
BOHOSLUŽEBNÍK LEDEN 2023

1 Ne
Slavnost Panny 
Marie, Matky 

Boží

11:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec Za P. Jaroslava Cigoše

3 Út Nejsvětějšího 
jména Ježíš 18:00 Bzenec Volný úmysl

4 St 8:00 Těmice Na poděkování Pánu Bohu a Boží ochranu do 
dalších let

5 Čt 17:00 Domanín Poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní

6 Pá slavnost
 ZJEVENÍ PÁNĚ

16:30 Domanín Za členy živého růžence

18:00 Bzenec Za rodiče Pavlu, Marii, Sylvestra a Františka a dar 
zdraví pro živou rodinu

7 So
s nedělní platností 17:00 Těmice Za + rodiče, + syna a dceru a ochranu Boží pro 

rodinu

V našich farnostech probíhá Tříkrálová sbírka

8 Ne svátek Křtu 
Páně

8:00 Domanín Za  + Josefa Píšťka, dvoje + rodiče a dar zdraví

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

11 St 8:00 Těmice Za + manžela Petra Píšťka a za Boží ochranu pro 
živou rodinu

12 Čt 17:00 Domanín Na poděkování Pánu Bohu za dožití 65 let
13 Pá 18:00 Bzenec Volný úmysl
14 So s nedělní platností 17:00 Těmice Za farní společenství

15 Ne 2. neděle v 
mezidobí

8:00 Domanín
Za + rodinu Gabrielovu a Jurečkovu a  ochranu 
Panny Marie pro živou rodinu

9:30 Bzenec 
Za zemřelou Růženu Váňovou, dvoje rodiče a 
celou živou a zemřelou rodinu Váňovu a 
Michalčíkovu

17 Út sv. Antonín Veliký 18:00 Bzenec Volný úmysl

18 St Panny Marie, Matky 
jednoty křesťanů 8:00 Těmice Volný úmysl

19 Čt 17:00 Domanín Za + manžele Líškovy
20 Pá 18:00 Bzenec Volný úmysl
21 So s nedělní platností 17:00 Těmice Volný úmysl

22 Ne 3. neděle v 
mezidobí

8:00 Domanín Za farní společenství
9:30 Bzenec Volný úmysl

Adorační den farnosti Bzenec 11:00 - 18:00
24 Út sv. František 

Saleský 18:00 Bzenec Volný úmysl

25 St Obrácení sv. Pavla 8:00 Těmice Volný úmysl
26 Čt sv. Timoteje a Tita 17:00 Domanín Na úmysl dárce

27 Pá 18:00 Bzenec Volný úmysl

28 So s nedělní platností 17:00 Těmice Volný úmysl

29 Ne 4. neděle v 
mezidobí

8:00 Domanín Za + Jana Klobásku, dvoje + rodiče, dar zdraví a 
ochranu Panny Marie pro živou rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství

31 Út sv. Jana Boska 18:00 Bzenec Za + manžela Františka a za živou a + rodinu a 
dar zdraví



  22. LEDNA 2023
 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. 
Navíc je tento den propojen vzájemnou modlitbou mezi konkrétní farností a bohoslovci 
Arcibiskupského kněžského semináře. 

Bratři a sestry v Kristu, 
ke konci kalendářního roku se vždy dělají různé přehledy, statistiky, uzavírá se účetnictví. 
Křesťané se scházejí v kostele, aby poděkovali za všechny dary Boží lásky v uplynulém roce a s 
pokorou si vyprosili pomoc a požehnání pro čas, který nám poskytne nový rok 2023. 
Rád bych poděkoval každému z vás, kteří chodíte pravidelně na mši svatou, přijímáte svátosti, 
podílíte se na životě farnosti a tvoříte tak živý obraz Kristovy církve. 
Upřímně také děkuji všem farníkům, kteří se v uplynulém roce ochotně zapojili do konkrétních 
úkolů spojených s církevním rokem nebo pomáhali při opravách a údržbě majetku farnosti. 
Chci poděkovat všem, kteří přispíváte jak při nedělních sbírkách na potřeby farnosti, tak při 
sbírkách mimořádných. Také děkuji za vaše jednotlivé osobní dary na potřeby kostela, a to i v 
tak náročně době. Děkuji také všem brigádníkům, kteří se na pracích podíleli. 
Mnoho z Vás věnuje svůj čas, úsilí a prostředky, abychom se mohli scházet v důstojném a 
upraveném prostředí. Spoléhám i nadále na vaši vzájemnou ohleduplnost i na zodpovědné 
zacházení se společným majetkem. 
Děkuji skupinám, které se pravidelně střídají při úklidu chrámových prostor. Prosím a žádám 
ochotné dobrovolníky, aby se přidali ke skupinám, které již pracují delší dobu a doplnili starší 
osoby, které tato služba vyčerpává, a založili další skupinky.  
Dále upřímně děkuji všem lektorům, akolytům, paní katechetce, ministrantům, kostelníkům, 
varhaníkům, všem zpěvákům, sboru i schole, členům pastorační, ekonomické rady. 
Děkuji za květinovou výzdobu a také každému, kdo se ochotně stará o krásu vnitřních prostor 
kostela, o praní kostelního prádla a úklid kostela i fary, farní zahrady a prostor kolem kostela. 
Děkuji všem, kteří se obětavě účastní při jakýchkoliv pracích souvisejících s potřebami farnosti. 
Děkuji i těm, kteří se podílí na modlitbě sv. růžence a těm, kteří se pravidelně a aktivně podílejí 
na přípravě slavností během liturgického roku, jak v kostele, tak i při oslavě Těla a Krve Páně či 
stavění betlému. Děkuji všem farníkům modlícím se za farnost i za mě.
Přeji Vám i Vašim rodinám požehnaný a milostiplný rok 2023, ochranu Matky Boží a celé Svaté 
rodiny. 
P. Martin Rumíšek, farář Bzenec a excurendo administrátor Domanín


