost na hřbitově.

5 Út 18:00 Bzenec Za + Františka Menšíka, živou a zemřelou rodinu.

6 St 8:00 Těmice Za všechny + občany z Těmic a duše v očistci.

7 Čt 17:00 Domanín Za živou a + rodinu, Boží pomoc a ochranu Panny Marie.

8 Pá 18:00 Bzenec
Za + rodiče Marii a Jozefa Kučkovy a požehnání pro živou 

rodinu.

9 So
Svátek Posvěcení 

lateránské baziliky
8:00 Bzenec Za +Františka Vrzala a jeho rodiče.

8:00 Domanín Za farní společenství.

9:30 Bzenec Za živou a + rodinu Hanákovou, Píšťkovou a Gasnárkovou.

12 Út sv. Josafata 18:00 Bzenec Za + manžela a živou rodinu s prosbou o Boží pomoc.

13 St sv. Anežky České 8:00 Těmice
Za + rodiče, dar zdraví, pomoc a ochranu Panny Marie pro 

živou rodinu.

14 Čt 17:00 Domanín
Za + Milana, za živou a + rodinu, ochranu Panny Marie, dar 

zdraví.

15 Pá 18:00 Bzenec
Za + rodiče Marii a Miloslava Obdržálkovy dar zdraví pro 

živou rodinu a duše v očistci.

16 So 8:00 Bzenec Za rodiče Štefana a Anežku Grouchalových a živou rodinu

8:00 Domanín Za duše zemřelých dárců mešních fundací.

9:30 Bzenec Za farní společenství.

10:30 Bzenec Křest: Jonáš Řezníček

19 Út 18:00 Bzenec Za členy živého růžence.

21 Čt
Zasvěcení Panny 

Marie v Jeruzalémě
17:00 Domanín Za živé a + šedesátníky z Domanína.

22 Pá
sv. Cecílie, panny a 

mučednice
18:00 Bzenec Za otce a rodiče Nedvědické.

23 So Hody v Těmicích 13:00 Těmice Za mládež a občany z Těmic.

8:00 Domanín Za farní společenství.

9:30 Bzenec Za duše zemřelých dárců mešních fundací.

26 Út 18:00 Bzenec Za + Jarmilu a + rodič Flessnerovy a Řehákovy.

8:00 Těmice
Za + manžela, dvoje + rodiče, dar zdraví a ochranu Boží pro 

živou rodinu.

18:00 Bzenec Za pronásledované křesťany.

28 Čt Mše sv. pro děti 17:00 Domanín
Za + manžela Jaroslava, dvoje + rodiče, Boží ochranu a dar Ducha Sv. 

pro živou rodinu, za duše v očistci.

29 Pá Mše sv. pro děti 18:00 Bzenec
Za + manžela a syna, dvoje rodiče, o Boží požehnání a ochranu 

P. Marie pro živou rodinu.

27 St
#Red Wednesday  - 

Červená středa 

17 Ne

33. Neděle v 

mezidobí. Výročí 

posvěcení kostela 

v Domaníně

24 Ne
 JEŽÍŠE KRISTA 

KRÁLE

3 Ne
31. Neděle 

v mezidobí

10 Ne
32. Neděle 

v mezidobí

"BOHOSLUŽEBNÍK" LISTOPAD 2019.

1 Pá

Slavnost Všech 

svatých, doporučený 

svátek



PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou 

dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. 

Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. 

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. 

V období od 1. do 8. listopadu mohou věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. 

plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků:

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)

2. svaté přijímání 

3. modlitba na úmysl Svatého Otce

4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu

5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku, tj.:

• 1. 11. – odpoledne a 2. 11. – po celý den

    v kostele se pomodlit modlitby Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci.

• od 1. 11. do 8. 11. – „dušičkový oktáv“

Pokud chybí plná dispozice (není některý z vypsaných bodů splněn), pak se získává odpustek pouze částečný. 

DEN S RELIKVIÍ SV. VINCENTA

BZENEC – kostel sv. Jana Křtitele, farní učebna

10:00   Přivítání relikvie sv. Vincenta de Paul před kostelem. (kostel sv. Jana Křtitele)

10:15   MŠE SV. Celebruje P. Ján Jakubovič CM. (kostel sv. Jana Křtitele)

11:15  PŘEDNÁŠKA: Sv. Vincent patron charity - P. F. Honíšek CM. (farní učebna) 

12-14:30 Tiché bdění u relikvie sv. Vincenta. (kostel sv. Jana Křtitele)

12-14:30 PŘÍLEŽITOST KE SV. SMÍŘENÍ (kostel sv. Jana Křtitele)

13:00  Film: Interview s láskou. (farní učebna)

14:30  Růženec se sv. Vincentem. (kostel sv. Jana Křtitele)

15:00  Rozloučení s relikvií Vincenta de Paul. (před kostelem sv. Jana Křtitele)

ČERVENÁ STŘEDA PŘIPOMÍNÁ OBĚTI NÁBOŽENSKÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ

Ve středu 27. listopadu 2019 se uskuteční již druhý ročník iniciativy Červená středa (#RedWednesday). 

Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru. Symbolem je 

rozsvícené červené světlo na znamení krve trpících pro víru.

Akci organizuje Česká biskupská konference společně s Ekumenickou radou církví v ČR 

a Federací židovských obcí v ČR a připojuje se tak k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in 

Need. Smyslem je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské 

přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.

V rámci farnosti Bzenec a Domanín jste zváni na přednášku prof. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D. děkana 

Fakulty sociálních studií.

FARNÍ POUŤ: LURDY-ARS-NEVERS-LA SALETTE

V květnu roku 2020 plánujeme desetidenní farní pouť do Lurdy-Ars-Nevers-La Salette. 

Klasický a velmi pohodový poutní zájezd po mariánských poutních místech. Dostatek času věnujeme

pobytu v Lurdách, ale i další místa nás mohou oslovit, jako je La Salette, Ars, Paray le Monial, Cluny nebo

Taize. Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás! 

Předpokládaná cena: 10 500 Kč. Pouť po organizační stránce zajistí: Mgr. Jindřich Miklas, Cestovní kancelář 

Miklas Tour. Více informací v příštím bohoslužebníku.

MODLITBY MATEK

Zveme srdečně všechny maminky (fyzické i duchovní) na pravidelné setkávání za účelem modliteb chval, 

díků, proseb a odevzdávání našich dětí do Boží náruče.

Scházíme se  pravidelně každý týden v úterý od 16:00 hod., nebo v pátek od 16:30 hod. na faře, abychom se 

společně modlily za naše děti a vnoučata. Modlíme se také za další lidi, které máme svěřeny – manžely, 

kmotřence, kněze, za naše rodiny i rodinu farní. Milé maminky a babičky, jste srdečně zvány!


