
BOHOSLUŽEBNÍK ÚNOR 2023
1 St 8:00 Těmice Za + rodiče a manžela.  Poděkování Panně 

Marii za ochranu a pomoc Boží

2 Čt Uvedení Páně do 
chrámu

16:30 Domanín Za ženy farnosti
18:00 Bzenec Volný úmysl

3 Pá
sv. Blažeje

První pátek v měsíci

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření
16:00 Domanín Za + spolužáky Karolínu a Tomáše

17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření
18:00 Bzenec Za společenství živého růžence

4 So První sobota 8:00 Bzenec Za + rodiče, Boží pomoc a ochranu Panny 
Marie pro celou rodinu

s nedělní platností 17:00 Těmice Za farní společenství

5 Ne

5. neděle v 
mezidobí

Představení dětí, 
kteří půjdou k 1. sv. 

příjímání

8:00 Domanín Za + manžela Pavla, + bratry, + rodiče 
Dvořanovy a celou živou a + rodinu

9:30 Bzenec 
Za + manželé Rathauské, + rodiče a jejich děti, 
dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou 
rodinu

7 Út 18:00 Bzenec Za Vladimíra Solíka, živou a zemřelou rodinu

8 St 8:00 Těmice Volný úmysl

9 Čt Pomazání nemocných 
v Domaníně 17:00 Domanín Za + Josefa Náplavu, s prosbou o ochranu 

Panny Marie pro celou živou rodinu

10 Pá Pomazání nemocných 
ve Bzenci 18:00 Bzenec Volný úmysl

11 So
s nedělní platností

Pomazání nemocných 
v Těmicích

17:00 Těmice

Za zemřelé rodiče Klingelovy, za živou rodinu 
Klingelovu, Berežnou a živou a zemřelou 
rodinu Korvasovu, na poděkování za všechny 
milosti a na přímluvu Panny Marie s prosbou o 
Boží požehnání pro celou rodinu

12 Ne 6. neděle v 
mezidobí

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za + Stanislava a Annu Štěpančíkovy, dar 
zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

14 Út 18:00 Bzenec Volný úmysl
15 St 8:00 Těmice Volný úmysl

16 Čt 17:00 Domanín
Za + syna , + manžela, + rodiče a celou + 
rodinu, s prosbou o dar zdraví a ochranu Boží 
pro celou živou rodinu

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

18 So s nedělní platností 17:00 Těmice Za dožití 60. let života, 2 + Marie a + Josefa a 
Boží požehnání

19 Ne 7. neděle v 
mezidobí

8:00 Domanín
Za + Karla, Marii, Květoslavu Podlucké, + 
Josefa Glosse, za celou živou rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství

21 Út 18:00 Bzenec Volný úmysl

22 St
Popeleční 

středa
 den přísného postu

8:00 Těmice Za + rodiče Miladu a Vladimíra Vítkovy a 
ochranu Panny Marie pro živou rodinu



22 St
Popeleční 

středa
 den přísného postu

16:30 Domanín Za + rodiče Pokorné a jejich dvoje+ rodiče 

18:00 Bzenec Volný úmysl

23 Čt
16:30 Domanín Křížová cesta

17:00 Domanín Za + rodiče Náplavovy, celou + rodinu, dar 
zdraví a pokoj pro celou živou rodinu

24 Pá
17:30 Bzenec Křížová cesta
18:00 Bzenec Volný úmysl

25 So s nedělní platností 17:00 Těmice Za farní společenství

26 Ne 1. NEDĚLE 
POSTNÍ

7:30 Domanín Křížová cesta

8:00 Domanín
Za živou a + rodinu Trumpešovu a 
Nádeníčkovu, jejich rody a uzdravení rodových 
kořenů

8:55 Bzenec Křížová cesta

9:30 Bzenec Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o 
Boží požehnání  do dalších let

28 Út 18:00 Bzenec Za + syna Michala,dar zdraví a ochranu Panny 
Marie pro živou rodinu

Pomazání nemocných
9. 2. v Domaníně, 10. 2. v Bzenci a 11. 2. v Těmicích bude možnost přijmout svátost 
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 každý 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.

Srdečně zveme na Farní ples se koná 11. 2. 2023 v KD ve Bzenci od 20:00 hod. Vstupné 
200 Kč. Předprodej vstupenek na Informačním centru.
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY (platí od popeleční středy)
Bzenec: pátek 17:30;  neděle 8:55
Domanín: čtvrtek 16:30; neděle 7:30
Prosíme o přihlášení se k vedení křížových cest. Přihlásit se mohou jak jednotlivci, tak 
i společenství v sakristii.

Půst „zdrženlivosti“ a půst „újmy“
Protože jde o touhu po intenzitě vztahu s Bohem nejen jednotlivců, ale celého 
společenství, spojujeme se na začátku Postní doby (na Popeleční středu) a uprostřed 
Velikonočního tridua (na Velký pátek) společným půstem „zdrženlivosti“ a také „újmy“.  
„Zdrženlivost“ se vztahuje na maso teplokrevných zvířat, protože byla v tradici vždy 
považována za určitý komfort v běžné stravě. Ryby byly naopak chápány jako pokrm 
chudých a půst zdrženlivosti se na ně nevztahuje. Tento půst se týká všech křesťanů od 
14 let. Na Popeleční středu a Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří 
nejsou nemocní, vázáni také půstem „újmy“, což znamená, že pouze jednou za den se 
smí najíst do sytosti. Tento výraz nabídnutí sebe sama Bohu je také cestou k 
sebeovládání. 


