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Modlitba za misie

Milosrdný Bože, prosíme tě o tvé požehnání pro 
misie. Rozdávej své milosti, aby misijní obnova 

farnosti vedla všechny ke smíření s tebou i mezi 
sebou navzájem. Povzbuzení tvými slovy "proste 

a dostanete", prosíme tě o svaté oduševnění, o dar 
pravé lítosti a opravdovou změnu k lepšímu. Proni-
kej ohněm Ducha svatého srdce těch, kteří nechtějí 

přijmout tvou milost, a pomoz jim k obrácení. Ať 
Duch svatý osvěcuje misionáře, aby slovo, které 

budou hlásat, mělo spásný účinek. K tvým nohám, 
Matko Boží, skladáme celou misijní práci ve farnosti 

(název farnosti). Pomoz hříšnikům najít cestu 
k obrácení. Posilni slabé a přitáhni je všechny ke 
svému Synu Ježíši Kristu. Amen. Sv. Vincente de 

Paul, patróne lidových misií,oroduj za nás.



Pátek 10. 5. – Den otevření misií 
18:00 h Mše svatá – kostel sv. Jana Křtitele Bzenec (slavnostní 
otevření misií, přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul, symbolické 
převzetí farnosti misionáři, promluva „Kdo je Ježíš Kristus? “)
19:00 h Večer chvál před Nejsv. Svátostí (ukončen individuálním 
požehnáním)
20:00 h Adorace a požehnání*

Sobota 11. 5. - Den se sv. Vincentem
8:00 h Mše svatá – kostel sv. Jana Křtitele Bzenec (promluva 
„Bůh, který naplňuje.“) 
14:00 h Povolání k manželství I. – fara Bzenec (pro manžele 
a mládež od 15 let)
15:00 h Farní den spojený s koncertem skupiny Adorare 
z Valašských Klobouků
20:00 h Adorace a požehnání*

Neděle 12. 5. – Den milosrdenství
8:00 h Mše svatá – kostel sv. Václava Domanín (slavnostní 
otevření misií, přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul – upřesní 
o. Martin, symbolické převzetí farnosti misionáři, promluva „Hřích, 
cesta ke štěstí?“)
9:00 h Misijní promluva pro muže – kostel sv. Václava Domanín 
9:30 h Mše svatá – kostel sv. Jana Křtitele Bzenec (promluva „Co 
ničí lásku?“)
10:30 h Misijní promluva pro muže – kostel sv. Jana Křtitele 
Bzenec 
15:00 h Misijní promluva pro ženy – kostel sv. Václava Domanín  
15:00 h Misijní promluva pro ženy – kostel sv. Jana Křtitele 
Bzenec 
17:00 h – 18:00 h setkání starších ministrantů z obou farností 
– fara Bzenec
18:30 h „Chatrč“ film o odpuštění – fara Bzenec
20:00 h Adorace a požehnání v obou farnostech*

Pondělí 13. 5. – Pod ochranou Panny Marie
9:30 h návštěva nemocných v obou farnostech**
16:00 h – hřbitov Domanín „Děkujeme, odpouštíme a prosíme.“ 
17:00 h Mše svatá – kostel sv. Václava Domanín (promluva 
„K čemu nás zve Maria?“)
18:00 h „Co je zázračná medaile?“ – fara Domanín
17:00 h – hřbitov Bzenec „Děkujeme, odpouštíme a prosíme.“  
18:00 h Mše svatá – kostel sv. Jana Křtitele Bzenec (promluva 
„Poslání Panny Marie“)
19:00 h Co je zázračná medaile? – fara Bzenec 
20:00 h Adorace a požehnání v obou farnostech*

Úterý 14. 5. – Den seniorů
  8:00 h Svatá zpověď – kostel sv. Václava Domanín
9:00 h Mše svatá s udělováním svátosti nemocným – kostel sv. 
Václava Domanín (promluva „Proč trpím?“)
10:00 h – 11:00 h setkání seniorů – fara Domanín
15:00 Svatá zpověď – kostel sv. Jana Křtitele Bzenec
17:00 Mše svatá s udělováním svátosti nemocným – kostel sv. 
Jana Křtitele Bzenec (promluva „Stáří – čas na svědectví.“)
18:00 h – 19:00 h setkání seniorů – fara Bzenec
20:00 h Adorace a požehnání v obou farnostech*

