
Z „Pamětní knihy“ farnosti Domanské – I. část  

Bratři a sestry, milí farníci. Myslíme 
si, že vůbec není špatné, když se v obou 
našich farnostech (domanínské a 
bzenecké), díky o. Martinovi, dělíme 
navzájem s účinky společné modlitby, 
která má zásadní a pozitivní vliv na růst 
naší víry. Někdy se dělíme s účinky 
radostnými, které získáváme při 
liturgiích, poutích, o svátcích, během 

farních dnů, při oslavách, vzdělávání, Noci kostelů atd., někdy se 
naopak dělíme i s účinky, které nám přinášejí bolest a s bolestí 
a utrpením i poučení. V dnešním vydání Farních listů bychom chtěli 
obohatit toto vzájemné dělení o historii, v dalších vydáních se 
budeme snažit pokračovat. Velmi bychom si přáli, aby vhled do 
historie každé z našich farností měl pozitivní a hlavně Bohu milý 
účinek na růst obou našich společenstev. Chtěli bychom tedy 
předkládat i takové informace ze života farností, ke kterým se 
nemůžeme běžně dostat.  

V I. části budeme čerpat z „Pamětní knihy“, kterou založil 
v r. 1900 farář Dr. Innocenc Obržálek. Právě díky jeho pamětem 
můžeme z historie domanínské farnosti čerpat nejvíce informací. 
Dovoluji si stručně přiblížit jeho osobnost. Mons. ThDr. Innocenc 
Obdržálek   se  narodil  24. července 1864  v Jalubí. V roce 1888  byl 
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ordinován na kněze, na doktora bohosloví byl povýšen 
7. ledna 1897. Nejdříve působil jako osobní kooperátor a katecheta 
ve Frenštátu p. Radhoštěm. Díky jeho péče zde byl opraven městský 
kostel sv. Jana Křtitele a postavena kaple na Radhošti. Stal se 
čestným občanem města. Dne 15. října 1897 se stal učitelem 
náboženství na Českém gymnáziu v Olomouci a 14. listopadu 1898 
se stal farářem v Domaníně. Za jeho působení byla postavena fara, 
kostel byl opraven vně i uvnitř. Byla položena dlažba v presbytáři, 
pořízeny nové lavice, kazatelna, hlavní oltář, nábytek v sakristii, 
čtyři sochy atd. V roce 1899 založil záložnu podle systému 
Reiffeisena, v letech 1900 až 1901 se postaral o škody způsobené 
sesuvem půdy, založil novou bytovou čtvrť na trati „Vísky“. Byl 
prvním farářem, který ve farnosti vykonal lidové misie s pomocí 
redemptoristů. V roce 1901 byl jmenován ordinariátním komisařem 
na Českém gymnáziu v Kyjově, v roce 1902 komisařem na 
měšťanské škole v Bzenci a v roce 1903 místoděkanem. V květnu 
1902 vykonal pouť do Říma, v srpnu 1905 do Jeruzaléma. Jako farář 
působil v Domaníně do 9. listopadu 1905. Dne 20. prosince 1905 se 
z Domanína stěhuje. Jeho osobnost kněze byla pro další rozvoj 
domanínské farnosti zásadní a rozhodující. K jeho odchodu si 
dovolím citovat z Pamětní knihy: „Protože všecky důležitější práce 
v Domaníně již vykonal, zatoužil po novém poli činnosti. Rozhádané 
poměry ve farnosti Bílovské přiměly ho, že podal žádosť o tuto faru 
a dne 9. listopadu v r. 1905 také byl tam farářem jmenován.“ Otec 
Innoc. Obdržálek zemřel 22. října 1938 v Kroměříži, kde byl 
děkanem a farářem u P. Marie. Pán Bůh mu za vše, co vykonal pro 
Domanínské a farní společenství, in memoriam, zaplať. Jeho 
pastorace, ať je nám pro další podíl na rozvoji našich farností 
příkladem.  
 

