
 BOHOSLUŽEBNÍK LEDEN 2022

1 So
Slavnost MATKY 

BOŽÍ PANNY 
MARIE

zasvěcený svátek

11:00 Domanín

Za všechny členy farní rady a jejich rodiny, 
pomocníky při liturgii, dobrodince farnosti, 
štědré dárce,za ty, kteří na farnost pamatují v 
modlitbách

9:30 Bzenec 

Za všechny členy farní rady a jejich rodiny, 
pomocníky při liturgii, dobrodince farnosti, 
štědré dárce,za ty, kteří na farnost pamatují v 
modlitbách

2 Ne 2. neděle po 
Narození Páně

8:00 Domanín Za farní společenství
9:30 Bzenec Za + P. Cigoše

4 Út 18:00 Bzenec Volný úmysl
5 St 8:00 Těmice Volný úmysl

6 Čt
slavnost 
ZJEVENÍ 

PÁNĚ

16:30 Domanín
Za + Josefa Náplavu s prosbou o Boží pomoc a 
požehnání pro celou rodinu

18:00 Bzenec Volný úmysl

7 Pá První pátek
v měsíci

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření
16:00 Domanín Za živou a + rodinu
17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření
18:00 Bzenec Volný úmysl

8 So s nedělní platností 17:00 Těmice Za manžela Petra Píšťka a ochranu Panny Marie 
pro živou rodinu

9 Ne svátek Křtu 
Páně

8:00 Domanín Za + Josefa Píšťka, 2 + rodiče a za dar zdraví pro 
celou rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství
11 Út 18:00 Bzenec Volný úmysl

12 St 8:00 Těmice
Za + rodiče Jurčíkovy, nemocnou osobu,
dar zdraví pro celou rodinu a ochranu Panny 
Marie

13 Čt 17:00 Domanín Za + manžele Líškovy
14 Pá 18:00 Bzenec Volný úmysl

15 So s nedělní platností 17:00 Těmice Volný úmysl

16 Ne 2. neděle v 
mezidobí

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za + Růženu Váňovou, dvoje rodiče
 a celou živou a zemřelou rodinu Váňovou a 
Stočkovou

18 Út Panny Marie, Matky 
jednoty křesťanů 18:00 Bzenec Volný úmysl

19 St 8:00 Těmice Volný úmysl

20 Čt 17:00 Domanín
Za + syna a + manžela, 2 + rodiče, celou + 
rodinu, za ochranu, zdraví a požehnání Boží pro 
celou živou rodinu

21 Pá sv. Anežka Římská 18:00 Bzenec Volný úmysl

22 So ADORAČNÍ DEN FARNOSTI BZENEC 9:00 - 16:00
s nedělní platností 17:00 Těmice Volný úmysl



23 Ne 3. neděle v 
mezidobí

8:00 Domanín
Za + Veroniku a Václava Konečné, + rodinu 
Skalkovu, Boží pomoc a požehnání a ochranu 
Panny Marie pro celou živou rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství
25 Út Obrácení sv. Pavla 18:00 Bzenec Volný úmysl

26 St sv. Timoteje a Tita 8:00 Těmice Na úmysl dárce

27 Čt 17:00 Domanín Za + rodiče Náplavovy, jejich+ děti, ochranu 
Boží pro celou živou rodinu

28 Pá sv. Tomáše 
Akvinského 18:00 Bzenec Volný úmysl

29 So s nedělní platností 17:00 Těmice Za + Marii Vandovu, Josefa Vandu a Marii 
Zbořilovu a  za živou rodinu a duše v očistci

30 Ne 4. neděle v 
mezidobí

8:00 Domanín Za farní společenství
9:30 Bzenec Za děti, které poprvé přistoupí ke sv. příjmání

22. LEDNA 2022
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI BZENEC
Udělejte si čas a zařaďte si už teď adoraci do svého programu. Je-li možné, přijďme třeba jen 
na malou chvíli. Nezapomínejme, že modlitbou se přece čas neztrácí, ale získává! 
„Chceš-li ke mně přijít, nemusíš opouštět zemi,“ 
říká Bůh, „sám k tobě přijdu, kvůli tobě jsem se stal pozemšťanem. 
Naříkáš si, že nejsi dost duchovní, 
abys mohl přebývat v mé blízkosti? 
Ale já - tvůj Bůh - jsem kvůli tobě vstoupil do hmoty. 
Od slunce východu do slunce západu beru chléb a víno 
a proměňuji je ve své tělo a krev.“ 
W. Stinissen 
Kdy a proč byl adorační den zaveden? 
V novodobé historii se poprvé uskutečnil adorační den roku 2002. Rozhodnutím arcibiskupa 
se s platností od 1. adventní neděle roku 2002 znovu zavedla v diecézi stálá adorace. 
Navázalo se tak na rozhodnutí arcibiskupa Leopolda Prečana z roku 1934, kdy na základě 
encykliky „Miserentissimus Deus“ zavedl stálou adoraci po celé diecézi. 
V praxi to vypadá tak, že každý den je na některém místě naši diecéze adorace. Střídají se 
jednotlivé farnosti a řeholní komunity. 
Navíc je tento den propojen vzájemnou modlitbou mezi konkrétní farností a bohoslovci 
Arcibiskupského kněžského semináře. 



PODĚKOVÁNÍ
Na konci roku 2021 bych chtěl poděkovat všem farníkům ze Bzence, Domanína a Těmic za 
přijetí do farní rodiny. Děkuji za ochotu a pomoc, kterou mezi vámi nacházím, za trpělivost s 
„farářem začátečníkem“ i za odvahu jít společně s Pánem po cestě do budoucnosti i když 
nevíme, co nás čeká. Díky všem nemocným a ostatním, kteří se za farnost, za mě, za otce 
Martina Sekaninu, ostatní předchůdce faráře a za bohoslovce Daniela modlíte a obětujete své 
kříže a nemoci. Díky všem, kteří zajišťují provoz kostel sv. Jana Křtitele, sv. Václava a 
kapličky Nanebevzetí Panny Marie v Těmicích, zejména kostelníkům, dále všem, kteří se 
starají o květinovou výzdobu a úklid. Díky všem, kteří mají na starosti hudbu a zpěv, 
především všem varhaníkům a vedoucím sborů. Děkuji všem akolytům i všem 
ministrantům. Díky vám všem, kteří jste v loňském roce pomohli při všech pracích na kostele 
či na faře. Děkuji členům farní pastorační rady, členům ekonomické rady a všem ostatním, 
kteří se starají o fungování farnosti. Děkuji všem, kteří vedou společenství v naší farnosti a 
všem, kteří se jich účastní. Děkuji také těm, kdo se stali moderátory synodních skupinek, za 
odvahu naslouchat jeden druhému a hledat společnou cestu. Děkuji ze srdce všem, kteří 
velkoryse přispěli finančními dary ve farnostech. Díky vám všem za to, že vytváříme rodinu 
farnosti, kde má každý své místo a kde se může cítit dobře. P. Martin


