
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 P. Jaroslava Cigoše, který by se dnes (1. 1. 2021) dožil 95 roků

16:30 Domanín Za nemocné a trpící s prosbou o Boží ochranu

18:00 Bzenec Za farní společenství

8:00 Domanín
Za + rodiče Fickovy a Krutákovy, dar zdraví, za celou živou 

rodinu

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

5 Út 18:00 Bzenec Za dar zdraví

Za kněze, kteří působili a působí v našich farnostech

S žehnáním vody, kadidla, křídy, zlata aj. předmětů náboženské úcty

Za + Libuši Žižkovou a Ladislava Galaře

S žehnáním vody, kadidla, křídy, zlata aj. předmětů náboženské úcty

7 Čt 18:00 Domanín Za členy živého růžence

8 Pá 18:00 Bzenec Za + rodiče, bratra, švagra Luboše a švagra Alojze 

16:30 Domanín
Za živou a + rodinu Jahnovou a Švehlovou, za + Marii 

Kostílkovou

18:00 Bzenec Za + Otilii Uherkovou

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za  manžela a syna,dvoje rodiče a vyprošení Boží pomoci a 

ochranu Panny Marie pro živou rodinu 

12 Út 18:00 Bzenec
Za Boží pomoc,dar zdraví a ochranu Panny Marie pro rodinu 

Juráskovou a jejich blízké

14 Čt 18:00 Domanín

Za + Josefa a Jiřího Daněčkovi, dvoje + rodiče, s prosbou o Boží 

pomoc a ochranu Panny Marie, za dar zdraví a víry pro živou 

rodinu

15 Pá 18:00 Bzenec
Za Marii a Miroslava Obdržálkovy, dar zdraví pro rodinu 

Křemečkovou a duše v očistci

16:30 Domanín
Poděkování za 60 let života, Boží pomoc a ochranu Panny Marie 

do dalších let

18:00 Bzenec Za farní společenství

8:00 Domanín Za + Ivo Gistra, + rodiče a za celou živou rodinu

9:30 Bzenec Za rodiny Opravilovou a Sedlickou

19 Út 18:00 Bzenec Za rodinu Hrabčíkovou  a Pochylou

21 Čt 18:00 Domanín
Za nedožitých 90 let Jana Žalčíka, jeho + sourozence a za celou 

živou i + rodinu

22 Pá 18:00 Bzenec Za rodinu Zemánkovou, Boží pomoc a ochranu Panny Marie

16:30 Domanín Za živou a + rodinu Krsičkovou a duše v očistci

18:00 Bzenec Za členy živého růžence

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za + rodiče, sourozence a celou zemřelou rodinu a vyprošení Boží 

milosti pro živou rodinu a ochranu Panny Marie

26 Út sv. Timoteje 18:00 Bzenec Za nemocné členy chrámového sboru                         

28 Čt
sv. Tomáše 

Akvinského
18:00 Domanín Za živou a + rodinu Procházkovou

29 Pá 18:00 Bzenec volný úmysl

23 So s nedělní platností

1 Pá

Slav. Panny 

Marie, Matky 

Boží

17 Ne
2. neděle v 

mezidobí

2

16 So s nedělní platností

Slavnost 

Zjevení Páně

24 Ne
3. neděle v 

mezidobí

"BOHOSLUŽEBNÍK" LEDEN 2021

3 Ne 2. neděle vánoční

10 Ne Křest Páně

s nedělní platnostíSo

9 So s nedělní platností

16:30 Domanín

18:00 Bzenec

6 St



16:30 Domanín Za církev, biskupy a kněze

18:00 Bzenec volný úmysl

8:00 Domanín
Za + rodinu Uhlířovou, dary Ducha svatého, duše v očistci, 

ochranu Panny Marie pro živou rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství

1.

