
POŘAD BOHOSLUŽEB 14. 6. - 21. 6. 2020
Bzenec, Domanín, Těmice

14 N
e

V Domaníně 
slavnost 

Těla a Krve Páně

9:30 Domanín Poděkování za 80 let života a Boží pomoc pro rodinu a 
ochranu Panny Marie 

lektoři: Jana Krsičková, Jaroslav Řihák
8:00 Bzenec Za + Josefa Mikla dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu
lektoři: rodina Boráňová 

16 Út 18:00 Bzenec Z P. Aloise Korunu a jeho maminku

17 St 8:00 Těmice Za + rodiče, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou 
rodinu Kuchařovou

18 Čt Vigilie slavnosti 18:00 Domanín Za živou a + rodinu Otrusinovou

19 Pá
Slavnost 

Nejsvětějšího 
srdce Ježíšova

18:00 Bzenec Za Aloise Dostálka a jeho manželku Otylii a syna Jaroslava

20 So 8:00 Bzenec Na poděkování za přijatá dobrodiní a dar zdraví a požehnání pro 
celou rodinu

21 N
e

12. Neděle v 
mezidobí

8:00 Domanín Za + rodiče Píšťkovy, Boží pomoc a ochranu Panny Marie
lektoři: Martin Bedrava, Monika Trlidová
9:30 Bzenec Za farní společenství
lektoři: manželé Gazárkovi

▪ V tomto týdnu proběhne setkání pastoračních rad farností. Bzenecké pastorační rady v úterý v 
18:45 hod. a domanínské ve čtvrtek 18:45. Potřebujeme domluvit bzeneckou pouť, hody v 
Domaníně a Těmicích, farní den.
▪ PODĚKOVÁNÍ: Děkuji všem, kdo jste se podíleli na organizaci slavnosti Božího Těla, zpěvákům, za 
výzdobu kostela, kdo jste přichytali oltáře nebo přišli v krojích.
▪ 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. 

▪ 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 7,107- Kč; v Domaníně 7.545,- Kč. 
Všem dárcům PánBůh zaplať. 
Přístí neděli bude v Bzenci sbírka na lavice, v Domaníně na vitráže těmické kapličky
▪ Úklid kostela v Bzenci: rodina Němečkova

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


