
1 Út 18:00 Bzenec Volný úmysl

3 Čt 18:00 Domanín Za + Jana Otrusinu, + manželku, dvoje + rodiče a duše v očistci

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření

16:00 Domanín Volný úmysl

17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec Za + Annu Vrzalovou a její rodiče

8:00 Domanín Za + Josefa Píšťka a dvoje + rodiče

9:30 Bzenec Za farní společenství

8 Út 18:00 Bzenec za + Ludmilu Žákovou a + rodiče

10 Čt 18:00 Domanín Za členy živého růžence

11 Pá 18:00 Bzenec Za + manžela a živou rodinu Cihelkovou

12 So 8:00 Bzenec Za + farní hospodyni Květoslavu Rychmanovou 

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za + manžela Josefa, syna Pavla Oláška za + dvoje rodiče, Boží 

pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

15 Út 18:00 Bzenec Za + Karla a Miladu Hobzovy

17 Čt
OBNOVA LIDOVÝCH 

MISIÍ 17. - 20. 12.
18:00 Domanín

Za + Karla, Marii a Květoslavu Podlucké, + Josefa Glose a Boží 

požehnání pro živou rodinu

18 Pá 18:00 Bzenec Volný úmysl

19 So 8:00 Bzenec Volný úmysl

8:00 Domanín Za živou a + rodinu Kostílkovou a Perničkovou a dar zdraví

9:30 Bzenec 
Za + babičku Ludmilu, živou a + rodinu Křivánkovou 

a Nejezchlebovou s prosbou o dar zdraví

22 Út 18:00 Bzenec Za nemocné a trpící

16:00 Bzenec Za děti a rodiny našich farností

20:00 Domanín Za obyvatele Domanína a Těmic

22:00 Bzenec Za obyvatele města Bzence

11:00 Domanín
Na poděkování Pánu Bohu za "padesátníky" z Domanína, dar zdraví 

a ochranu Panny Marie pro jejich rodiny

9:30 Bzenec Volný úmysl

8:00 Domanín Za mládež z farnosti

9:30 Bzenec Volný úmysl

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec Za Miroslava Vaňka, manželku Vlastu a duše v očistci

29 Ut 18:00 Bzenec Volný úmysl

16:00 Bzenec 
kaplička sv. Floriána

Za město Bzenec, za živé a zemřelé občany

18:00 Domanín Na poděkování za rok 2020 s prosbou o požehnání do roku 2021 

11:00 Domanín

Za všechny členy farní rady a jejich rodiny, pomocníky při liturgii, 

dobrodince farnosti, štědré dárce, za ty, kteří na farnost pamatují 

v modlitbách

9:30 Bzenec 

Za všechny členy farní rady a jejich rodiny, pomocníky při liturgii, 

dobrodince farnosti, štědré dárce, za ty, kteří na farnost pamatují 

v modlitbách

31 Čt sv. Silvestr

1 Pá

Nový rok, 

Matka Boží, 

Panna Maria

"BOHOSLUŽEBNÍK" PROSINEC 2020

6 Ne
2. neděle 

adventní

13 Ne
3. neděle 

adventní

4 Pá
První pátek 

v měsíci

„Ejhle, Hospodin přijde“

27 Ne
Svatá rodina, 

sv. Jan Evang.

Pá
Slavnost 

Narození Páně

26 So
Svátek sv. 

Štěpána

24 Čt Štědrý den

25

20 Ne
4. neděle 

adventní



MŠE SV. PRO RODINY

Zveme jednotlivé rodiny k „soukromé“ mši sv. na faře v Bzenci. Nemusí se jednat jen o rodinu, ale 

i skupiny do povoleného počtu osob dle aktuálního nařízení vlády. Pokud máte zájem, spojte se s 

o. Martinem a domluvte se na termínu. Mše mohou proběhnout ráno, odpoledne anebo i večer. 

