POŘAD BOHOSLUŽEB 28. 6. - 5. 7. 2020
Bzenec, Domanín, Těmice

28 Ne

13. Neděle v
mezidobí

8:00 Domanín

Za farní společenství.

10:45 Domanín

Křest: David Kotek

lektoři: Marie Horníková, Tomáš Žůrek
9:30 Bzenec

Za Veroniku a Václava Konečných a za živou a zemřelou rodinu.

lektoři: manželé Juráskovi
29 Po
30 Út
1 St
2 Čt

Slavnost sv. Petra a 19:00 Domanín
Pavla, apoštolů

18:00 Bzenec

Za živou a † rodinu Trlidovou a Horákovou a dar zdraví.
Za † Marii a Miroslava Obdržálkovy.

Za Annu Křížovou a Bohumila Kříže, rodinu Mlčúchovou a
nemocného syna, za Boží pomoc a ochranu.
Za † manžela, dvoje † rodiče, s prosbou o dar zdraví a Boží
Nejdrahocennější
19:00 Těmice
Krve Páně
požehnání pro živou rodinu Trlidovu.
Za † manžela Antonína Miklíka, dvoje † rodiče, za živou a †
18:00 Domanín
rodinu a dar zdraví.

18:00 Bzenec

15:00 Domanín

Adorace + příležitost ke sv. smíření

Svátek sv.
volný úmysl
Tomáše, apoštola 16:00 Domanín
3 Pá
První pátek
Adorace + příležitost ke sv. smíření
17:00 Bzenec
v měsíci
Za † Rostislava Ševčíka u příežitosti nedožitých 80. narozenin a
18:00 Bzenec
celou † rodinu.
Za † Miroslava Kolébala, † rodiče s prosbou o Boží požehnání a
8:00 Domanín
ochranu Panny Marie pro živou rodinu.
Sv. Cyrila
lektoři: manželé Trlidovi
5 Ne
a Metoděje
Za farní společenství.
9:30 Bzenec

lektoři: Marcela Tuhá, Jaroslav Váňa
▪ Nejhorší období epidemie máme snad za sebou, proto je možné obnovit podání ruky při pozdravení
pokoje, přinášení obětních darů a přijímat Eucharistii do úst.
▪ 25. července 2020 - pouť za rodiny našich farností do Staré Vody ke sv. Anně a sv. Jukubovi. Kostel
se nachází ve vojenském újezdě Libavá. Stará Voda byla od nepaměti především německá obec.
Zanikla po roce 1946 s odsunem německého obyvatelstva a v roce 1945 byla začleněna do vojenského
prostoru Libavá. Zachoval se pouze rozsáhlý poutní kostel svaté Anny a svatého Jakuba Většího,
zdevastovaný pobytem nejprve československých a potom i sovětských vojsk. Vnějšek kostela byl po
roce 1990 restaurován a v letech 2006–2007 byla obnovena i kaple nad Královskou studánkou, téměř
zcela zničená po roce 1950. Po cestě se stavíme v Cholině.
▪ BZENEC: Do 26. června je možné přihlásit děti ZŠ Bzenec do Náboženské výchovy na školní rok
2020/21. Náboženství se bude vyučovat ve škole a bude navazovat na výuku. Přihlášku je možné
stáhnout na webových stránkách farnosti, ZŠ Bzenec, nebo si ji můžete vyzvednout v kostele na
běžném místě.
▪ V neděli 28. června, za pěkného počasí, plánujeme cyklopouť do Skalice (SK). Odjezd od bzenecké
fary je v 13:30, prohlídka historického centra Skalice 15:30 (3€ osoba); 16:30 mše sv. v kostele sv.
Michala na náměstí. Pokud nemůžete jet na kole, budeme rádi když za námi přijedete autem.
▪ Bohoslužebník bude připraven až příští týden. Jsou ještě volné úmysly na všední dny, pokud máte
někdo zájem, můžete si zapsat úmysl mše sv. v zákristii.
▪ BZENEC: V pondělí, po mši sv., bude krátká adorace, při níž budou ministranti děkovat za svou
službu.

▪ FARNÍ DOVOLENÁ V OLOMOUCI V ARCIBISKUPSKÉM KNĚŽSKÉM SEMINÁŘI
pátek 31. 7. - pátek 7. 8. 2020 (možnost přijet na víkend či jinou část pobytu)
NABÍDKA PROGRAMU - každý den příležitost mše sv., prohlídka historického centra Olomouce s
průvodcem; návštěva kostelů, muzeí, Arcibiskupského paláce v Olomouci, parků, návštěva baziliky na sv.
Kopečeku a ZOO; plavecký bazén či Aquapark; kina, výlety na kole, plavba na řece Moravě na raftech,
procházky po Olomouci... Je možné účastnit se organizovaného programu nebo prožít čas soukromě.
CENÍK UBYTOVÁNÍ v domě se společným sociálním zařízením (WC a koupelna na chodbě každého
patra): 1 – lůžko 350,- Kč /noc/; 2 – lůžko 300,- Kč /noc/ osoba; 4 – lůžko 200,- Kč /noc/ osoba. V ceně
ubytování je započítané povlečení. Je možné zajistit stravování v jídelně kněžského semináře. V domě je k
dispozici vybavená kuchyně. Doprava do Olomouce po vlastní ose. Přihlásit se můžete na webových
stránkách, či vyplnit přihlášku kterou najdete na obvyklém místě.
▪ Minulou neděli, se při sbírce vybralo v Bzenci 19.816- Kč; v Domaníně 11.684,- Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Na lavice máme již vybráno
REPAS LAVIC V BZENCI: Původně jsme předpokládali, že lavice budou hotové již na bzeneckou pouť, avšak
kvůli karanténě restaurátoři a památkáři nemohli určit barvu a techniku nátěru, proto se termín ukončení
prodlouží. Celkové náklady (na repase lavic a nové podlahy pod lavicemi) činí 879 000 Kč.
Ke dni 25. 6. 2020 máme na tento účel vybráno 732 333 Kč. K dokrytí chybí 146 667 Kč. Těm, kteří na lavice
přispěli, děkujeme za jejich štědrost.

▪ Úklid kostela v Bzenci: Klučková, Kútná, Križanová, Pauerová

P. Mgr. Martin Sekanina, tel: 731 621 169
Farnost Bzenec, Domanín, Těmice: e-mail: fabzenec@ado.cz; tel. 730 546 664

