"BOHOSLUŽEBNÍK" KVĚTEN 2020
15:00 Domanín

1

Adorace + příležitost ke sv. smíření
Za + Marii Zbořilovou a její + sourozence a rodiče, za + rodiče
16:00 Domanín Marii a Josefa Vandovy a jejich + sourozence, dar zdraví a ochranu
Pá První pátek v měsíci
Panny Marie pro živou rodinu Vandovou
Adorace + příležitost ke sv. smíření
17:00 Bzenec

3 Ne

4. Neděle
velikonoční

18:00 Bzenec

Za Anežku Grochalovou a živou rodinu

8:00 Domanín

Za farní společenství

Za zemřelé rodiče Bohumila a Marii Čejkovy a za zemřelou
manželku Marii a za dar zdraví pro celou živou rodin
Za zemřelého manžela Stanislava Obdržálka,jeho maminku Marii
18:00 Bzenec
dar zdraví pro živou rodinu a duše v očistci
Za + manžela, + děti, + rodiče, Boží pomoc pro nemocnou osobu a
8:00 Těmice
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za dvoje + rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
18:00 Domanín
Kuchařovu
9:30 Bzenec

5

Út

6

St

7

Čt

8

Panna Maria,
Pá Prostřednice všech 18:00 Bzenec
milostí.

10 Ne

5. Neděle
velikonoční

8:00 Domanín
9:30 Bzenec

12 Út Sv. Matěje, apoštola 18:00 Bzenec
13 St
14 Čt

8:00 Těmice
Sv. Jana
Nepomuckého

15 Pá
17 Ne

19 Út

6. Neděle
velikonoční

Adorační den fa.
Domanín

Na poděkování za prožitá léta s prosbou o Boží pomoc a ochranu
Panny Marie pro rodinu
Poděkování za 80 let života, Boží pomoc pro rodinu a ochranu
Panny Marie
Za + Antonína Píšťka, sestru Terezii a jejich rodiče Antonína a
Johanu Píšťkovy
Za rodiče Kazíkovy, poděkování za 25 let společného života a Boží
požehnání do dalšího
Za + rodiče Němcovy a Píšťkovy, duše v očistci, požehnání Boží a
ochranu Panny Marie

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

Za + Ludvíka Jakšu dvoje rodiče a pomoc a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu

8:00 Domanín

Za ty, kteří se starají o postižené a těžce nemocné

9:30 Bzenec

volný úmysl

9:00 - 17:00
Domanín

Adorace v kostele

17:00 Domanín Za farní společenství

Za Anežku Baladovou. Poděkování za Boží ochranu a dar zdraví
do dalších let a za zemřelého Josefa Baladu
Za + rodiče, + bratra Františka, pomoc a ochranu Boží pro celou
8:00 Těmice
20 St
rodinu
Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu Panny Marie
17:00 Domanín
Slavnost
a milosrdenství pro duše nedávno zemřelých
21 Čt Nanebevstoupení
Poděkování za 65 a 35 let života, zemřelého syna Michala a živou
Páně
18:15 Bzenec
rodinu
Poděkování za Boží ochranu při dožití 90 let, za dar zdraví, živou a
18:00 Bzenec
22 Pá
+ rodinu
18:00 Bzenec

24 Ne

7. Neděle
velikonoční

8:00 Domanín

Za + manžela Vladimíra, dvoje + rodiče, dar zdraví a ochranu
Panny Marie pro celou rodinu

9:30 Bzenec

Za farní společenství

26 Út

18:00 Bzenec

Za + Miladu a Karla Hobzovy

27 St

8:00 Těmice

Za + manžela, dvoje + rodiče, + sourozence, dar zdraví
a ochranu Panny Marie pro rodinu

28 Čt

18:00 Domanín Za + rodinu Vodáčkovou a Fickovou, živou rodinu a dar zdraví

29 Pá

18:00 Bzenec

Za rodiče Anežku a Tomáše Sobkovy, babičku Marii, živou
a zemřelou rodinu

30 So

VIGILIE
19:00 Domanín Za farní společenství, s prosbou o dary Ducha Sv. pro farníky
Slavnost Seslání
Za farní společenství, s prosbou o dary Ducha Sv. pro farníky
Ducha Svatého 21:00 Bzenec

31 Ne

Slavnost Seslání 8:00 Domanín
Ducha Svatého 9:30 Bzenec

Za farní společenství
Za + syna Jiřího, maminku a dar zdrví pro celou rodinu

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V MĚSÍCI KVĚTNU
BZENEC: pondělí, středa, čtvrtek, sobota - 19:00 hod.
úterý, pátek - 18:30 hod. (před mší sv.)
neděle - 14:00 hod.
DOMANÍN: úterý, pátek - 18:30 hod.
čtvrtek - 17:30 hod. (před mší sv.)
neděle - 14:00 hod.
TĚMICE: každý den v 19:00 hod.
LIST SVATÉHO OTCE VŠEM VĚŘÍCÍM K MĚSÍCI KVĚTNU 2020
Drazí bratři a sestry, blíží se měsíc květen, ve kterém Boží lid intenzivněji vyjadřuje svoji lásku a úctu k
Panně Marii. Je tradice modlit se v tomto měsíci růženec doma, v rodině. Pandemické restrikce nás
„přinutily“ docenit tuto domácí dimenzi také z duchovního hlediska. Proto mne napadlo vybídnout v
měsíci máj všechny ke znovu objevení krásy domácí modlitby růžence. Je možné činit tak společně
anebo individuálně. Vyberte si podle situace a doceňte obě možnosti. V každém případě k tomu však
poslouží jedno tajemství: jednoduchost; je snadné nalézt i na internetu vhodné návody, kterých se držet.
Kromě toho vám nabízím texty dvou modliteb k Madoně, které můžete recitovat na závěr růžence, jak
to budu v tomto měsíci činit i já, duchovně spojen s vámi. Obě připojuji k tomuto listu, aby byly všem k
dispozici.
Drazí bratři a sestry, kontemplace Kristovy tváře srdcem naší Matky, Marie, nás ještě více sjednotí jako
duchovní rodinu a pomůže nám překonat tuto zkoušku. Budu se modlit spolu s vámi, zvláště za nejvíce
trpící, a vy se, prosím, modlete za mne. Děkuji vám a ze srdce žehnám.
V Římě u sv. Jana na Lateránu, 25. dubna 2020, na svátek sv. Marka evangelisty.
Maria,
Pomoc nám, Matko Božské lásky,
Ty záříš vždycky na naší cestě
abychom se připodobnili vůli Otce
jako znamení spásy a naděje.
a dělali to, co nám řekne Ježíš,
Svěřujeme se Tobě, Uzdravení nemocných,
který vzal na sebe naše utrpení
jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově
a obtížil se našimi bolestmi,
a zachovala svoji víru pevnou.
aby nás – skrze kříž – přivedl
k radosti vzkříšení. Amen.
Ty, Záchrano římského lidu,
víš čeho nám zapotřebí,
Pod ochranu Tvou se utíkáme,
a jsme si jisti, že se postaráš,
svatá Boží Rodičko.
aby se, jako v Káni Galilejské,
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
mohla navrátit radost a veselí
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
po této chvíli zkoušky.
Panno slavná a požehnaná.
Amen
druhou zmiňovanou modlitbu najdete na www.radiovaticana.cz

