ČERVEN 2019

Vincentské misie
Květen je měsíc, kdy
otevíráme oči dokořán
a žasneme nad Boží
přírodou. Lidové misie
taky můžeme přirovnat
k tomuto úkazu. Během
lidových misií vnímáme
všechno, co koná Bůh
v srdcích lidí a jak
naplňuje jejich životy.
O pravdivosti
této
zkušenosti jsme se opět
přesvědčili na lidových misiích ve farnostech Bzenec a Domanín.
Lidové misie začaly 10. května a skončily v neděli 19. května.
V pátek 10. května jsme začali lidové misie v Bzenci úvodní mší
svatou. Po jejím ukončení následoval večer chval skupiny Adorare,
která přijela z Valašských Klobouků. Chválit a děkovat Pánu za jeho
projevy lásky je důležité a někdy důležitější než ho jenom prosit.
Proč? Protože srdce člověka, který Boha chválí, se naplňuje
vděčností a radostí, protože vidí jeho projevy ve svém životě.
V sobotu misie pokračovaly přednáškou pro manžele a odpoledne

Domanín

Bzenec

Těmice

farním dnem, který byl ukončen koncertem skupiny Adorare na
náměstí v Bzenci. Atmosféru koncertu dotvořil západ slunce, který
osvětloval sochu Neposkvrněné Panny Marie. V neděli jsme otevřeli
misie v Domaníně. Bohatý misijní program byl téměř pravidelně
doplňován setkáváním se s lidmi na farách v Bzenci i v Domaníně.
Musím říct, že jsme zažili jedno krásné přijetí, ale i pohostinnost
místních lidí. Lidové misie jsme začali dva: já a P. Ján Janček CM –
spolubratr z Bratislavy – byly to naše první společné misie. V neděli
se k nám přidal náš kandidát Martin Zajíc a v pondělí přijela
i s. Kristýna Zachovalová DKL, která navštěvovala nemocné. Bylo
krásné pozorovat, jak mají lidé zájem o setkávání se. Misijní
program probíhal v Bzenci, Domaníně a v Těmicích.
I v dějinách Bzence je krásně
vidět, že lidé za sebou nechávají
spoušť,
ale
Pán
dokáže
i z našeho lidského zla udělat
něco hezkého a ukázat, že
poslední slovo má On. Takovým
němým svědkem této pravdy je
právě bzenecká kaplička, která
byla zničena za války a po 70
letech obnovena. Je zajímavá
historie kaple, ale i kříže, který
se tam nacházel a byl v 70-tých
letech odnesen do Blatnice a po
opravě kapličky v roce 2018
navrácen do Bzence. Misie jsme
ukončili posvěcením misijního
kříže v Domaníně i Bzenci. Na
závěr chci poděkovat všem mým spolupracovníkům za jejich
nasazení při lidových misiích, ale chci poděkovat i panu faráři vdp.
Martinu Sekaninovi za pozvání i pomoc během lidových misií.

Veliký dík patří i farníkům Bzence a Domanína za pomoc,
pohostinství, ale o to víc, že otevřeli své srdce Boží milosti a podělili
se spolu s námi o své radosti, těžkosti, ale i o jejich zkušenosti
s Bohem. Jedinému Bohu ať je za všechno chvála.
P. Ján Jakubovič CM

Bratři a sestry, milí věřící.
Ve dnech 10. – 19. 5. 2019 proběhly v našich farnostech v Bzenci,
Domaníně a Těmicích Vincentské lidové misie. Touto cestou bych
chtěl za nás všechny poděkovat Misijní společnosti sv. Vincence de
Paul konkrétně P. Jánu Jakubovičovi, P. Jánu Jančekovi, sestře
Kristýně Zachovalé a bohoslovci Martinu Zajícovi. Je potřeba jim
poděkovat za misijní činnost, kterou v našich farnostech vykonali, tj.
za speciální pastoraci nejen nás farníků, ale i nevěřících, které jsme
mnohdy zahlédli při společných misijních aktivitách anebo při

