"BOHOSLUŽEBNÍK" - LEDEN 2020
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Slavnost Matky
Boží, P. Marie

První pátek
v měsíci

So
2. neděle po
Narození Páně

9:30 Bzenec

Za farní společenství a P. Jaroslava Cigoše

11:00 Domanín Za + Ivo Gistra, + rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření
16:00 Domanín Za + P. Jiřího Balabána, živou a + rodinu Hornikovu
17:00 Bzenec

Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní.

8:00 Bzenec

Za koledníky a dárce Tříkrálové sbírky

8:00 Domanín

Za farní společenství

9:30 Bzenec

Za + Jaroslavu a Vladislava Opravila a + Marii a Antonína Sedlické

5

Ne

6

Za + Josefa Náplavu, + rodiče a celou + rodinu, dar zdraví a ochranu
Slavnost Zjevení 17:00 Domanín Panny Marie pro živou rodinu
Po
Páně – Tři králové
18:00 Bzenec
Za + Anežku a živou rodinu a Boží pomoc

8

St

9

Čt

Za dvoje + rodiče, poděkování Panně Marii za přijatá dobrodiní, dar
zdraví a pomoc Boží při studiu
17:00 Domanín Za + manžele Liškovy
8:00 Těmice

10 Pá

Za + rodinu, s prosbou o Boží požehnání, dary Ducha svatého a
ochranu Panny Marie pro rodinu Plachou a Tuhou a sílu pro
Za + Karla, Marii a Květoslavu Podlucké, + Josefa Glosse, duše v
8:00 Domanín
očistci a za živou rodinu

18:00 Bzenec

12 Ne Svátek Křtu Páně

9:30 Bzenec

Za farní společenství

10:30 Bzenec

Křest: Natálie Ptáčková
Za + Růženu Váňovou a Boží pomoc pro živou rodinu

14 Út

18:00 Bzenec

15 St

8:00 Těmice

16 Čt
17 Pá

17:00 Domanín Za + Marii Koželovou a duše v očistci

19 Ne

Sv. Antonína

18:00 Bzenec

Za živou i zemřelou rodinu Ručkovou

2. Neděle v
mezidobí

8:00 Domanín

Za farní společenství a P. Jaroslava Cigoše

9:30 Bzenec

Za rodinu Hrabčíkovou a Pochylou a Boží požehnání

18:00 Bzenec

Poděkování za Boží pomoc a ochra nu pro živou rodinu

21 Út

8:00 Těmice

22 St

Adorační den fa.
10:00 - 18:00
Bzenec.
18:00 Bzenec

23 Čt

Sv. Františka
Saleského

24 Pá
26 Ne

Za zemřelé rodiče Ježovy, + sestru a švagra a ochranu Panny Marie
pro celou živou rodinu

3. Neděle v
mezidobí

28 Út

Za + manžela, dvoje + rodiče, + sourozence a švagra, s prosbou o
ochranu Boží pro živou rodinu.
Adorace v kostela sv. Jana Křtitele
Za členy živého růžence

17:00 Domanín Za živou a + rodinu, Boží pomoc a ochranu Panny Marie
18:00 Bzenec

Volný úmysl

8:00 Domanín

Poděkování za 65 let života, celou živou a + rodinu, Boží pomoc a
ochranu Panny Marie

9:30 Bzenec

Za farní společenství.

18:00 Bzenec

Volný úmysl

29 St

8:00 Těmice

Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví při dožití 64 let společné cesty
životem, ochranu P. Marie pro živou rodinu a za dvoje+ rodiče, +bratry a
duše v očistci

