
Za farní společenství

křest: Lilien Andrýsková

9:30 Bzenec Za nemocnou osobu

18:00 Bzenec Za + Otto Sekaninu, živou a + rodinu

19:00 Těmice
Za zdárný a průběh rekonstrukce kaple Panny Marie 

Nanebevzaté

30 Čt 18:00 Domanín

Za + manžela Jaroslava, k jeho nedožitých 90 let, 

dvoje + rodiče, s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro živou 

rodinu, za duše v očistci

31 Pá
Sv. Ignáce 

z Loyoly
18:00 Bzenec Za + rodiče a požehnání pro živou rodinu

8:00 Domanín
Za + Marii a Václava Janíkovy, zemřelé rodiče a dar zdraví pro 

rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství

29 St Sv. Marty

2

▪ Ve čtvrtek od 14:00 budeme odvážet suť, která byla pod lavicemi a také odstraňovat staré koberce. Pokud 

by mohl někdo přijít, jak pánové tak dámy, tak jste srdečně zváni.

farní dovolená v Olomouci 31. 7. - 7. 8. 2020

▪ Minulou neděli se při sbírce vybralo v Bzenci 23.531- Kč; v Domaníně 12.039,- Kč.

Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
▪ Úklid kostela v Bzenci: rodina Tuhá

P. Mgr. Martin Sekanina, tel: 731 621 169

▪ Srdečně jste zváni na BZENECKOU POUŤ 16. 8. 2020. Hlavní mši sv. celebruje P. Max Kašparů.  Prosíme 

děti i dospělé aby přišli v kroji a účastnili se průvodu krojovaných od zámku ke kostelu. Průvod vychází v 9:30 

hod. Pro krojované bude připraveno zázemí ve farní učebně a také vyhrazené místo při mši sv.

▪ DOMANÍN: ve čtvrtek, po mši sv. (v 18:45) bude krátké setkání ekonomické rady.

▪ DOMANÍN: aby místnosti na faře, které budeme pronajímat škole odpovídaly higienickým 

předpisům, proběhly tento měsíc menší  stavební úpravy, přidali jsem jednu toaletu a výlevku. Díky 

všem kteř s tím pomohli. Díky Bohu je už  vše vyřízené a od září bude možné aby část fary využívala 

škola.
▪ BZENEC: Bylo by dobré, kdybychom do pouti stihli odstranit koberce a vyčistit dlažbu od oboustranné 

pásky v kostele. Větší brigádu plánujeme v sobotách, tj.  1. a 8. srpna. Kdyby byl někdo ochotný přijít i 

mimo tento termín, např. v týdnu ve všední den, ať se domluví s o. Martinem, nebo s panem Jiřím 

Gazárkem. 

▪ Město Bzenec Vás zve na žehnání sochy svatého sv. Ignáce, která je umístěna v ulici Pod Kněží Horou, ve 

výklenku mezi rodinnými domy Holešínských a Černých. Žehnání proběhne o svátku sv. Ignáce - v pátek 

31. 7. 2020 v 15 hodin na místě samém. 

▪ Bližší informace ohledně farní dovolené v AKS vám budou zaslány na mail v úterý.

POŘAD BOHOSLUŽEB 26. 7. - 2. 8. 2020
Bzenec, Domanín, Těmice

26 Ne
17. Neděle v 

mezidobí
lektoři: Ivana Brhelová, Jaromír Čech

lektoři: Marie Kantoráková, Marta Kazíková

8:00 Domanín

Představení bohoslovce Lukáše Gelnara a uvedení do služby kostelníka.

Ne
17. Neděle v 

mezidobí

lektoři: Jana Krsičková, Jaroslav Řihák

lektoři: rodina Hostýnková



Farnost Bzenec, Domanín, Těmice: e-mail: fabzenec@ado.cz; tel. 730 546 664