Příště - základní informace z historie kostela sv. Václava.  

PaedDr. Petr Zábranský  

 



Bzenecké drmolice – tříkrálové zpívání - neděle 5. 1. 2020  

Tři králové od východu se přišli poklonit Ježiškovi do Betléma. 
Tak i Bzenecké drmolice přišly ve slavnostním kroji a s doprovodem 
Jožky Kútného na housle, po mši svaté, zazpívaly koledy. Ke zpěvu 
poslední koledy „Pásli ovce pastýři“ se přidali i farníci a všichni tak 
společně vytvořili pěknou slavnostní atmosféru.  

Marcela Tuhá 

 

Farní ples 2020  

V pátek 31. ledna se konal již tradičně Farní ples. Měli jsme 
možnost se setkat mimo zdi kostela a společně se pobavit, třeba 
u vínka z farní vinotéky nebo při tanci. K pobavení jsme pro 



účastníky připravili foto-
koutek, bohatou tombolu a 
také již tradiční půlnoční 
překvapení. K tanci a posle-
chu hrála naše oblíbená 
skupina Madusong s Petrem 
Kostílkem. Díky spoustě do-
brovolníků šly přípravy plesu 
jako po drátkách. Jarek Váňa 
si vzal na starosti spolu 
s několika dalšími dobrovol-
níky přípravu vinotéky, Verča Uhrinová s Kajkou Hejbalovou 
nachystaly výzdobu sálu, fotokoutek a shromáždily tombolu. Řada 
pomocníků pak pomohla všechny přípravy proměnit ve skutečnost. 
Kajka jako hlavní organizátor si vzala na starosti veškerou 
dokumentaci spojenou s plesem, spolupráci s městem, které nám 
umožnilo prodej lístků v Infocentru a rozvoz veškerých plakátů, 
domluvila nezbytné občerstvení na plese. Moc děkujeme všem, kteří 
přiložili ruku k dílu a umožnili tak našim farníkům prožít velmi 



příjemný a ničím nerušený večer. Samozřejmě musíme poděkovat 
také všem štědrým dárcům naší tomboly a farní vinotéky, bez 
kterých by Farní ples nebyl Farním plesem a v neposlední řadě také 
otci Martinovi, který byl nápomocný a vstřícný všem našim 
požadavkům. Velmi se těšíme na příští rok a doufáme, že se nám 
podaří uspořádat opět takto příjemnou a povedenou akci.  

 

Za organizátory napsala Veronika Uhrinová  

 

Tříkrálová sbírka 

 sobota 4. 1. 2020 

 

       Bzenec: 

    Kč 116 784,- 

 

      Domanín: 

    Kč 37 626,- 

     

 

    DĚKUJEME! 



Kácení ořešáku v Domaníně 

Rizikové kácení ořešáku v domanínské farní zahradě nám zajistil 
švagr našeho o. Martina pan David Javorek. Většina mužů z naší 
farnosti přihlíželi práci horolezce, kterému pomáhaly jeho dvě dcery. 
Rizikové kácení většina z nás viděla poprvé. Bylo to pro nás velmi 
zajímavé ale i poučné podívání, a to zejména z hlediska bezpečnosti 



a předcházení rizikovému jednání. Touto cestou děkujeme panu 
Davidovi, jeho dcerám a mužům z farnosti, kteří se ochotně ujali 
"úklidové" práce. Po ořešáku zbyl ve farní zahradě jenom pařez.  

Pán Bůh jim všem za vše zaplať. 
PaedDr. Petr Zábranský  

 

Co znamená postní doba  

Postní doba či půst je 
v křesťanství období přípravy 
na Velikonoce. V západní 
církvi začíná postní doba 
Popeleční středou a trvá 40 
dní (kromě nedělí). Ve 
východních církvích začíná 
„Velký půst“ v pondělí 
7. týdne před Velikonocemi a 
končí v pátek 9 dní před 
Velikonocemi.  