30 Čt

17:00 Domanín Za Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu

31 Pá

Sv. Jana Boska

18:00 Bzenec

Volný úmysl

4. LEDNA 2020 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V BZENCI, DOMANÍNĚ A TĚMICÍCH
Koledování Tří králů přinášející radostnou zprávu o narození Ježíška, Božího Syna, všem, které koledníci potkají a
navštíví v jejich domovech. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s
dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným…
Děkujeme,
že i2020
v letošním
budou
FARNÍ PLES
PÁTEKroce
31. 1.
2020 koledníci očekávání a vlídně přijati ve Vašich domovech.
Hraje Madusong. Prodej vstupenek bude ve Bzenci 12. ledna po mši svaté. Od pondělí 13. 1. budou vstupenky v
prodeji na v infocentru Bzenec na náměstí. Cena vstupenky je 150 kč.
PODMÍNKY SVATBY V KOSTELE
Uzavření sňatku v kostele, před Bohem a před Církví, není jen krásným obřadem, ale i křesťanskou svátostí.
Zároveň jde o úkon, který má právní dopady a je vázán právními přepisy, proto je nutné splnit několik
podmínek:
▪ Nejdůležitější podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl platně pokřtěným katolíkem.
▪ Oba musí být svobodní. Církevní sňatek může uzavřít podruhé pouze vdovec nebo vdova. Výjimku tvoří ti,
jejichž manželství bylo podle církevního práva neplatné.
▪ Předpokladem je osobní víra a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít nerozlučný sňatek a zároveň ochota
přijmout a vychovávat děti, včetně výchovy ve víře. Jestliže je jeden ze snoubenců pokřtěný mimo Katolickou
církev, nebo není pokřtěný vůbec, bude potřeba zažádat na biskupství o tzv. dispens, tj. o dovolení uzavřít
manželství s nekatolíkem. (S tím pomůže oddávající kněz).
▪ Poslední podmínkou je absolvování přípravy na manželství, protože se jedná o závažné rozhodnutí na celý
život. Příprava sestává vždy z několika setkání, při kterých jsou postupně probírány věroučné otázky i specificky
manželská témata. Je třeba počítat s dostatečným časem. Za přípravu je odpovědný oddávající kněz. Proto je
potřeba se na něj obrátit v dostatečném předstihu kvůli přípravě, i kvůli potřebným dokumentům. Je vhodné,
když se snoubenci začnou připravovat třeba i rok dopředu, zvlášť pokud mají v plánu svatbu v letních či
podzimních měsících. Během letních prázdnin jsou možnosti přípravy velmi omezené.
Dále je třeba zajistit:
▪ Jestliže pokřtěný snoubenec nepochází z farnosti, kde bude svatba, je nutné si vyžádat potvrzení o křtu.
Potvrzení nesmí být starší více, než tři měsíce. Bez tohoto potvrzení kněz nesmí snoubence oddat.
▪ Sňatek mezi katolíkem a nekatolíkem (nepokřtěným) lze uzavřít za podmínek, že nebude bránit partnerovi ve
víře a dovolí v katolické víře vychovat děti. Dále je nutný souhlas biskupa, tzv. dispens, který si vyžádá kněz od
biskupa.
▪ Pokud si přejete mít svatbu v jiné farnosti, nebo jste z jiné farnosti a chtěli byste mít svatbu v našem kostele,
požádejte o dovolení duchovního správce vaší farnosti. (Tam, kde člověk žije déle než tři měsíce, spadá i do
farnosti a je nutné k platnosti sňatku, aby farář souhlasil se svatbou mimo jeho farnost.)
▪ Aby snoubenci dodali knězi tyto dokumenty: a) rodný list, b) potvrzení o křtu, c) občanský průkaz, d)
Osvědčení o uzavření manželství (3 měsíce před plánovaným uzavřením sňatku vám vydá matriční oddělení
městského úřadu.
▪ Obvyklým dnem pro konání svateb je sobota. Některá období liturgického roku (advent a postní doba) však
nejsou podle církevního práva a liturgických předpisů vhodná pro konání svateb a proto je vhodné poradit se s
duchovním sprácem i o datu uzavření sňatku. Více informací na: www.manzelstvi.cz
PODĚKOVÁNÍ
Díky všem, kteří zajišťují provoz kostel sv. Jana Křtitele, sv. Václava a kapličky Nanebevzetí Panny Marie v
Těmicích, zejména kostelníkům, dále všem, kteří se starají o květinovou výzdobu a úklid. Díky všem, kteří mají
na starosti hudbu a zpěv, především všem varhaníkům a vedoucím sborů. Děkuji všem akolytům i všem
ministrantům. Díky vám všem, kteří jste v loňském roce pomohli při všech pracích na kostele či na faře. Děkuji
členům farní pastorační rady, členům ekonomické rady a všem ostatním, kteří se starají o fungování farnosti.
Děkuji všem, kteří vedou společenství v naší farnosti a všem, kteří se jich účastní. Děkuji ze srdce všem, kteří
velkoryse přispěli finančními dary ve farnostech. Díky Vám všem za podporu, vlídné slovo a povzbuzení, za
neformální setkávání a za přátelství. Chtěl bych zvlášť a velmi poděkovat všem, kteří pamatují na naši farnost ve
svých modlitbách, zvlášť těm, kteří na tento úmysl obětují své nemoci a jiné kříže života. Nakonec děkuji vám
všem ostatním - všichni jste důležití, že tvoříme jedno farní společenství, kde každý má své místo. P. Martin

