
BOHOSLUŽEBNÍK ÚNOR 2022
1 Út 18:00 Bzenec Za + Miroslava Svobodníka

2 St
16.30 Domanín Za ženy z farnosti

18:00 Bzenec Volný úmysl

3 Čt sv. Blažeje 17:00 Domanín

4 Pá

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření

16:00 Domanín Volný úmysl
17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec Za rodinu Solíkovu a Paurovu a duše v očistci

5 So

První sobota 8:00 Bzenec Volný úmysl

sv. Agáty 17:00 Těmice

6 Ne
8:00 Domanín

9:30 Bzenec Za farní společenství
8 Út 18:00 Bzenec Na úmysl dárce

9 St 8:00 Těmice Volný úmysl

10 Čt 17:00 Domanín

11 Pá 18:00 Bzenec

12 So 17:00 Těmice

13 Ne
8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 

15 Út 18:00 Bzenec

16 St 8:00 Těmice

17 Čt
17:00 Domanín

18 Pá 18:00 Bzenec Za + Františka Dvořana a jeho rodiče

19 So 17:00 Těmice Volný úmysl

20 Ne
8:00 Domanín

9:30 Bzenec Za farní společenství

22 Út 18:00 Bzenec Za + rodiče, bratra a duše v očistci

23 St sv. Polykarpa 8:00 Těmice Volný úmysl

Svátek Uvedení 
Páně do chrámu

Za + Jana Klobásku, dvoje + rodiče, dar zdraví a 
ochranu Panny Marie pro živou rodinu

První pátek v měsíci

 Na poděkování za 86 let života, dar zdraví a Boží 
ochranu pro nemocnou osobu,
 za zemřelého manžela Jána Klingela, celou živou 
a zemřelou rodinu Klingelovu, Korvasovu a duše 
v očistci

5. neděle v 
mezidobí 

Za + rodiče Brhelovy, + sestru Marii, dvoje + 
prarodiče, s prosbou o Boží pomoc a dar zdraví 
pro celou rodinu

Pam. sv. Scholastiky
Pomazání nemocných

Za + manžela, + rodiče Dvořanovy, celou živou a + 
rodinu

Panny Marie Lurdské
Pomazání nemocných

Za + Mariia Karlaubalíka,Boží pomoc a ochranu 
Panny Marie pro živou rodinu

Za + Marii Vandovu, Josefa Vandu a Marii 
Zbořilovu a za živou rodinu a duše v očistci

6. neděle v 
mezidobí K nedožitým 33. narozeninám syna Michala,dar 

zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Poděkování za dožitých  55 let a za dar zdraví a 
požehnání Panny Marie pro celou rodinu
Za + rodiče, sourozence a živou rodinu Uhlířovu  a 
Marii Janouškovu

Za + rodiče Frýbortovy, + syna, ochranu Panny 
Marie pro živou rodinu

7. neděle v 
mezidobí

Za živou a + rodinu Nádeníčkovu a Trumpešovu a 
jejich celé rody

Svátek
 Stolce sv. Petra



24 Čt Mše svatá pro děti 17:00 Domanín

25 Pá Mše svatá pro děti 18:00 Bzenec Volný úmysl

26 So 17:00 Těmice Volný úmysl

27 Ne

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 

Za + rodiče Čožíkovy a Bokorovy s poděkováním 
za Boží pomoc , za živou rodinu Bokorovu s 
prosbou o dar zdraví o ochranu Panny Marie pro 
blízkou osobu

8. neděle v 
mezidobí

Sbírka na Svatopetrský 
haléř

 Za nedožitých 100 let pana Jiřího Hostýnka, + 
manželku Boženu, + syna Jana a dar zdraví a 
ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 
Nemoc a utrpení patří k lidskému životu. V nemoci člověk zakouší vlastní
bezmocnost, ohroženost a křehkost. Nemoc může vést k úzkosti, k uzavření do sebe, 
dokonce k zoufalství a vzpouře proti Bohu. Může však také napomáhat člověku k větší 
zralosti či v rozlišování mezi důležitým a
nepodstatným. Velmi často nemoc vyvolává hledání Boha a návrat k němu. Nemocní se 
snažili Ježíše i jen dotknout, „protože z něho vycházela síla a všechny uzdravovala“ (Lk 
6,19). Podobně i my zakoušíme Ježíšův uzdravující dotyk – skrze svátosti. Jedna ze sedmi 
svátostí je dokonce zvláštním způsobem určena k tomu, aby posilovala ty, kteří jsou 
postiženi nemocí: 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 
každým 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. 

V Domaníně se bude svátost pomazání udělovat ve čtvrtek 10. 2. 
2022 při mši svaté v 17:00 a ve Bzenci v pátek 11. 2. 2022 při mši 
svaté v 18:00.
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