
1 St 8:00 Těmice Volný úmysl

2 Čt 17:00 Domanín
Za + rodiče Frýbortovy, + syna a ochranu Boží pro 

živou rodinu

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření

16:00 Domanín Za mír

17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec Za rodiče Polákovy a živou rodinu

První sobota 8:00 Bzenec Volný úmysl

s nedělní platností 17:00 Těmice Volný úmysl

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za + rodiče Boráňovy, Vozákovy a požehnání 

Panny Marie pro živou rodinu

7 Út 18:00 Bzenec Za 55 let života, živou a zemřelou rodinu

8 St 8:00 Těmice Volný úmysl

9 Čt 17:00 Domanín
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o 

ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

10 Pá 18:00 Bzenec
Za Aloise a Irenu Polákovy, za zdraví a celou 

rodinu Polákovu

11 So s nedělní platností 17:00 Těmice
Za dožití 88 let života, + manžela, + bratra a + 

sestru, + rodiče Kyjovské a Kolajovy

8:00 Domanín
Za + Karla, Marii, Květoslavu Podlucké, + Josefa 

Glosse, za celou živou rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství

14 Út Mše sv. není!

16 St Mše sv. není!

16 Čt Mše sv. není!

17 Pá Mše sv. není!

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

8:00 Domanín

Za + Zlatuši Kuchařovou, + rodiče Gorčíkovy   s 

prosbou o ochranu Panny Marie pro celou živou 

rodinu

9:30 Bzenec 
Za Růženu a Josefa Miklendovy a ochranu Panny 

Marie  pro živou rodinu

16:30 Domanín Za muže

18:00 Bzenec
Za + rodiče, s prosbou o dar zdraví a ochranu Boží 

pro celou živou rodinu
21 Út 18:00 Bzenec Volný úmysl

22 St 8:00 Těmice
Za + Boženu a Ladislava Juříkovy, jejich rodiče a 

sourozence, ochranu Boží pro živou rodinu

23 Čt 17:00 Domanín Za + Marii Čechovou a za duše v očistci

18:00 Bzenec Za + Evu Exlovou a duše v očistci

25 So s nedělní platností 17:00 Těmice Volný úmysl

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za + rodiče Anežku a Tomáše Sobkovy, živé a 

zemřelé rodiny a duše v očistci
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28 Út 18:00 Bzenec Volný úmysl

29 St 8:00 Těmice Volný úmysl

30 Čt 17:00 Domanín
Za + Petra Dvořana, + rodiče, + bratry, za duše v 

očistci

31 Pá 18:00 Bzenec Volný úmysl

Postní aktivita v našich farnostech nejen pro děti

Hlavním tématem letošní aktivity bude voda. K tomu vybízí i křestní tematika nedělních 

čtení cyklu A. Voda tiší žízeň, dává život, očišťuje, uzdravuje, zavlažuje. Ježíš slibuje, že 

voda, kterou dává on, se v každém člověku stane pramenem vody tryskající do života 

věčného (srov. Jan 

4,14). To jsou slova, která řekl samařské ženě, když se s ní setkal u Jákobovy studny. 

Studna s „vodou života“ nám bude během postní doby připomínat Boží lásku a 

podporu, kterou u Ježíše můžeme načerpat. „Voda“, kterou budeme společně naplňovat 

prázdný džbán, má symbolizovat naši ochotu dát se Ježíši k dispozici pro jeho záměry, 

aby i v nás mohl „vytrysknout pramen Ježíšovy vody života“, který má sílu uzdravovat 

náš svět. Na každý týden bude vybráno téma, které souvisí s aktuálním nedělním 

evangeliem. Od 1. postní neděle je v kostele umístěna studna obsahující „vodu“. Vedle je 

prázdný džbán, obrázek z evangelia a hromádku kartiček s podněty pro aktuální týden. 

1. Účastníci si o postní neděli vezmou domů jednu kartičku s úmysly a pokusí se celý 

týden dělat to, co je na ní napsáno. Každou neděli si berou novou kartičku. 

2. Účastníci naberou ze studny trochu „vody“, kterou naplňují připravený džbán. Cílem 

je džbán co nejvíce naplnit. Vodu mohou účastníci nabírat vždy, když si berou domů 

kartičku s úmysly.

Informace o ochraně osobních údajů naleznete na www stránkách farnosti v záložce GDPR. Vychází pro 

vnitřní potřebu ŘKF Bzenec a ŘKF Domanín v nákladu 300 výtisků.

Postní almužna 2023

Popeleční středou, která letos připadá na 22. února, nastává postní doba, která je již řadu 

let spjata s Postní almužnou. V neděli 25. února si mohou věřící v kostelích vyzvednout 

papírovou schránku „postničku“. Do schránky vkládají peníze, které ušetřili během 

čtyřicetidenního postního období. Finanční prostředky nastřádané v postním období 

pomáhají prostřednictvím Charity matkám samoživitelkám, vícečetným rodinám, ale i 

potřebným ve farnostech. 

Odříci si něco, co nutně nepotřebuji k životu a ušetřené prostředky věnovat na pomoc 

potřebným. To je smyslem Postní almužny, která je viditelným vyjádřením pečující lásky 

církve – milosrdenství projeveného skutkem. Do čtyřicetidenní dobrovolné duchovní 

výzvy se můžete zapojit každý. Stačí si pouze přijít pro „postničku“ v kostele ve své 

farnosti. 

KŘÍŽOVÉ CESTY budou bývat v neděli a ve čtvrtek (Domanín) a v neděli a pátek 

(Bzenec) cca. půl hodiny před mší sv. Prosíme jednotlivce nebo skupiny ve farnosti, kteří 

by mohli vést tyto pobožnosti, aby se napsali do připraveného rozpisu.


