BOHOSLUŽEBNÍK ÚNOR 2021.
1

Po

2

Út

4

Čt

18:00 Domanín Bohoslužba slova (vede bohoslovec Lukáš)
Svátek Uvedení Páně do
18:00 Bzenec
chrámu, Hromnice

Za Vladimíra Solíka a duše v očistci

18:00 Domanín Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobra
15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření

5

Pá

16:00 Domanín Za ženy z farnosti
Sv. Agáty
první pátek v měsíci 17:00 Bzenec
Adorace + příležitost ke sv. smíření
18:00 Bzenec
s nedělní platností

6

So

7

Ne 5. neděle v mezidobí

8

Po

9

Út

11 Čt
12 Pá
13 So

14 Ne

16 Út
17 St

Za + Annu Vrzalovou a její rodiče
Za + rodiče Jana a Barboru Jandáskovy s prosbou o Boží
16:30 Domanín
pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
Za živou a + rodinu Čmelíkovou a Dvořanovou, s prosbou
18:00 Bzenec
o Boží požehnání
8:00 Domanín Za farní společenství
9:30 Bzenec

Za živou a + rodinu Pauerovou

18:00 Domanín Bohoslužba slova (vede bohoslovec Lukáš)
Za živou a + rodinu Kazíkovou a Vaňkátovou,
18:00 Bzenec
s poděkováním a prosbou o dar zdraví pro celou rodinu
Za + manžela Pavla, dva + bratry a za celou živou
při mši sv. udělování
18:00 Domanín
pomazání nemocných
a + rodinu
Za + syna Michala, duše v očistci a Boží pomoc pro živou
při mši sv. udělování
18:00 Bzenec
pomazání nemocných
rodinu
Za dožitých 85 let, celou živou a + rodinu Klingelovou
16:30 Domanín
a Korvasovou a Boží pomoc a ochranu Panny Marie
s nedělní platností
18:00 Bzenec
Za + Františka Dvořana jeho rodiče a duše v očistci
Za + rodiče Zbořilovy a Vandovy, jejich + sourozence,
8:00 Domanín + rodinu Fickovou, celou živou a + rodinu Vandovou a Boží
6. neděle v mezidobí
pomoc a ochranu Panny Marie
Za + rodiče, + sestru a na poděkování Pánu Bohu za přijatá
9:30 Bzenec
dobrodiní s prosbou o ochranu Panny Marie do dalších roků
18:00 Bzenec
Za rodinu Liškovou a Šánkovou
Na poděkování za 30 let života syna a zeťe, dar zdraví
POPELEČNÍ
16:30 Domanín
a Boží požehnání pro živou rodinu
STŘEDA
Za ukončení pandemie na celém světě
den přísného postu 18:00 Bzenec

18 Čt
19 Pá

20 So
s nedělní platností
21 Ne

1. neděle postní

22 Po
23 Út

Sv. Stolce sv. Petra

18:00 Domanín Za všechny nemocné
Na poděkovánín za Boží pomoc, ochranu a dar zdraví
18:00 Bzenec
za Jaroslava Zemánka a + rodiče
Za zemřelého Václava Pavlíčka k nedožití 80 let, za dvoje
9:30 Bzenec
+ rodiče a sourozence, Boží pomoc pro živou rodinu
16:30 Domanín Za ukončení pandemie na celém světě
18:00 Bzenec

volný úmysl

8:00 Domanín

Za farní společenství

9:30 Bzenec

volný úmysl

18:00 Domanín Bohoslužba slova (vede bohoslovec Lukáš)
18:00 Bzenec

Za členy živého růžence

25 Čt

18:00 Domanín Na poděkování za přijaté dary a za celou živou a + rodinu

26 Pá

18:00 Bzenec

27 So

s nedělní platností

volný úmysl
Za živou a + rodinu Karlínovou a Repíkovou, Boží pomoc a
16:30 Domanín
ochranu Panny Marie
Poděkování Pánu Bohu a Panně Marii bzenecké za přijatá
18:00 Bzenec
dobrodiní s prosbou o Boží pomoc do dalších let

