
BOHOSLUŽEBNÍK KVĚTEN 2022

1 Ne 3. neděle velikonoční
8:00 Domanín

9:30 Bzenec Za farní společenství

3 Út 18:00 Bzenec Za + dědečka Františka Kuželu

4 St 8:00 Těmice

5 Čt 18:00 Domanín

6 Pá

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření

16:00 Domanín

17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec

7 So
První sobota

7:30 Bzenec Za + Josefa Hubáčka 

16:00 Bzenec

s nedělní platností 18:00 Těmice

8 Ne
8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 

10 Út 18:00 Bzenec Volný úmysl

11 St 8:00 Těmice

12 Čt 18:00 Domanín

13 Pá Panny Marie Fatimské 18:00 Bzenec Volný úmysl

14 So s nedělní platností 18:00 Těmice

15 Ne 5. neděle velikonoční
8:00 Domanín

9:30 Bzenec Za farní společenství

17 Út 18:00 Bzenec Za + rodiče Marii a Otakara Hynčicovy
18 St 8:00 Těmice Za nová duchovní povolání

19 Čt
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI DOMANÍN  10:00 - 18:00

18:00 Domanín Za + Hedu

20 Pá 18:00 Bzenec

Za + Josefa Třísku, za živou a + rodinu Presovu a 
Třískovu

Svátek sv. Filipa a 
Jakuba

Za + rodiče Annu a Josefa Němcovy, za duše v 
očistci, za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro 
živou rodinu

Za + rodiče Němcovy a Goliášovy, ochranu Panny 
Marie pro živou rodinu

sv. Jana Sarkandra 
První pátek 

v měsíci

Za + manžele Masařovy, celou + rodinu s prosbou 
o Boží pomoc pro živou rodinu

Za + rodiče a syna, dar zdraví pro živou rodinu a 
duše v očistci

Za město Bzenec a sbor dobrovolných hasičů 
Bzenec

Za + Marii Zbořilovu, její + sourozence a rodiče a za 
+ rodiče Vandovy, celou živou a + rodinu Vandovu 
a duše v očistci

4. neděle velikonoční
den modliteb za duchovní 

povolání
Za + rodiče Annu a Ludvika Jakšovy a Boží 
požehnání pro živou rodinu

Za + Miladu a Vladimíra Vítkovy, jejich rodiče a 
děti, ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + rodinu Poštolkovu a Horákovu, + sestru 
Jarmilu, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny 
Marie pro živou rodinu

Za + rodiče Píšťkovy, manžela a ochranu a pomoc 
Boží pro živou rodinu

Za celou + rodinu Zábranskou, s prosbou o Boží 
pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

sv. Klamenta Marie 
Hofbauera

Za  Aloise a Irenu Polákovou, požehnání pro celou 
živou rodinu.



21 So s nedělní platností 18:00 Těmice Volný úmysl

22 Ne
8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 

24 Út 18:00 Bzenec Na poděkování za 40 let života dcery

25 St 8:00 Těmice

26 Čt
18:00 Bzenec Za společenství živého růžence

27 Pá mše pro děti 18:00 Bzenec

28 So s nedělní platností 18:00 Těmice Volný úmysl

29 Ne 7. neděle velikonoční
8:00 Domanín

9:30 Bzenec Za farní společenství

31 Út 18:00 Bzenec Za + rodiče, syna a duše v očistci

6. neděle velikonoční
Den modliteb za 

pronásledované křesťany
Za + syna Jiřího, + rodiče Antonii a Václava, Boží 
požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou 
rodinu

Za + manžela Miroslava Kolébala, + rodiče, + 
sourozence, dar zdraví a ochranu Boží pro živou 
rodinu

Slavnost 
NANEBEVSTOUPENÍ

 PÁNĚ

16:30 Domanín
mše pro děti

Za + Ludvíka a Annu Fickovy, ochranu Panny 
Marie pro celou živou a + rodinu, za duše v očistci

Za + rodiče Marii a Michala Jasenčákovy a Boží 
ochranu pro živou rodinu

Za + Ludmilu Kostrhounovou, + rodiče Hezinovy a 
ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

Svátek Navštívení Panny 
Marie

I Maria žila z víry, rostla ve víře a ve víře byla zkoušena
„Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.“ Úryvek z Bible říká, že to 
všechno uchovávala v srdci. Co všechno přesně? – Slova a události, jež se staly. Všechno, 
co se stalo v souvislosti s Ježíšovým narozením. Okolnosti Ježíšova narození se pro ni 
staly událostmi, které nosila v srdci a rozjímala o nich: byla to pro ni škola víry. Kdo ví, 
kolikrát se jenom Maria v myšlenkách k těmto okamžikům vrátila, k vyprávění pastýřů o 
tom, „co jim bylo o tom dítěti pověděno“, aby z toho všeho mohla čerpat světlo a odvahu 
během následujících třiceti předlouhých let v Nazaretě, let plných námahy a ticha. 
Poněvadž – a to je důležité vědět – i Maria žila z víry, rostla ve víře a byla ve víře také 
zkoušena. Při tomto dozrávání a dospívání ve víře jí bylo pokrmem Boží slovo.  (Raniero 
Cantalamessa)
Převzato z webu: www.maria.cz

Každoročně připadá adorační den farnosti Domanín na 19. května. V tento den 
bude kostel otevřen k Vaší modlitbě, adoraci či tichému rozjímání s Pánem Ježíšem 
od 10 - 18 hodin. Tento den je také propojen vzájemnou modlitbou mezi konkrétní 
farností a bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře. 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V MĚSÍCI KVĚTNU
BZENEC:  středa- 18:00 hod.; úterý, pátek, v 17:30 přede mší svatou; 
                   neděle - 18:00 hod.
DOMANÍN:  úterý - 18:30, čtvrtek - 17:30 hod.; neděle - 14:00 hod.
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