Těšíme se. P. Martin Sekanina 731 621 169, fabzenec@ado.cz

ZPOVÍDÁNÍ

BZENEC pátek  17:00 h - 18:00 h

DOMANÍN čtvrtek  17:00 h - 18:00 h

Nebo kdykoliv po domluvě s o. Martinem
OTEVŘENÝ KOSTEL

Každý den, v Bzenci od 10:00 h do 17:00 h, v Domaníně od 10:00 h do 16:00 h jsou otevřené kostely k soukromé 

modlitbě.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO - na Štědrý den 24. prosince od 10.00 h do 16:00 h bude pro všechny svítit v kostele v 

Bzenci i Domaníně betlémské světlo. K jeho přenosu domů do rodin můžete použít svíčky, které budou v 

kostelích k zakoupení.

ZPÍVÁNÍ KOLED NA ŠTĚDRÝ DEN - PŘED KOSTELEM V BZENCI A DOMANÍNĚ

Nevíme, zda současná situace dovolí sejít se v kostele na tradiční „půlnoční“ mši sv. Jistě budeme moct sejít se 

před kostelem, abychom společně zazpívali známé koledy. V Domaníně v 19:30h a v Bzenci 21:30 h.

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

Svaté přijímání bude podáváno věřícím:

BZENEC: pátek  17:50 h; neděle  10:30 h – 11:00 h

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

NEDĚLNÍ SBÍRKY

Během nedělních bohoslužeb se běžně konají sbírky pro farnost. Pokud byste chtěli přispět na farnost, můžete 

svůj dar dát do pokladničky v kostele, nebo 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.

ADORACE

BZENEC pátek  15:00 h - 18:00 h; neděle  10:30 h - 18:00 h 

DOMANÍN čtvrtek 15:00 h - 18:00 h; neděle 9:00 h - 17:00 h

FARNOST ŽIJE I VE STAVU NOUZE

NÁVŠTĚVA BETLÉMA V KOSTELE 

Každý den od 25. 12. v době od 10:30 h do 17:00 h, v Bzenci i v Domaníně, je možná návštěva betléma.

ADVENT

Název je odvozený od latinského adventus = příchod. Křesťané se v tomto období připravují na příchod Ježíše 

o Vánocích, ale pamatují i na jeho druhý příchod na konci časů. Advent je především obdobím vnitřní 

přípravy. Jak uvádí například slezský duchovní autor Angelus Silesius (17. století), člověku nic nepomůže, 

kdyby „se Kristus v Betlémě tisíckrát narodil“, ale „nenarodil se“ v srdci člověka. 

V adventním období jsou vždy čtyři neděle. První je zaměřená na Kristův druhý příchod na konci světa s 

výzvou, aby byl na něj člověk připraven. Druhá a třetí neděle představuje postavu Jana Křtitele, který vyzývá k 

obrácení srdce a ohlašuje Kristův příchod. Tématem čtvrté adventní neděle jsou již události, které 

bezprostředně souvisí s Ježíšovým narozením v Betlémě.

RORÁTY V BZENCI A DOMANÍNĚ

Pokud dojde k rozvolnění tak, že se bohoslužeb bude moct zúčastnit 30 osob, budou bývat roráty takto:

Domanín: adventní úterky (1., 8., 15.., a 22. prosince) v 7:15 hod. v kostele sv. Václava

Bzenec: adventní čtvrtky (3., 10., a 17. prosince) v 7:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Děti zveme do průvodu s 

lampičkami. Kvůli epidemické situaci není možné abychom děti pozvali  na snídani.

OBNOVA LIDOVÝCH MISIÍ 17. - 20. PROSINCE

Minulý rok jsme v našich farnostech prožili Lidové misie, v prosinci nás čeká obnova lidových misií. Program 

bude ovlivněn vládními opatřeními, proto bude zveřejněn v sobotu 12. prosince. Během obnovy bude dostatek 

prostoru k "předvánoční" svátosti smíření a návštěvě nemocných. Předvánoční návštěva nemocných by měla 

proběhnout v Domaníně a Těmicích 17. prosince, v Bzenci v pátek 18. prosince. Ti, kteří mají zájem o 

předvánoční návštěvu nemocných, ať zavolají, nebo napíší o. Martinovi 731 621 169, fabzenec@ado.cz 




