
1 Čt
Sv. Terezie 

od Dítěte Ježíše
18:00 Domanín

Za + Františka Klempíře, + syna Zdeňka, + rodiče z obou stran, 

za celou živou a + rodinu

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření

16:00 Domanín Za členy živého růžence

17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec
Za + syna Michala, rodiče Silvestra, Pavlu a Františka, Boží pomoc

a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

3 So 10:30 Bzenec
Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o dar zdraví, Boží 

pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu Němečkovou

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za zemřelého manžela Stanislava Obdržálka, dar zdraví pro živou 

rodinu a duše v očistci

6 Út 18:00 Bzenec
Za + rodiče Vaštíkovy a + manžele Šobáňovy s prosbou o dar zdraví 

pro sourozence, Boží pomoc a ochranu Panny Marie

8 Čt 18:00 Domanín Za + Františka Nováka, dvoje + rodiče, za celou živou a + rodinu

9 Pá 18:00 Bzenec
Za +rodiče Vlastimilu a Martina ,za vnoučata a zemřelé sourozence a 

rodiče z obou strana a živou rodinu Gabrielovou

8:00 Bzenec Bohoslužba slova (bohoslovec Lukáš)

11:00 Bzenec Svatba: Dušan Frodl, Jana Pauerová

8:00 Domanín
Za + rodiče Kmínkovy, bratra Františka, Boží pomoc a ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu

9:30 Bzenec 
Na poděkování Pánu Bohu od prvopřijimajících, s prosbou o dar 

zdraví pro ně a celou rodinu

13 Út 18:00 Bzenec Za + Františka Menšíka a živou a zemřelou rodinu

15 Čt
Sv. Terezie 

od Ježíše
18:00 Domanín

Za + Luďka Poštolku, s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví 

pro celou rodinu

16 Pá 18:00 Bzenec Za Aleše a Jiřího Vykoukala a za dar zdraví

17 So 12:00  Bzenec Svatba: Prachař, Váňová

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec Za + rodiče a bratry, za Boží pomoc a ochranu Panny Marie

20 Út 18:00 Bzenec
Za + Helenu Hubrovou a Boží pomoc a ochranu Panny Marie 

za dceru Marušku

22 Čt 18:00 Domanín
Za + Josefu a Severína Kuchařovy, s prosbou o Boží pomoc a ochranu 

Panny Marie pro celou živou rodinu

23 Pá 18:00 Bzenec Volný úmysl

8:00 Bzenec Bohoslužba slova (bohoslovec Lukáš)

11:00 Bzenec Svatba: Klára Nálepová, Michal Svrčina

8:00 Domanín Za 30 let manželství, nedožitých 80 let a dar zdraví pro celou rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství

27 Út 18:00 Bzenec Za + Františka Vrzala a jeho rodiče 

29 Čt 18:00 Domanín
Za živou a + rodinu Filípkovou a Píšťkovou, za Boží požehnání a dar 

zdraví pro celou rodinu

30 Pá 18:00 Bzenec
Za +Václava Pavlíčka, zesnulé rodiče a sourozence, Boží pomoc

pro celou živou rodinu

31 So 8:00 Bzenec Bohoslužba slova (bohoslovec Lukáš)

25 Ne

30. Neděle v 

mezidobí

změna času

"BOHOSLUŽEBNÍK" ŘÍJEN 2020

4 Ne

27. Neděle 

v mezidobí

 sbírka na 

Svatou zemi 

11 Ne
28. Neděle 

v mezidobí

2 Pá

Svatých andělů 

strážných

První pátek 

v měsíci

10 So

24 So

18 Ne
MISIJNÍ NEDĚLE

misijní jarmark



Výuka Náb. výchovy v ZŠ Bzenec
středa:

1. + 2. třída           11:50 - 12:35

3. + 4. třída           12:45 - 13:30 

5. - 9. třída            13:45 - 14:20

Bzenec

Domanín

MODLITBY MATEK  (každé úterý od 16:00 na faře v Bzenci)

HOVORY O VÍŘE  (každé úterý po mši sv. v cca. 18:45 v Bzenci)

SPOLEČENSTVÍ VE FARNOSTI

MODLITBA RŮŽENCE ZA RODINY (v kapli Panny Marie v Těmicích, časy budou upřesněny později) 

VÝZVA ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO SENÁTU

Sestry a bratři,

být katolickým křesťanem by mělo znamenat být zodpovědným občanem. 

Proto Vás jako Vaši pastýři vyzýváme: jděte k volbám a volte zodpovědně!

Vaši čeští a moravští biskupové

SPOLEČENSTVÍ PRO MLÁDEŽ  - od 9. třídy do svatby:) - (pátky - říjen: 9; 23; 30; listopad: 6; 13; 27; prosinec: 11; 18; 31? od 18:45 

hod. na faře v Bzenci)

SPOLEČENSTVÍ PRO MINISTRANTY (soboty - říjen: 10; 24; 31; listopad: 7; 14; 28; prosinec: 12; 19 od 9:00 na faře v Bzenci)    

MISIJNÍ KLUBKO  (soboty - 17. října, 21. listopadu a 5. prosince od 9:00 na faře v Bzenci)

Společně pro farnost Bzenec a Domanín

MISIJNÍ KLUBKO  (soboty - 17 října; 14. listopadu; 12 prosince od13:00 do 16:00 na faře v Domaníně)

HOVORY O VÍŘE  (každý čtvrtek po mši sv. v cca. 18:45 na faře v Domaníně)

MODLITBY MATEK  (časy budou upřesněny později)

"NEDĚLNÍ KAVÁRNA" (neděle - 11. a 25. října; 8. a 29. listopadu; 13. a 20. prosince, po mši sv. na faře v Bzenci)

"KAVÁRNÍČKA" PRO MAMINKY S DĚTMI (každý čtvrtek od 10:00 do 12:00 na faře v Domaníně, kromě 1. 10.)

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI JE MOŽNÉ ZÍSKAT UŽ PŘED 1. LISTOPADEM.

Apoštolská penitenciárie dne 2. 1. 2020 (Prot. N. 4/20/I) prodloužila na žádost ČBK své dovolení z 8. 8. 2012 (Prot. n. 79/12/I), na 

jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na 

všechny věrné zemřelé. Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, 

Výuka Náb. výchovy v ZŠ Domanín

1. + 2. třída     12:10 - 12:55 

3. + 4. třída     13:00 - 13:45

5.  třída            13:45 - 14:30

6. - 9. třída      14:30 - 15:15

čtvrtek:

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 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)

"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)

Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve 

svém okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu života a rozhodla se ho 

změnit. Založila společenství 10 lidí s názvem "Ti, kteří dělají nápravu". Každý bral na sebe zodpovědnost najít dalších deset lidí, 

kteří se budou modlit.

Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti 

tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho 

předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Desátek je 

možné modlit se kdekoliv a kdykoliv během dne. (www.vira.cz) Za členy živého růžence je každý měsíc sloužena mše sv.

Zapojte se do modlitby Živého růžence, za záchranu a posvěcení našich rodin. Přihlásit se můžete v zákristii.

VÝUKA NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY

Drazí rodiče, pokud jste doposud nepřihlásili děti do Náboženské výchovy, můžete tak učinit ve škole nebo u P. Martina. 

Vzdělávat děti v otázkách víry jste Bohu a Církvi slíbili v den vaší svatby a také při křtu dětí. 


