POŘAD BOHOSLUŽEB 21. 6. - 28. 6. 2020
Bzenec, Domanín, Těmice
8:00 Domanín

21 Ne

12. Neděle v
mezidobí

Za + rodiče Píšťkovy, Boží pomoc a ochranu Panny Marie

lektoři: Martin Bedrava, Monika Trlidová
9:30 Bzenec

Za farní společenství

lektoři: manželé Gazárkovi
23 Út

18:00 Bzenec

Za Boží pomoc v nemoci pro Jarmilu Hlouškovou

Poděkování za 85 let života s prosbou o dar zdraví, pomoc
Boží a ochranu Panny Marie pro rodinu Kolomazníkovou
Slavnost Narození
24 St sv. Jana Křtitele
Za Zemřelého Štěpána Křemečka a dar zdraví pro Boženu
18:00 Bzenec
Křemečkovou
Na poděkování za 60 let manželství s prosbou o Boží pomoc a
18:00 Domanín
Mše sv. pro děti
ochranu Panny Marie pro živou rodinu
25 Čt
NEBUDE
18:45 Domanín Táborák na ukončení školního roku
Za + rodiče a prarodiče Klučkovy, s prosbou o dar zdraví a
18:00 Bzenec
26 Pá
ochranu P. Marie pro živou rodinu
8:00 Těmice

"Přespávačka" na bzenecké faře pro děti ZŠ z Bzence, Domanína a Těmic

27 So

8:00 Domanín

28 Ne

13. Neděle v
mezidobí

Za farní společenství

10:45 Domanín Křest: David Kotek
lektoři: Marie Horníková, Tomáš Žůrek
Za Veroniku a Václava Konečných a za živou a zemřelou
9:30 Bzenec
rodinu.
lektoři: manželé Juráskovi

▪ 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.
▪ Děti od 1. do 9. třídy jsou zvány na Přespávačku na faře ve Bzenci, která bude 27. – 28. června 2020
(sobota od 13:00 – neděle 11:00). Pro děti je připraven bohatý program – hry, tvoření, písničky, nedělní
mše svatá… Cena akce je 50,- Kč. Bližší informace a PŘIHLÁŠKY jsou k dispozici v sakristii.
▪ V neděli 28. června, za pěkného počasí, plánujeme cyklopouť do Skalice (SK). Pokusíme se
domluvit prohlídku kostelů s průvodcem a samozřejmě mši sv. Odjezd od bzenecké fary bude v 13:30,
prohlídka historického centra Skalice 15:30 (3€ osoba); 16:30 bohoslužba. Více informací příští neděli.

▪ 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.

▪ Na farní radě vznikla iniciativa domanínských farníků, že by rádi uspořádali sbírku na jedno okno
vitráže se sv. Václavem a sv. Ludmilou, které bychom jako domanínští farníci, věnovali
Těmickým. Okno vitráže vyjde cca na 35.000.- Kč. Pokud se někdo z vás rozhodne věnovat finanční
dar na vitráž s nápisem "Věnovali Domanínští", může tak učinit u paní Marie Hornikové nebo pana
Petra Zábranského.
▪ Minulou neděli, se při sbírce vybralo v Bzenci 5.629- Kč; v Domaníně 6.827,- Kč.
Všem dárcům PánBůh zaplať.
Dnes byla v Bzenci sbírka na lavice, v Domaníně na opravy těmické kapličky.
▪ Úklid kostela v Bzenci: Kindlová, Roháčová, Uličná; v Domaníně: Dvořanová, Hlinková, Zábranská
P. Mgr. Martin Sekanina, tel: 731 621 169
Farnost Bzenec, Domanín, Těmice: e-mail: fabzenec@ado.cz; tel. 730 546 664

