
8:00 Domanín
Za † Miroslava Kolébala, † rodiče s prosbou o Boží 

požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.

9:30 Bzenec Za farní společenství.

18:00 Bzenec Za členy živého růžence

19:00 Těmice Za členy živého růžence

9 Čt 18:00 Domanín
Za živou a † rodinu Klobáskovou s prozbou o dar zdraví 

pro nemocnou osobu

10 Pá 18:00 Bzenec
Za † rodiče Julii a Štefana Chmelovy, zemřelé syny, živou a 

† rodinu

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec Za † Jarmilu Vaňkovou, manžela Jaroslava  a duše v očistci

▪ Minulou neděli, se při sbírce vybralo v Bzenci 6.139- Kč; v Domaníně 7.910,- Kč. 

Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

▪ Úklid kostela v Bzenci: Stoček, Váňa; Domanín: Sluková, Knotková, Mikulíková

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

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

▪ 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.

▪ Bohoslužebník je k dispozici na běžném místě.

▪ 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.

12 Ne
15. Neděle v 

mezidobí

lektoři: Zuzana Macháčková, Magda Poštolková

lektoři: Andrea Goliášová, bohoslovec Dan

8 St

POŘAD BOHOSLUŽEB 5. 7. - 12. 7. 2020
Bzenec, Domanín, Těmice

5 Ne
Sv. Cyrila 

a Metoděje

lektoři: manželé Trlidovi 

lektoři: Marcela Tuhá, Jaroslav Váňa


