
8:00 Domanín Za farní společenství a za ženy z farnosti

9:30 Bzenec Za Vladimíra Solíka živou a + rodinu

4 Út 18:00 Bzenec
Poděkování za Boží požehnání, milosti a dary po dobu 57 let 

manželství s prosbou o Boží požehnání a pomoc

5 St
Sv. Agáty, panny 

návštěva nemocných v 

Těmicích a v Domaníně

8:00 Těmice Za ženy z farnosti

6 Čt
Sv. Pavla Mikiho

a druhů
17:00 Domanín

Za + Václava Frýborta, + manželku a syna, Boží pomoc 

a ochranu pro celou živou rodinu

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření

16:00 Domanín Za + Jiřího Oberreitera

17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec
Za + otce, manžela, švagry. Boží pomoc a ochranu Panny Marie 

pro živou rodinu

8:00 Domanín
Za + Marii Gabrielovou, + Josefa Jurečku, celou + rodinu, za 

Boží pomoc a ochranu Panny Marie

9:30 Bzenec 
Za zemřelého syna Michala a maminku Pavlu s prosbou o dar 

zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu.

11 Út
P. Maria Lourdská 

Pomazání nemocných
18:00 Bzenec Za nemocné z farnosti

12 St 8:00 Těmice Za + rodiče a celou živou a + rodinu Uhlířovu

13 Čt Pomazání nemocných 17:00 Domanín Za nemocné z farnosti

14 Pá 18:00 Bzenec Za zemřelého Františka Dvořana a jeho rodiče

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec Za + rodiče a živou a zemřelou rodinu

18 Út 18:00 Bzenec Za dar zdraví Boží pomoc a ochranu Panny Marie

19 St 8:00 Těmice Za + rodinu Vítkovu, Boží pomoc a ochranu Panny Marie

20 Čt 17:00 Domanín Za + Evženku

21 Pá 18:00 Bzenec Za + rodiče Němečkovi a celou živou rodinu

8:00 Domanín
Na poděkování za Boží ochranu, dar zdraví s prosbou o Boží 

milosrdenství

9:30 Bzenec Za farní společenství

25 Út 18:00 Bzenec
Poděkování Pánu Bohu a Panně Marii Bzenecké za přijatá 

dobrodiní s prosbou o požehnání a ochranu do dalších let

16:00 Domanín Křížová cesta (vedou ženy z farnosti)

16:30 Domanín Za + rodinu Kmínkovu, + bratra Františka a duše v očistci

17:30 Bzenec Křížová cesta (vedou ženy z farnosti)

18:00 Bzenec Za členy živého růžence

17:30 Bzenec Křížová cesta (vedou ministranti)

18:00 Bzenec Za + rodiče Rybovi a živou rodinu

26 St
Popeleční středa

den přísného postu

28 Pá Mše sv. pro děti

BOHOSLUŽEBNÍK ÚNOR 2020

16 Ne

23 Ne
7. Neděle v mezidobí

Sbírka na Svatopetrský 

haléř

Ne
Uvedení Páně do 

chrámu. Hromnice.
2

5. Neděle v mezidobí 

6. Neděle v mezidobí

v Bzenci sbírka na lavice

9 Ne

7 Pá
První pátek v měsíci 

návštěva nemocných 

v Bzenci 



POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH Nemoc a utrpení patří k lidskému životu. V nemoci člověk zakouší vlastní 

bezmocnost, ohroženost a křehkost. Nemoc může vést k úzkosti, k uzavření do sebe, dokonce k zoufalství a 

vzpouře proti Bohu. Může však také napomáhat člověku k větší zralosti či v rozlišování mezi důležitým a 

nepodstatným. Velmi často nemoc vyvolává hledání Boha a návrat k němu. Nemocní se snažili Ježíše i jen 

dotknout, „protože z něho vycházela síla a všechny uzdravovala“ (Lk 6,19). Podobně i my zakoušíme Ježíšův 

uzdravující dotyk – skrze svátosti. Jedna ze sedmi svátostí je dokonce zvláštním způsobem určena k tomu, aby 

posilovala ty, kteří jsou postiženi nemocí: pomazání nemocných.

Kdo může tuto svátost přijmout? Mezi lidmi občas panuje strach z této svátosti. „Kněze nevolejte, ještě 

neumírám!“ Podobná zvolání uslyšíme tam, kde se svátost nemocných prezentuje jako „poslední pomazání“. 

Pomazání nemocných ale není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života a umírají. Příhodná 

doba pro její přijetí je už tehdy, když přichází nemoc nebo stáří. Tuto svátost můžeme přijmout i vícekrát ve 

svém životě. Pomazání má přece nemocného posílit a zachránit. Křesťan může požádat o svaté pomazání, 

kdykoliv těžce onemocní, a stejně tak když se nemoc zhorší. Také je vhodné přijmout tuto svátost před 

závažným lékařským zákrokem (operací). Ale svátost nemocných je možno udělit též starým lidem, jejichž síly 

značně ochabují, i když není přímo vidět nějaká nebezpečná nemoc. Nikdy se nemá přijetí oddalovat.

L. P. 2020  PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTÍ BZENEC A DOMANÍN NA ROK 2020.

4. ledna Tříkrálová sbírka
22. ledna Adorační den farnosti Bzenec
31. ledna Farní ples
11. února Světový den nemocných. Bzenec - při mši sv. příležitost k pomazání nemocných.
13. února Domanín - při mši sv. příležitost k pomazání nemocných  
26. únor Popeleční středa
3. dubna Bzenec – 18:45 Křížová cesta ke kapli sv. Floriána 
4. dubna Setkání mládeže v děkanátech
5. dubna Květná neděle

Domanín – 14:00 křížová cesta na hřbitov za zemřelé z Domanína a Těmic.
10. dubna Velký pátek
11. dubna Bílá sobota
12. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
18. dubna Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání v Olomouci 

Během pouti návštěva Pěnčína a Choliny 
25–26. dubna „Přespávačka“ na bzenecké faře pro děti prvního stupně ZŠ
3. května 15:00 Mše svatá s novokněžským požehnáním v kapli sv. Floriána a sv. Šebestiána
6. května Pouť na sv. Hostýn
18. – 27. květnaPouť do Lurd – Ars – Nevers - La Salette
19. května Adorační den farnosti Domanín
5. června Domanín - Noc kostelů 
7. června Farní den farnosti Bzenec

15:00 Pouť na sv. Antonínek; Den modliteb za pronásledované křesťany
11. června Slavnost Božího Těla v Bzenci
14. června Slavnost Božího Těla v Domaníně
26. června Bzenec - táborák na ukončení školního roku
27. června Domanín - táborák na ukončení školního roku
4. – 11. července Farní tábor (Uhelná)
9. srpna Bzenec: výročí posvěcení chrámu (1744) 
16. srpna Bzenecká pouť
23. – 30. 8. Farní tábor (Travná)
5.  září Pouť v Olšovci
12. září Pouť do Žarošic (dle zájmu)
13. září Farní den farnosti Domanín
20. září Bzenec – poděkování za úrodu (dožínky) 
27. září Hody v Domaníně
18. října Misijní neděle - Misijní jarmark
24. října Farní zabíjačka v Těmicích
16. 11. Domanín – 232. výročí posvěcení kostela (1788)
21. listopad Hody v Těmicích
6. prosince Adventní koncerty  Ke cti a slávě Boží…