Středa 15. 5. – Den dětí
7:30 h Svatá zpověď – kaple P. Marie Těmice
8:00 h Mše svatá kaple – kaple P. Marie Těmice
9:30 h návštěva nemocných v obou farnostech**
16:00 h setkání dětí – fara Domanín 
17:00 h Mše svatá – kostel sv. Václava Domanín (kázaní 
zaměřené pro děti)
18:00 h – 18:45 h „Historická pravda o Ježíši“ – fara 
Domanín
17:00 h setkáni děti – fara Bzenec 
18:00 h Mše svatá – kostel sv. Jana Křtitele Bzenec (kázaní 
zaměřené pro děti)
19:00 – 19:45 „Otevři a čti“ – fara Bzenec
20:00 Adorace a požehnání v obou farnostech*

Čtvrtek 16. 5. – Den eucharistie
8:00 h – 18:00 h celodenní adorace – kostel sv. Jana Křtitele 
Bzenec
9:30 h návštěva nemocných v obou farnostech**
15:00 h svatá zpověď – kostel sv. Václava Domanín
17:00 h Mše svatá – kostel sv. Václava Domanín (promluva 
„Eucharistie – chléb života.“)
17:45 h Křížová cesta za odprošení všech nepravostí v naší 
farnosti – ulicemi Domanína
16:00 h svatá zpověď – kostel sv. Jana Křtitele Bzenec
18:00 h Mše svatá – kostel sv. Jana Křtitele Bzenec (promluva 
„Eucharistie – chléb života.“)
19:00 h „Nikodémova noc“ –  kostel sv. Jana Křtitele 
20:00 h Adorace a požehnání v obou farnostech*

Pátek 17. 5. – Den mládeže
9:30 h návštěva nemocných v obou farnostech**
16:00 h Svatá zpověď – kostel sv. Václava Domanín
17:00 h Mše svatá – kostel sv. Václava Domanín (promluva 
„O čem mluví kříž?“)
18:00 h Adorace na způsob Taize ukončená individuálním 
požehnáním – kostel sv. Václava Domanín
16:00 h Svatá zpověď – kostel sv. Jana Křtitele Bzenec
18:00 h Mše svatá – kostel sv. Jana Křtitele Bzenec (promluva 
„Kříž = cesta k životu.“)
19:00 h Křížová cesta za odprošení všech nepravostí v naší 
farnosti – ulicemi Bzence
20:00 h Adorace a požehnání v obou farnostech*

Sobota 18. 5. – Den manželů
7:30 h Svatá zpověď – kaple P. Marie Těmice
8:00 h Mše svatá – kaple P. Marie Těmice
10:00 h setkání mladších ministrantů z obou farností – fara 
Bzenec
16:00 h Povolání k manželství II. nebo manželství za dveřmi 
ložnice – fara Bzenec (pro manžele a mládež od 15 let) 
17:15 h „Cesta manželů“ – fara Domanín
18:00 h Mše svatá s obnovou manželských slibů – kostel sv. 
Václava Domanín (promluva „Naplňte nádoby“)
17:15 h „Cesta manželů“ – fara Bzenec
18:00 h Mše svatá s obnovou manželských slibů – kostel sv. 
Jana Křtitele Bzenec (promluva „Manželství školou lásky“)
19:15 h setkání mládeže - fara Bzenec
20:00 h Adorace a požehnání v obou farnostech*

Neděle 19. 5. – Den misií
8:00 h Mše svatá – kostel sv. Václava Domanín (promluva „Kdo 
mi dává hodnotu?“, odevzdání dekretu o ukončení misií, 
požehnání misijního kříže 2019, po ukončení misií pokračuje 
adorační den do 16:00 h) 
9:30 h Mše svatá – kostel sv. Jana Křtitele Bzenec (promluva 
„Kdo mi dává hodnotu?“, odevzdání dekretu o ukončení misií, 
požehnání misijního kříže 2019)
 

Zvonění zvonů:
*Během adorace budou znít zvony od 20:00 do 20:05 hod. 
Když uslyšíme zvonit zvon, jsme pozváni k modlitbě (Otče náš, 
Zdrávas Maria, Sláva Otci) a poděkování Bohu za uplynulý den.
** Nemocné a imobilní lidí navštíví řádová sestra v jejich 
domácnostech a pak je navštíví kněží - misionáři.
Osobní rozhovory s misionáři je vhodné domluvit telefonicky 
P. Ján: 604 296 423.
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