
Za farní společenství

Za + Stanislava Jakšu a živou a zemřelou rodinu

2 Po

VZPOMÍNKA NA 

VŠECHNY VĚRNÉ 

ZEMŘELÉ

Za zemřelé rodiče Miloslava a Marii Obdržálkovy, dar zdraví pro živou rodinu 

a duše v očistci.

5 Čt
Za nemocné a starší v rodině, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou 

rodinu

Za + manžela, + bratra, + rodiče Dvořanovy, za živou a + rodinu

Za + rodinu Ševčíkovou, Vaňkovou a Pondělovou a duše v očitci, na které 

nikdo nepamatuje

7 So volný úmysl

Za + manžele Janíčkovy, celou živou a + rodinu Janíčkovou a Tihlaříkovou

Za farní společenství

10 Út Sv. Lva Velikého volný úmysl

12 Čt Sv. Josafata Za + rodiče Náplavovy, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu

13 Pá Sv. Anežky České volný úmysl

14 So volný úmysl

Za farní společenství

Za  + manžela Františka a + rodinu a požehnání pro živou rodinu

17 Út Sv. Alžběty Uherské Za + Jarmilu a Antonína Sovovi, rodiče a duše v očistci

19 Čt
Za živou a + rodinu Hornikovu a Pokornou. Za + P. Jiřího Balabána a duše v 

očistci

20 Pá volný úmysl

21 So volný úmysl

Na poděkování za 40 let manželství a 60 let života

Za farní společenství

24 Út Sv. Ondřeje Dung-Laca Za + Marcelu Šudřichovou a + rodiče Hnaníčkovy

26 Čt Za živou a + rodinu Zábranskou, Boží ochranu a pomoc Panny Marie

27 Pá Za + syna Juliuse, manžela. Za dvoje + rodiče a živou rodinu

28 So volný úmysl

Za farní společenství

Za rodiče Anežku a Stefana Grochalovi a požehnání pro živou rodinu

"Bohoslužebník" LISTOPAD 2020

1 Ne VŠECH SVATÝCH

6 Pá

15 Ne

8 Ne
32. Neděle v 

mezidobí

22 Ne Ježíše Krista Krále

29 Ne 1. neděle adventní

Moji drazí přátelé!

Kvůli epidemii Covid-19 je značně omezen náboženský život ve farnosti. Nemůžeme společně prožívat mše sv. a 

setkávat se jako dříve. Věřím, že tato náročná doba může být pro nás chvíle obnovy, kdy si více uvědomíme smysl a 

poslání našeho života. Žili jsme, jako by se nám nic nemohlo stát, jako by nám všechno patřilo, na všechno měli 

nárok, jako bychom všechno zvládli sami a Boha už nepotřebovali. Stavěli jsme svůj život na písku, nikoli na skále, a 

to je na Bohu.  Díky tomu jsme možná posunuli svoji duši k mamonu blahobytu, což je snadnější, ale také velmi 

nebezpečné. Pokud se malé dítě blíží k propasti, musí jej dobrý otec za všech okolností odtáhnout do bezpečí. Bůh je 

náš dobrý Otec. Pro spásu naší duše nejen že poslal svého milovaného Syna, aby nás zachránil od věčné „propasti a 

zhouby“, ale už od Adama a Evy až po naši dobu dělal a dělá vše, aby nás zachránil. Zkusme tedy tento čas využít 

nikoli k pohodlnému mamonu blahobytu, ale obnovme svůj život. Začněme u vztahu k nejbližším a u vztahu k Bohu. 

Zkusme Boha více poznat a prohloubit, popřípadě obnovit vztah s ním. Věřte, že co nic nestojí, za nic nestojí. Pokud 

nejsem ochoten být na sebe náročný v učení se cizímu jazyku, nikdy se ho nenaučím. Vše důležité vyžaduje, abychom 

byli na sebe nároční. To platí i v duchovním životě. Zkusme být na sebe nároční, naučme se modlit, číst a rozjímat 

Písmo sv. a číst knížky s duchovní tematikou. Den má 1 440 minut. Dejme Bohu alespoň 30 minut ze dne. Kostely v 

Bzenci i v Domaníně budou každý den od 10:00 do 17:00 otevřeny k osobní modlitbě.

