
1 Út Pam. sv. Justina 18:00 Bzenec Za + rodiče a dar zdraví pro rodinu

2 St 8:00 Těmice
Na poděkování za opravenou kapli P. Marie Nanebevzaté 

v Těmicích a za všechny dobrodince kapličky

18:00 Domanín
Za + Františka Findu, jeho + rodiče a ochranu Panny Marie pro živou 

rodinu

19:30 Domanín Po mši sv. a eucharis. průvodu proběhne přátelské setkání na farní zahradě

15:00 Domanín Adorace + příležitost ke sv. smíření

16:00 Domanín
Za Boží pomoc pro nemocnou osobu a ochranu Panny Marie pro celou 

rodinu    

17:00 Bzenec Adorace + příležitost ke sv. smíření

18:00 Bzenec Obrácení paní Adriány k Bohu

10:30 Domanín Svatba: Píšťková Monika, Vodáček Miloš

18:00 Těmice Volný úmysl

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
K nedožitým 80. narozeninám Růženy Tomejčíkové, za děti a jejich 

rodiny a dar zdraví pro živou rodinu

8 Út 18:00 Bzenec Za + Annu Dvořanovou, její rodiče a duše v očistci

9 St 8:00 Těmice Za + manžela Petra Píšťka, Boží ochranu pro celou živou a + rodinu

10 Čt
vigilie Nejsv. 

srdce Ježíšova
18:00 Domanín

Za + Janu Tichou, celou + rodinu, ochranu Panny Marie a Boží pomoc 

pro živou rodinu

11 Pá
slavnost Nejsv. 

srdce Ježíšova
18:00 Bzenec Za živou a + rodinu

12 So s nedělní platností 18:00 Těmice Volný úmysl

8:00 Domanín
Za živou rodinu Gorčíkovu, + rodiče a sestru, Boží pomoc a ochranu 

Panny Marie pro celou rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství

15 Út 18:00 Bzenec Volný úmysl

16 St 8:00 Těmice Za + manžela, dvoje + rodiče, za dar zdraví pro celou živou rodinu

17 Čt 18:00 Domanín
Za + Josefa Mikulíka, bratra Vojtu, dvoje + rodiče a prarodiče 

s prosbou o požehnání pro živou rodinu

18 Pá 18:00 Bzenec Za členy živého růžence a jejich rodiny

Jáhenské svěcení 9:30 Olomouc Jáhenské svěcení bohoslovce Lukáše Gelnara 

s nedělní platností 18:00 Těmice Volný úmysl

8:00 Domanín Za farní společenství

9:30 Bzenec 
Za rodiče Anežku a Štěpána Grochalovy a Břetislava Kosejka a živou 

rodinu

22 Út 18:00 Bzenec Za + Pavla Lochmana a duše v očistci

23 St 8:00 Těmice Za + rodinu Kuchařovu a Píšťkovu

24 Čt
Slav. Narození sv. 

Jana Křtitele
18:00 Domanín

Za + rodiče Frelichovy a Veselé, jejich + děti a ochranu Panny Marie pro 

celou živou rodinu

25 Pá 18:00 Bzenec
Za + rodiče a prarodiče Klučkovy, dar zdraví a ochranu P. Marie pro 

živou rodinu.

10:00 Bzenec Křest: Juliána Cecílie Skřivánková

s nedělní platností 18:00 Těmice Volný úmysl

8:00 Domanín
Za dar zdraví a brzké uzdravení, Boží pomoc a ochranu Panny Marie 

pro celou živou rodinu

9:30 Bzenec Za farní společenství

Při mších svatých se rozloučíme s bohoslovcem Lukášem Gelnarem

"BOHOSLUŽEBNÍK" ČERVEN 2021
Farnost Bzenec a Domanín

Ne
11. neděle v 

mezidobí   

4 Pá
První pátek 

v měsíci

13

20 Ne
12. neděle 

v mezidobí 

FARNÍ DEN - Po mši sv. a eucharistickém průvodu jste zváni na farní den

3 Čt
Slavnost Těla 

a Krve Páně

6 Ne

10. neděle 

v mezidobí

Slav. Těla a krve 

Páně v Bzenci

5 So
s nedělní platností

So19

So26

27 Ne

13. neděle v 

mezidobí

V Bzenci slav. 

Jana Křtitele



29 Út
Slav. sv. Petra 

a Pavla
18:00 Bzenec bohoslužba slova - vede jáhen Lukáš Gelnar

30 St 8:00 Těmice bohoslužba slova - vede jáhen Lukáš Gelnar

SOBOTA 18:00 přednáška P. Marka Orko Váchy v kostele

8:00 MŠE SV. celebruje P. Waldemar Grieger

8:00 - 11:00 příležitost ke sv. smíření

9:30 průvod krojovaných od zámku ke kostelu

10:30 HLAVNÍ MŠE SV. celebruje P. Marek Orko Vácha

FARNÍ DEN BZENECKÉ FARNOSTI - v neděli 6. června, na slavnost Těla a Krve Páně, po mši sv. a eucharistickém 

průvodu jste srdečně zváni na farní den bzenecké farnosti. Bude připraven guláš a jiné občerstvení. Děti se mohou těšit 

na skákací hrad. Při této příležitosti bude prostor k osobnímu rozloučení s bohoslovcem Lukášem Gelnarem.

ÚMYSLY MŠÍ SV.