farním dnu v Bzenci, či při koncertě skupiny Adorare na náměstí.
Misionářům poděkujme za Den milosrdenství, misijní promluvy pro
muže, ženy, děti a mládež, za zázračnou medaili Panny Marie bez
hříchu počaté, Den eucharistie, svatou zpověď, milosrdnou
komunikaci a slova útěchy, obnovu manželských slibů, návštěvy
nemocných, za všechny pobožnosti a kázání a vůbec za celou
duchovní obnovu a za vše, čím prohloubili naši víru. Pán Bůh jim za
vše zaplať. Protože naše farnosti spojuje společné děkanství, které
kdysi dlouho sídlilo v Bzenci, přepokládám, že misie proběhly
v obou farnostech přibližně ve stejném čase a frekvenci, tj v pořadí
po páté. Je to jako pět ran Kristových, kterými nám misionáři
připomněli jeho utrpení na kříži. Bůh žehnej misionářům i nám za
prohloubení víry s přáním: „Ať obnova víry padne na úrodnou půdu
a poslední pátá rána do srdce Ježíšova, ať zůstane v nás jako symbol
duchovní obnovy ve víru našeho Pána Ježíše Krista. Bůh P. Jánovi,
P. Jankovi, sestře Kristýně a bohoslovci Martinovi žehnej v jejich
další misijní práci. Amen.“

Je potřeba poděkovat si také navzájem. Díky patří našemu
o. Martinovi, všem farníkům v obou farnostech za obětavou
a nezištnou pomoc při zajišťování a organizování jednotlivých
misijních aktivit, sponzorům a místním samosprávám. Díky
vzájemné spolupráci můžeme považovat Vincentské lidové misie
2019 za skutečné, duchovní a velmi úspěšné.
PaedDr. Petr Zábranský

Pozn.: více fotografií z lidových misií naleznete v galerii na webu
www.misievefarnosti.cz

Náš děda kostelník
Bratři a sestry, dovolte mi, abych vzpomenul život velkého
člověka.
Pan Josef Janík se narodil 23. března
1937 ve Vážanech. Základní vzdělání
získal v Polešovicích. Vyučil se havířem –
střelmistrem. Pracoval v dole Obránců
míru v Hovoranech a dole Dukla
v Šardicích. V roce 1957 se oženil
s manželkou Marií. Spolu vychovali tři
děti. Koupili si dům v ulici Na Zahradách.
Na důchod si zalíbil práci na dvoře
sběrných surovin. Byl velkým chovatelem
malých zpěvných ptáčků, ale i větších
papoušků. Jako správný Bzenčan měl
zálibu v práci na vinici a jako správný křesťan pamatoval na svou
duši a službu Pánu.
Téměř 20 let dělal kostelníka. Tato služba je velmi náročná na
čas, ale „náš děda“, jak jsme mu s oblibou s ostatními ministranty
říkali, byl vždy včas v kostelíčku, aby vše řádně připravil a po mši
svaté uklidil. Vždy rozdával kolem sebe úsměv a dobrou náladu, a to
i když prožíval těžké chvíle. Ve svém plném nasazení připravil
mnohým z nás kostel na křtiny, svatbu a na poslední rozloučení
našim blízkým. Bylo mi líto, že si více z nás neudělalo čas a nepřišlo
se s ním rozloučit.
Byl aktivním členem místní organizace KDU-ČSL
a organizátorem mnoha farních zájezdů a poutí. A při tom všem
vytížení se věnoval své ženě, s níž oslavili před dvěma lety
diamantovou svatbu, a svým dětem a jejich rodinám.

V posledních letech ubývalo sil, a proto si pořídil elektrické
vozítko, na kterém se mile rád dopravil na mši svatou a za svými
kamarády.
Nadešel čas, kdy byl povolán svým Pánem, jemuž dlouhá léta
sloužil, do příbytku nám u Něj připraveného, a to v neděli 12. května
2019. Je naší povinností mu za vše, co pro nás a naši farnost
vykonal, sklonit se jeho památce a pamatovat na něj v modlitbách.
„Náš dědo kostelníku“, odpočívej v pokoji!
Radim Sova

INFORMACE Z FARNOSTI
POKŘTĚNI BYLI:
BZENEC:
05.05.2019
19.05.2019
19.05.2019
26.05.2019

Dominik Hladký
Mikuláš Juras
Eva Marie Sedláková
Adam Frelich

DOMANÍN:
24.03.2019
04.05.2019
05.05.2019
05.05.2019

Jiří Býček
Jakub Vašina
Dominik Mikulecký
Mikuláš Srnec

„Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme
křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů,
a dostanete dar Ducha svatého. “ (Skutky apoštolů 2,38)

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ:

dětí z farností Bzenec, Domanín a Těmice proběhlo v neděli
2. června 2019 v kostele sv. Václava v Domaníně.
Svátost eucharistie poprvé přijaly tyto děti:
Němeček Matouš, Tesařík Lukáš, Stoček Ludvík
Janušková Liliana, Janušková Dorota, Srncová Veronika,
Tihlaříková Nikola, Hanáčková Eliška, Goliáš Vojtěch,
Janíčková Barbora, Žáčková Dorota, Jurčíková Tereza,
Izworsky Filip, Žůrková Gabriela, Hladiš Josef, Čech Richard

