
 BOHOSLUŽEBNÍK LISTOPAD 2021

1 Po
16:30 Domanín Za členy živého růžence

18:00 Bzenec Za členy živého růžence
Bzenec po mši Pobožnost za zemřelé na hřbitově

2 Út
16:30 Domanín

18:00 Bzenec Za dvoje rodiče,syna Michala a za nový život

3 St 8:00 Těmice Za všechny + občany a duše v očistci

4 Čt 17:00 Domanín

5 Pá

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření

16:00 Domanín Za celou živou a + rodinu

17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec

6 So 17:00 Těmice

7 Ne
8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 

9 Út 18:00 Bzenec Volný úmysl

10 St 8:00 Těmice Volný úmysl

11 Čt 17:00 Domanín Na úmysl dárce

12 Pá Sv. Josafata 18:00 Bzenec Volný úmysl

13 So Sv. Anežky České 17:00 Těmice

14 Ne

8:00 Domanín Za + Ivo Gistra, + rodiče a celou živou rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství

16 Út 18:00 Bzenec

17 St 8:00 Těmice Za + rodiče Jandáskovy a Hromadovy

18 Čt 17:00 Domanín

19 Pá 18:00 Bzenec Za + manžela švagra rodiče a živou rodinu
20 So Hody Těmice 13:00 Těmice Za mládež a chasu

21 Ne
Za farní společenství

9:30 Bzenec 

SLAVNOST 
VŠECH 

SVATÝCH

Vzpomínka NA 
VŠECHNY 

VĚRNÉ 
ZEMŘELÉ

Za + Boženu a Stanislava Fickovy, + syny a + dceru, duše v 
očistci, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou 
a + rodinu, za dary Ducha Svatého

Sv. Martina de 
Porres

Sv. Karla 
Boromejského

Za + rodiče Kmínkovy, + bratra Františka a ochranu Panny 
Marie pro živou rodinu

První pátek v 
měsíci

Za + rodinu Ševčíkovu,Vaňkovu a Pondělovu a duše v 
očistci, na které nikdo nepamatuje

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, dary 
Ducha svatého, s prosbou k Panně Marii pro živou rodinu 
Cigošovu

32. neděle v 
mezidobí   Za  + rodiče Štefana a Anežku Grochalových a živou 

rodinu

Svátek Posvěcení 
lateránské 
baziliky

Sv. Lva Velikého
Sv. Martina 
Tourského

Na poděkování za 80 let života, dar zdraví, dvoje + rodiče, 
+ bratry, + sestru a jejího manžela s prosbou o ochranu 
Panny Marie pro živou rodinu

33. neděle v 
mezidobí; 

Výročí posvěcení 
kostela v 

Domaníně  

Za + rodiče Obdržálkovy, dar zdraví pro rodinu 
Křemečkovou a duše v očistci

Sv. Alžběty 
Uherské

Za + Marii a Františka Pokorné, dar zdraví, ochranu Panny 
Marie pro celou živou rodinu a za duše v očistci

Ježíše Krista 
Krále

11:00 
Domanín

Za manžela a syna, dvoje rodiče, Boží požehnání a 
ochranu Panny Marie pro živou rodinu



22 Po Sv. Cecílie 8:00 Těmice
23 Út 18:00 Bzenec Volný úmysl

24 St 18:00 Bzenec

25 Čt 17:00 Domanín

26 Pá 18:00 Bzenec

27 So 17:00 Těmice

28 Ne
8:00 Domanín

9:30 Bzenec Za farní společenství

30 Út Sv. Ondřeje 6:45 Domanín RORÁTY
18:00 Bzenec Volný úmysl

Za * a + občany Těmic

Sv. Ondřeje 
Dung-Laca a 

druhy
Za všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni
 pro své náboženské přesvědčení

sv. Kateřiny 
Alexandrijské

Za + Kristýnu a Josefa, ochranu Panny Marie a Boží 
požehnání pro celou živou rodinu
Za + Marcelu Šudřichovou a + rodiče Hnaníčkovy, dar 
zdraví a ochranu P.M. pro živou rodinu
Za + rodiče Píšťkovy, + manžela a ochranu a pomoc Boží, 
na přímluvu Panny Marie

1. neděle 
adventní

Za živou a + rodinu Gabrielovu a Jurečkovu, dar zdraví a 
ochranu Panny Marie

Plnomocné odpustky je letos možné získat po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných 
odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla letos opět prodloužena na celý 
měsíc z důvodu pandemie Covid-19. Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova 
letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou: v daný 
den
 - návštěva hřbitova,
 - modlitba za zesnulé,
 - modlitba na úmysl Svatého Otce,
 - vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
 - svaté přijímání;
 - a v okruhu těchto dní svátost smíření.
Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště 
kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v 
modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, 
jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého 
otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Synoda 2021 - 2023 společenství, spoluúčast a poslání
Slovo „synoda“ znamená „společné putování“ My všichni se stáváme součástí „církve, která 
učí“, ale také „církve, která se učí“. Tento rys je velmi důležitý a je jednou ze základních os 
celého synodálního procesu: učit se to, co znamená žít spoluzodpovědnost za církev.
Pro koho je tedy otevřen tento synodální proces? Kdo se jej může zúčastnit?
Primárně celý „Boží lid“: to jsou všichni kdo tvoří církev jako strukturované společenství: od 
jednotlivých pokřtěných, přes kněze až po biskupy. Všichni jsou vybízeni k tomu, aby se zapojili 
v pracovních skupinkách, přemýšleli a vzájemně se sdíleli nad tématy, která nás zajímají. Ba co 
víc, máme zvát do těchto setkání všechny, tedy například i ty, kteří opustili církev z důvodu 
vlastní negativní zkušenosti, ty, kdo prožívají jakákoliv zranění ze setkání s církví; ale také členy 
jiných křesťanských církví nebo jiných náboženství. Zkrátka naprosto každého, kdo má zájem 
zapojit se takto do společného díla.
Čas na setkávání pracovních skupinek bude reálně v rozmezí od konce října 2021 do konce ledna 
2022. Následně bude vypracována diecézní a pak národní syntéza, která bude odeslána na 
Generální sekretariát Synody biskupů do Vatikánu.
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