Mše svatá je hlubokou formou modlitby. Je to největší modlitba. V církvi se stalo zvykem, že každá mše svatá může být 

sloužena na konkrétní úmysl – ať už jako poděkování nebo prosba. Úmysl neboli intence je prosba, se kterou do mše 

svaté vstupuje kněz, který celebruje a přednáší ji Bohu. Není to nic jiného než forma společné modlitby na určitý úmysl. 

U nás je zvykem tento úmysl číst jako poslední prosbu v přímluvách. Díky tomu si některá rodina zadá mši svatou, sejde 

se většinou v kostele a někdo z ní přináší obětní dary. 

Nehledejme v intencích na mše svaté žádnou magii ani folklor, při kterém se při mši čtou jména našich příbuzných. 

Vnímejme mši svatou jako společnou modlitbu, při které Pánu Bohu předkládáme svůj úmysl.

Chci zapsat úmysl mše sv.

Úmysly mší sv. zapisuje v Bzenci pan Miroslav Jurásek, v Domaníně paní Marie Horniková, v Těmicích paní Věra 

Tomanová a to po mši sv. v zákristii. Zapisujeme úmysly vždy na půl roku. Od prosince tedy zapisujeme na 1. pololetí 

dalšího roku (leden-červen). Od května zapisujeme na 2. pololetí (červenec-prosinec). Prvních 14 dnů mají přednost ti, co 

chtějí zapsat "výroční" mši sv. např. Na poděkování za 60 let manželství atd. ....     

Jak má vypadat úmysl na mši svatou?

Mše sv. je nejsilnější modlitbou církve: už v ní samotné je Boží požehnání, ochrana a pomoc (není potřeba to psát do 

úmyslu mše sv.); např. když dáváme úmysl „za živou a zemřelou rodinu Novákovu“ znamená to, že je tam i Boží 

požehnání a ochrana pro celou rodinu, jak svatých, Panny Marie i Nejsvětější Trojice.

Úmysly se mají sloužit co nejkonkrétněji – ne za celé rody a rodokmeny. 

Ti kteří se účastní mše sv. by měli vědět za koho se při mši sv. modlí, úmysl by měl být konkrétní. 

Nepoužíváme familiérní oslovení (např. „tetičku Bětušku apod.“) – mše sv. má být důstojná.

Kolik se platí?

Mše svatá má nevyčíslitelnou hodnotu a není možné ji zaplatit. Je zvykem, že po odsloužení mše svaté mohou věřící dát 

knězi tzv. mešní stipendium, tedy dar za odsloužení mše svaté. Výše daru není stanovena, kněz nesmí dar vyžadovat. 

Doporučená částka je 200,-Kč. Někdo daruje více, někdo méně nebo nic. Peníze nesmí být překážkou odsloužení mše sv. 

Peníze za mši sv., nejsou osobním příjmem kněze. Tyto peníze kněz může použít na dopravu 

k bohoslužbám (benzín, oprava vozu apod.), zbytek se odvádí ordináři (biskupovi) do fondu, z něhož se přispívá 

potřebným kněžím na dopravu.

DOMANÍN - SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI OSOBNÍHO LOUČENÍ S BOHOSLOVCEM LUKÁŠEM - ve čtvrtek 3. 

června, na slavnost Těla a Krve Páně, po mši sv. a eucharistickém průvodu jste zváni na přátelské posezení na farní 

zahradě. Při této příležitosti bude prostor k osobnímu rozloučení s bohoslovcem Lukášem Gelnarem.

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (* 14. září 1966 Brno) je český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, 

pedagog, spisovatel a skaut. Slouží jako farář lechovické farnosti a kaplan Římskokatolické akademické farnosti při 

kostele Nejsvětějšího Salvátora. Na akademické půdě působí ve funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 

3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde je i předsedou akademického senátu. Specializuje se na otázky evoluční 

biologie, lékařské a environmentální etiky.

MŠE SV. V KAPLI PANNY MARIE V TĚMICÍCH  - od června jsou obnoveny bohoslužby v Těmicích. Mše sv. budou 

každou středu v 8:00 hod. a v sobotu s nedělní platností v 18:00 hod.  

BZENECKÁ POUŤ 2021

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ BOHOSLOVCE LUKÁŠE GELNARA - v sobotu 19. 6. v katedrále sv. Václava v Olomouci 

přijme z rukou pomocného biskupa Josefa Nuzíka jáhenské svěcení bohoslovec Lukáš Gelnar. Z farnosti pojede autobus, 

zapisovat se můžete u Lukáše Gelnara. Kvůli epidemii Covid je kapacita omezena. Mši sv. bude možné sledovat i online 

na YouTube kanále "Katedrála sv. Václava Olomouc" Odkaz na stránku bude umístěn na web. stránkách farnosti.

14. 8. 

15. 8. NEDĚLE

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY NA ROK 2021/22. Prosíme rodiče, aby v průběhu měsíce června 

přihlásili své děti do Náboženské výchovy. Náboženství se bude vyučovat ve škole a bude navazovat na výuku. Prosíme, 

nezanedbávejte vaši povinnost, ke které jste se zavázali při sňatku a při křtu dítěte, že ho budete vzdělávat ve víře. 

Přihlášku si můžete vyzvednout na sekretariátu školy, v kostele nebo stáhnout na web. stránkách farnosti.

SLAVNOSTNÍ MŠE SV. U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ 650 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY OBCE TĚMICE, 

při které budou požehnány nové vitráže a opravená kaple Nanebevzaté Panny Marie. Slavnostní mše sv. bude v 

neděli 25. července 2021 v 11:00 hodin před kaplí Panny Marie v Těmicích.