ODDÁNI BYLI:
BZENEC:
13.04.2019 Monika Zúbková a Pavel Dufek
27.04.2019 Martina Váňová a Jakub Řezníček
„Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou
si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh.“
(Židům 13,4)
**********************************************************************************

NA VĚČNOST JSME DOPROVODILI:
BZENEC:
12.04.2019

Marie Obdržálková

25.04.2019

Pavla Smrčková

07.05.2019

Stanislav Obdržálek

17.05.2019

Josef Janík

DOMANÍN:
24.04.2019

Antonín Miklík

27.04.2019

Marie Hromcová

30.04.2019

Josef Náplava

„I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho
zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě
potěšují. “
(Žalmy 23,4)

SOUTĚŽENÍ V NÁBOŽENSTVÍ
Letošní půst byl pro nás nejen přípravou na Velikonoce, ale
spojili jsme příjemné s užitečným. Děti využily čtyřicetidenní dobu na
výrobu tradičních postních krabiček, do kterých vhazovaly sladkosti, jež
si dokázaly v půstu odříct. Na konci postního období je čekala
v hodinách náboženství soutěž – vyhodnocení nejzdařilejšího výrobku.
Děti se snažily, jak mohly, proto byli oceněni všichni účastníci soutěže
nálepkami do Noemovy archy a jedničkou. Samy děti rozhodovaly svými
hlasy o nejpropracovanějším a nejnápaditějším díle. První tři místa byla
ohodnocena dary a diplomem. A jak se s tím děti popraly, můžete vidět
na fotkách (včetně tří vítězů).
Katechetka mhm

Informace o majetkovém narovnání („církevní restituce“)
Podrobné informace k celému procesu majetkového narovnání, který
rovněž bývá nepřesně označován jako „církevní restituce“, najdeme na
webových stránkách Římskokatolické církve v ČR.
Tiskové středisko České biskupské konference zveřejňuje články na toto
téma ve dvou svých rubrikách: Majetkové narovnání a katolická církev a
také Mýty a fakta o majetkovém narovnání. Srozumitelný přehled toho, co
celý proces obnáší, poskytuje také generální sekretář ČBK Mons. Tomáš
Holub ve své přednášce.
Majetkovému narovnání, financování církve a dalším souvisejícím
otázkám je věnován web Služba veřejnosti.
Další informace o průběhu procesu přinášejí také weby státních institucí:
Ministerstva kultury, Státního pozemkového úřadu a Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Více informací a článků k tomuto tématu naleznete na webu Arcidiecéze
olomoucké
http://www.ado.cz/obsah/majetkove-narovnani-cirkevni-restituce

ČEKÁ NÁS:
20. – 27. července

Farní tábor v Cholině

28. července – 8. srpna

Farní tábor ve Staré Vsi

3. srpna

Farní pouť do Číhoště
(ke hrobu P. Toufara)

9. srpna
18. srpna

Bzenec – 317. výročí posvěcení chrámu (1702)
Bzenecká pouť

7. září

Pouť v Olšovci;
Ministrantský den děkanátu Kyjov

21. září

Bzenec – poděkování za úrodu (dožínky)

28. září

Hody v Domaníně

13. října

Farní den farnosti Domanín

Říjen

Misijní měsíc

16. 11.

Domanín – 231. výročí posvěcení kostela (1788)

23. listopad

Hody v Těmicích

1. prosince

Adventní koncert
Ke cti a slávě Boží.

BZENECKÁ MARIÁNSKÁ POUŤ
neděle 18. srpna 2019
7:30 hod.
8:00 hod.

10:30 hod.

modlitba růžence
ranní mše sv.
(celebruje P. Waldemar Grieger)
9:00 – 10:15 hod. příležitost ke sv. smíření
9:15 hod.
řazení procesí u zámku
9:30 hod.
průvod procesí se sochami
přes náměstí ke kostelu
10:00 hod.
modlitba růžence a zpěv scholy
SLAVNOSTNÍ MŠE SV. (celebruje P. ThLic. Pavel Stuška)

Farní listy jsou určeny jen pro vnitřní potřebu farností Bzenec, Domanín a Těmice

Uzávěrka příštího čísla je 15. září 2019
Své příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: farni.listy.bzenec@seznam.cz

