
8:00 Domanín
Za + rodiče Pokorné, dvoje + prarodiče, + P. Jiřího Balabána a 

Boží pomoc pro živou rodinu.

9:30 Bzenec Za + syna Jiřího, maminku a dar zdrví pro celou rodinu.

10:30 Bzenec Křest: Jindřiška Dufková

2 Út 18:00 Bzenec Za + rodiče Hromkovy a zdraví pro celou rodinu

3 St
Sv. Karla Lwangy a 

druhů
8:00 Těmice

Za + Štěpána Tomana, dvoje + rodiče, s prosbou o Boží 

požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

4 Čt
Ježíše Krista, 

nejvyššího a věčného 

kněze

18:00 Domanín Za + Františka Findu a jeho + rodiče

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření

16:00 Domanín Za + Janu Tichou, za živou rodinu a duše v očistci

17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec
Za + Josefa Štěpančíka, s prosbou o dar zdraví a ochranu P. 

Marie pro živou rodinu

8:00 Bzenec Za členy živého růžence

9:00 Bzenec Úklid kostela a fary. Srdečně zveme jak muže, tak i ženy.

8:00 Domanín Úklid na farní zahradě

8:00 Domanín Za osumdesátníky z Domanína a Těmic

9:30 Bzenec Za farní společenství.

▪ DOMANÍN: První sobotu v měsíci červnu, tj. dne 6. 6. 2020 se koná od 8:00 h ráno na faře brigáda. Jedná 

se o úklid rumiště a nepotřebných věcí. Budeme je nakládat na vlečku traktoru a vykládat ve "Dvoře" do 

připravených kontejnerů. Prosíme farníky, hlavně muže, aby přišli vypomoct s úklidem.  Vezměte s sebou 

rukavice, kbelíky na rumiště, lopaty. Předem děkujeme za pomoc. 

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 obvyklém místě je k dispozici červnový "bohoslužebník".

7 Ne
Slavnost Nejsvětější 

Trojice

lektoři: Oldříška Kytková, Lenka Poláčková

lektoři: Jaromír Čech, Ivana Brhelová

V neděli 31. 5. 2020 za pěkného počasí plánujeme cyklopouť do Bukovan, ke kapličce sv. Jana Pavla II.  (cca. 

20 km). Vyjíždíme ve 13:30 od bzenecké fary. Mše sv. v kapli sv. Jana Pavla II. bude v 15:00 hod. Pokud nemůžete na 

kole, budeme rádi, když za námi přijedete autem. 18. 5. tomu bylo  100 roků, co se Karol Wojtyla, pozdější papež Jan 

Pavel II, ve Wadovicích narodil. Můžeme takto společně poděkovat za jeho život a porosit o přímluvu pro naše 

rodiny. 

31 Ne
Slavnost Seslání 

Ducha Svatého

5 Pá
Sv. Bonifáce

První pátek v měsíci

6 So

▪ BZENEC:  Zveme ochotné farníky, jak muže tak i ženy, na pomoc při úklidu v kostele a na faře. Je třeba 

uklidit archiv, sklady a mísnosti v kostele, umýt okna v přízemí fary aj. Brigáda proběhne v sobotu 6. 6. 

začneme mší sv. v 8:00, oběd je zajištěn. 

POŘAD BOHOSLUŽEB 31. 5. - 7. 6. 2020
Bzenec, Domanín, Těmice