2. 60%  kapacity míst k sezení - může se účastnit 210 osob - bez omezení

30%  kapacity míst k sezení - může se účastnit 105 osob

od 3. stupně - budou navíc mše sv. v sobotu večer s nedělní platností 

20%  kapacity míst k sezení - může se účastnit 70 osob

10%  kapacity míst k sezení - může se účastnit 35 osob

31 Ne
4. neděle v 

mezidobí

30 So s nedělní platností

5. stupeň

PODĚKOVÁNÍ                                                                                                                                                

Díky všem, kteří zajišťují provoz kostel sv. Jana Křtitele, sv. Václava  a kapličky Nanebevzetí Panny Marie v 

Těmicích, zejména kostelníkům, dále všem, kteří se starají o květinovou výzdobu a úklid. Díky všem, kteří mají 

na starosti hudbu a zpěv, především všem varhaníkům a vedoucím sborů. Děkuji všem akolytům i všem 

ministrantům. Díky vám všem, kteří jste v loňském roce pomohli při všech pracích na kostele či na faře. Děkuji 

členům farní pastorační rady, členům ekonomické rady a všem ostatním, kteří se starají o fungování farnosti. 

Děkuji všem, kteří vedou společenství v našich farnostech a všem, kteří se jich účastní. Děkuji ze srdce všem, 

kteří velkoryse přispěli finančními dary ve farnostech. Díky Vám všem za podporu, vlídné slovo a povzbuzení, 

za neformální setkávání a za přátelství. Chtěl bych zvlášť a velmi poděkovat všem, kteří pamatují na naše 

farnosti ve svých modlitbách, zvlášť těm, kteří na tento úmysl obětují své nemoci a jiné kříže života. Nakonec 

děkuji vám všem,  protože všichni jste důležití. Tvoříme v Bzenci , Domaníně a Těmicích společná farní 

společenství, kde má každý své místo. P. Martin

Farnost Bzenec a Domanín: www.farnost-bzenec.cz; e-mail: fabzenec@ado.cz; tel. 730 546 664

stupeň 

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

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.

od 5. stupně - účast na nedělní mši sv. (i s nedělní platností) je třeba se zapsat do 

tabulky v kostele. Zapisujte se 1x za 14 dnů, aby byl prostor pro všechny. Pro ty kteří 

mají zapsaný úmysl mše sv. je rezervováno 5 míst. 

Na účast mše sv. ve všední den se zapisovat nemusíte.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Na začátku ledna proběhne v celé České republice tentokrát již 21. ročník Tříkrálové sbírky. Letos kvůli riziku 

přenosu nákazy Covid-19 bude mít sbírka zcela jiný průběh. V našich obcích bude sbírka probíhat v době od 3. 

do 24. ledna 2021. Do schránek domácností roznesou koordinátoři, popř. dobrovolníci (Nikoli skupinky tří králů) 

informační letáky (s postupem, jak přispět bezkontaktně) s propagačními materiály. Svěcenou křídou popíšou 

vchody domů nebo bytů. Peníze do pokladniček se vybírat nebudou!  V jednotlivých obcích bude umístěna 

jedna fyzická zapečetěná pokladnička na obecním úřadě pro ty, kterým nevyhovuje bezkontaktní platební 

metoda příspěvku. Přispívat na úřadech můžete během úřední doby. Pouze v Bzenci bude umístěna ještě jedna 

fyzická zapečetěná pokladnička také v kostele, do které můžete přispívat vždy bezprostředně před a po mši 

svaté.

3. stupeň

od 4. stupně: po každé mši sv. bude možné přistoupit k sv. přijímání - ve všední den 

30 min. od začátku mše sv., v neděli 60 min. od začátku mše sv.

bez omezení

4. stupeň

V neděli příležitost k soukromé adoraci v kostele:

v Domaníně od 9:00 h. do 17:00 h., v Bzenci od 10:30 h. do 18:00 h. 

"Farní PES" - farní koronavirová opatření 

stupeň