Půst se v křesťanském 
smyslu netýká pouze zdržení se jídla a abstinence, ale může 
zahrnovat i jiné projevy jako např. almužnu či dobré skutky. Účelem 
postu má být soustředění věřícího na jeho duchovní růst v rámci 
přípravy na největší křesťanské svátky roku – Velikonoce. 
Zároveň má probouzet větší citlivost vůči ostatním lidem. Už 
v Izajášově proroctví jsou za pravý půst považovány projevy 
spravedlnosti a milosrdenství. V postní době má člověk pracovat na 
proměně a obnově svého života, aby mohl žít opět plně jako křesťan. 
Má v této době obnovit autentické vztahy, navázat znovu dialog 
s druhými, odpočinout si a vrátit se k tomu, co činí život křesťana 
křesťanským. Nemělo by ale jít pouze o lidské úsilí, neboť 
křesťanská teologie a spiritualita považuje půst za Boží milost, kdy 
člověk naslouchá Božímu slovu a svůj život podle něho 



uzpůsobuje. Postní doba je také obdobím přípravy katechumenů na 
křest a provázejí je v tuto dobu zvláštní liturgické obřady.  

Mezi dny postní doby, které nesou tradiční označení, patří ještě 
4. neděle postní, zvaná Laetare, a 6. neděle postní, běžněji Květná 
neděle, jako připomenutí dne vjezdu Ježíše do Jeruzaléma. 

Liturgická barva postní doby je fialová. Začíná Popeleční 
středou, trvá (nepočítaje v to neděle) 40 dní a celá doba vrcholí 
Svatým týdnem, při němž si křesťané připomínají ukřižování Ježíše 
Krista a končí velikonočním triduem (to začíná na Zelený čtvrtek 
večer, pokračuje Velkým pátkem a Bílou sobotou, posledním dnem 
postní doby, a vrcholí Velikonoční vigilií ústící do neděle 
Zmrtvýchvstání Páně).  

Celá postní příprava směřuje k radostné 
oslavě Velikonoc, které jsou pro křesťany 
svátky Kristova vzkříšení z mrtvých. Postní 
praxe byla v minulosti poměrně namáhavá, 
nejedlo se maso, ryby vejce a mléčné 
produkty a bylo zvykem jíst jednou denně. 
Současná postní praxe katolické církve 
zavazuje katolíky od 14 do 60 let. Na 
Popeleční středu a Velký pátek jako dny 
přísného postu je dovoleno sníst pouze 
jedno velké a dvě malá (která nedají 
dohromady jedno velké) jídla denně. Kromě toho existuje ještě půst 
od masa, předepsaný pro tyto dva dny a všechny pátky roku. Tento 
páteční půst je ale možné nahradit jiným skutkem pokání.  

(čerpáno z Otevřené encyklopedie) 
 
 

40 dnů trvala potopa, kdy voda měla zničit zlo ve světě. 

40 dnů byl Mojžíš na hoře Sinaj, kde měl převzít Desatero. 

40 let putoval Izrael pouští,  
kdy z otroků se měl stát svobodný lid. 



40 dnů prochází Jonáš Ninive a vyzývá k obrácení a pokání. 

40 dnů se Ježíš postil na poušti a byl pokoušen od ďábla. 

V Bibli je číslo 40 obdobím změny, proměny… 

I my jsme na čtyřicetidenní pouti postním obdobím, ve kterém se 
máme zamyslet sami nad sebou, jak žijeme a jak jsme hříšní. Je to 
cesta sebezapření. Otec Pio říkával: „Sebezapření není náš dar 
Bohu, ale svolení k tomu, aby pro nás Bůh vykonal ještě více.“ 
Je to cesta, na které se máme kát, tedy činit pokání. Pokání nikdy 
nebylo populární, a tím méně dnes. Ale o to víc je ho v dnešní 
době potřeba. Ježíš říká „Nebudete-li činit pokání, zahynete.“ Kéž 
nepromarníme tento čas a necháme se cestou postu posílit.  