28 Ne

2. neděle postní

8:00 Domanín
9:30 Bzenec

Za + rodiče Jana a Kristýnu Čožíkovy s poděkováním a
prosbou o Boží požehnání pro živou a + rodinu
Za farní společenství

11. 2. v Domaníně, 12. 2. v Bzenci, bude možnost přijmout svátost pomazání nemocných. Pomazání
nemocných není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života, ale je určena lidem, kteří vážně
onemocněli nebo jejichž síly jsou stářím značně oslabeny a každý nad 60 let (i když nemoc neprožívá). Svátost
nemocných má věřící přijmout ve stavu milosti posvěcující tzn. má jí předcházet svátost smíření a přijetí
Eucharistie - sv. přijímání.
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY (platí od popeleční středy)
Bzenec: pátek 17:30; sobota 17:30; neděle 9:00
Domanín: čtvrtek 17:30; sobota 16:00; neděle 7:30
MŠE SV. PRO RODINY
Zveme jednotlivé rodiny k „soukromé“ mši sv. na faře v Bzenci. Nemusí se jednat jen o rodinu, ale i skupiny
do povoleného počtu osob dle aktuálního nařízení vlády. Mše sv. mohou proběhnout ráno, odpoledne anebo i
večer. Těšíme se.
OTEVŘENÝ KOSTEL
Každý den v Bzenci od 10:00 h do 17:00 h, v Domaníně od 10:00 h do 16:00 h jsou otevřené kostely
k soukromé modlitbě.
ADORACE
Během epidemie ve 4. a 5. stupni "PES" je každou neděli příležitost k soukromé adoraci v kostele:
v Domaníně od 9:00 h. do 17:00 h., v Bzenci od 10:30 h. do 18:00 h.
PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTÍ BZENEC A DOMANÍN NA ROK 2021
4. ledna
Tříkrálová sbírka.
28. ledna
Adorační den farnosti Bzenec
11. února
Světový den nemocných. Domanín - při mši sv. příležitost k pomazání nemocných
12. února
Bzenec - při mši sv. příležitost k pomazání nemocných
17. únor
Popeleční středa
26. březen
Bzenec – 18:45 křížová cesta ke kapli sv. Floriána
27. březen
Setkání mládeže v děkanátech
28. březen
Květná neděle; Domanín – 14:00 křížová cesta na hřbitov, za zemřelé z farnosti
2. dubna
Velký pátek
3. dubna
Bílá sobota
4. dubna
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
2. května
15:00 Mše svatá s novokněžským požehnáním v kapli sv. Floriána a sv. Šebestiána
19. května
Adorační den farnosti Domanín
30. května
První svaté přijímání Bzenec
3. června
Slavnost Božího Těla v Domaníně
6. června
Slavnost Božího Těla v Bzenci
1. července
Domanín - táborák na ukončení školního roku
2. července
Bzenec - táborák na ukončení školního roku
9. – 16. července Farní tábor v Újezdě u Uničova pro děti od 1. do 9. třídy
24. července Slavnostní mše sv. při výročí 650ti let od první písemné zmínky o obci Těmice
9. srpna
Bzenec: výročí posvěcení chrámu (1744)
15. srpna
Bzenecká pouť
4. září
Pouť v Olšovci
12. září
Farní den farnosti Domanín, poděkování za úrodu
19. září
Bzenec – poděkování za úrodu (dožínky)
25. a 28. září Hody v Domaníně
24. října
Misijní neděle - Misijní jarmark
16. 11.
Domanín – 233. výročí posvěcení kostela (1788)
20. listopad Hody v Těmicích
28. listopad 1. neděle adventní
Další akce, budou upřesněny po odeznění epidemie Covid-19
Ke cti a slávě Boží…
Farnost Bzenec a Domanín: www.farnost-bzenec.cz; fabzenec@ado.cz; tel. 730 546 664