První pátek v měsíci

33. Neděle v 

mezidobí



Zpovídání -   BZENEC: pátek 17:30 h – 18:00 h; DOMANÍN: čtvrtek 17:30 h - 18:00 h

Vzhledem k opatření vlády, které omezuje pohyb osob na minimum, je v současné době možná pouze individuální 

duchovní péče - jsme vám k dispozici a můžeme jednotlivě posloužit svátostmi.

Zapalme svíčku za své drahé žijící i zemřelé a za ukončení pandemie.

Křesťané východní církve rádi kupují svíčky a rozžíhají je na velikých svícnech v chrámě, aby je obětovali Bohu s 

modlitbou za své drahé, žijící i zesnulé. Blíží se dušičky, doba kdy vzpomínáme a modlíme se za zemřelé. Letos 

nebudeme moci navštěvovat hroby našich blízkých jako jindy, ale můžeme se za ně pomodlit v kostele a zapálit 

svíčku (od 1. 11.). Modleme se prosím také za ochranu našeho města Bzence, obcí Domanína a Těmic, rodin a přátel, 

za brzké ukončení epidemie koronaviru. Kostel sv. Jana Křtitele v Bzenci a kostel sv. Václava v Domaníně je každý den 

otevřen od 10:00 do 17:00. 

P. Martin Sekanina 731 621 169, fabzenec@ado.cz; bohoslovec Lukáš Gelnar 732 492 824 

farnost Bzenec a Domanín - www.farnost-bzenec.cz

Kvůli vládním opatřením není možné společné slavení mší svatých.  Otec Martin bude sloužit mše sv. bez účasti  

lidu. Pokud by někdo chtěl úmysl mše sv. zrušit nebo přesunout, tak je třeba se domluvit s P. Martinem buď mailem: 

fabzenec@ado.cz anebo telefonem: 731 621 169.

Svátost smíření, pomazání nemocných, sv. přijímání  je možné kdykoliv po předchozí domluvě. Nebojte se 

kontaktovat

Mojí drazí, pokud by někdo měl zájem o svátost smíření, pomazání nemocných, sv. přijímání, půjčit si knížku z farní 

knihovny nebo měl jen chuť na dobrou kávu, tak ať neváhá stavit se na faře. Pokud by se však stalo, že bych na faře 

nebyl zrovna přítomen, zavolejte, domluvíme se. Každý den vám budu při mši sv. vyprošovat Boží požehnání a 

ochranu. Také i já vás prosím o modlitbu za mě a za celou farnost, zvláště za nemocné a osamocené.

P. Martin Sekanina

Svaté přijímání  bude podáváno: BZENEC neděle  10:30 h – 11:00 h, pátek  17:50 h;

DOMANÍN neděle 11:00 h – 11:30 h, čtvrtek 17:50 h

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc 

listopad. Letos je možné získat plnomocné odpustky kterýkoliv den v měsíci listopadu. Podmínkou je návštěva 

kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, 

modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu). 

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením 

spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, 

zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, 

modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Mohou to 

být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné 

modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, 

nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života. 

Otevřené kostely - každý den, od 10:00 do 17:00 jsou otevřené kostely k soukromé modlitbě.

Soukromé adorace - BZENEC: pátek  15:00 h - 18:00 h, neděle  11:00 h - 18:00 h 

DOMANÍN: čtvrtek 15:00 h - 18:00 h, neděle 10:00 h - 17:00 h

Růženec za překonání pandemie - biskupové nás vyzývají, abychom se společně modlili růženec za ukončení 

pandemie, a to každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Potřebujete-li s něčím pomoci nebo nabízíte pomoc -  (např. nákup, hlídání či učení dětí), nebojte se ozvat. 

Pokusíme se pomoc zařídit nebo zprostředkovat.

Nedělní sbírky - během nedělních bohoslužeb se běžně konají sbírky pro farnost. Pokud byste chtěli přispět na 

farnost, můžete tak učinit převodem na účet farnosti. V Bzenci tyto dary budou použity na repase lavic, v Domaníně 

na opravu kaple P. Marie v Těmicích.  Číslo účtu fa. Bzenec: 111059873/0300

Číslo účtu fa. Domanín: 111060073/0300  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Omezení zahrnuje i slavnost Všech svatých a památku věrných zemřelých.  Společné dušičkové pobožnosti se konat 

nebudou. Návštěvy hřbitovů však zakázány nejsou, ba můžeme na ně vztáhnout dovolené návštěvy parků a přírody. 

Je však třeba i tady dodržet maximální počet lidi na společné vycházce: dva – kromě rodiny.