P. Martin Sekanina 

 

INFORMACE Z FARNOSTI 

POKŘTĚNI BYLI:  

BZENEC:     

3. 11. 2019 Filip Polášek  
15. 12. 2019 Emma Hana Kasalová  
12. 01. 2020 Natálie Anna Ptáčková 
26. 01. 2020 Jakub Tomáš Němeček 
 

„A vyleji na vás vodu čistou, abyste očištěni byli ode 
všech poskvrn vašich, a ode všech model vašich očistím 
vás.“  

(Ez 36,25) 



 
NA VĚČNOST JSME DOPROVODILI:  

BZENEC:     

07. 12. 2019 Olga Nejezchlebová  
21. 12. 2019 Věra Valentová  
08. 01. 2020 Pavla Rašticová 
07. 02. 2020 Bohumil Baran 
DOMANÍN: 
 
14. 01. 2020 Petr Píštěk 
05. 02. 2020 Pavel Dobřecký  

„V potu tváře jísti budeš chléb, dokud se nevrátíš do 
země, ze které jsi vzat. Ano, prach jsi, a v prach se 
navrátíš.“  

(Gen 3,19) 

 

Drazí bratři a sestry v Kristu, 

ministr zdravotnictví 10. 3. vydal v souvislosti s epidemií 
onemocnění COVID-19 (koronavirus) mimořádné opatření, 
kterým se kromě jiného zakazují i náboženská shromáždění 
s účastí přesahující 100 osob. Vzhledem k tomu, že nedělní 
bohoslužby navštěvuje přibližně 200 věřících, budou slaveny 
v každé farnosti dvě mše svaté, aby se počet účastníků 
rovnoměrně rozdělil. Jelikož není jednoduché rozdělit počet 
věřících na mši sv. na polovinu, zkusíme pro tuto neděli tento 
způsob. V Domaníně, prosíme, aby na večerní mši sv. 
v 17:00 hod., přišly rodiny s dětmi, bude mše sv. pro děti. 



V Bzenci prosíme věřící z části Olšovec, aby zvolili účast na 
večerní mši sv. v 18:15 hod. Senioři, kteří mají opodstatněné 
obavy z nákazy, mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit 
poslechem televizního či rádiového přenosu. V takovém případě 
doporučuji, aby mši sv. prožili tak zbožně jako v kostele 
(svátečně se obléct a nedělat činnosti, které by v kostele nedělali, 
jako vaření apod.) 

Televize Noe nabízí přenos nedělní bohoslužby od 
10:30 hod. z farností. V radiu Proglas je nedělní mše sv. 
v 9:00 hod. a v 19:30 hod. V televizi LUX jsou bohoslužby v neděli 
15. 3. v 10:30 hod. a 18:00 hod. Následující neděli 22. 3. 
10:00 hod. a v 18:00 hod. 

 

Modleme se za všechny nemocné a za brzké ukončení šíření 
současné nákazy. Zvláště staří a nemocní mohou obětovat nejen 
své modlitby, ale i své těžkosti za ochranu před touto nemocí a 
za její ukončení. Podobně i modlitby dětí, které mají před Boží 
tváří rovněž velkou váhu. 

P. Martin 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme 
pokřtěni v jeho smrt. Byli jsme křtem spolu s ním 
pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen 
z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na 
cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, 
protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít 
účast i na jeho zmrtvýchvstání. Víme přece, že starý 
člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo 
ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu 
neotročili... Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, 
věříme, že spolu s ním budeme také žít.“            (Řím 6,3)   

    _____________________________________ 
 

    Požehnaný čas postní přípravy 

           a velikonočních svátků 

                     Vám ze srdce přeje P. Martin 

a redakce farních listů. 

 

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

Uzávěrka příštího čísla je 24. května 2020 
Své příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: farni.listy.bzenec@seznam.cz 


