POŘAD BOHOSLUŽEB 20. 6. - 27. 6. 2021
farnost Bzenec a Domanín

Jáhenské svěcení
19 So

9:30 Olomouc

s nedělní platností 18:00 Těmice

Jáhenské svěcení bohoslovce Lukáše Gelnara
Za + Štěpána Tomana a poděkování za dar Božích milostí

8:00 Domanín
Za farní společenství
12. neděle
v mezidobí
lektoři: Zuzana Macháčková, Magda Poštolková
20 Ne sbírka v Bzenci na
Za rodiče Anežku a Štěpána Grochalovy a Břetislava
lavice, v Domaníně 9:30 Bzenec
Kosejka a živou rodinu
na topení
lektoři: Marie Kantoráková, Marta Kazíková
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
18:00 Domanín
sv. Jana Křtitele
18:00 Bzenec

25 Pá
18:45 Bzenec

26 So

10:00 Bzenec

Křest: Juliána Cecílie Skřivánkovám

11:00 Bzenec

Křest: Laura Klempířová

s nedělní platností 18:00 Těmice
13. neděle v
mezidobí
V Bzenci slav. Jana
Křtitele
27 Ne
Při mši se
rozloučíme
s bohoslovcem
Lukášem

Za + rodiče Frelichovy a Veselé, jejich + děti a ochranu
Panny Marie pro celou živou rodinu
Za + rodiče a prarodiče Klučkovy, dar zdraví a ochranu P.
Marie pro živou rodinu.
Setkání pastorační rady (a ostatních zúčastněných) ohledně
bzenecké pouti 2021

Za + Frídu Kučeru, + bratra a celou živou a + rodinu

Za dar zdraví a brzké uzdravení, Boží pomoc a ochranu
Panny Marie pro celou živou rodinu
lektoři: Ivana Brhelová, Jaromír Čech
8:00 Domanín

9:30 Bzenec

Za farní společenství

lektoři: rodina Hostýnková
10:30 Bzenec

Křest: Matyas Kasala

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 je
budete vzdělávat ve víře. Přihlášku si můžete vyzvednout na sekretariátu školy, v kostele nebo stáhnout na
web. stránkách farnosti.
JÁHEN - Úkolem jáhna v katolické církvi je především „hlásat Boží slovo“. Při mši sv. čte evangelium,
smí křtít, oddávat, pohřbívat a vyučovat.
Jáhen na rozdíl od kněze nosí na albě či rochetě štolu šikmo přes levé rameno a sepjatou na boku (jako
šerpu), nebo tzv. dalmatiku.
Jáhni mohou být označováni jako dočasní – ti jsou na jáhny svěceni, ale jsou současně kandidáty kněžství,
neboť jáhenskou službu má po nějakou dobu zastávat každý, kdo se má stát knězem. Ti, kteří neaspirují
na kněžské svěcení, jsou označováni jako trvalí jáhnové. Trvalý jáhen může být ženatý, musí mít v
pořádku rodinné záležitosti, musí dosáhnout věku minimálně 35 let, absolvovat teologické studium a
formaci.
Dalším působiště již jáhna Lukáše Gelnara jsou Valašské Klobouky.

FARNÍ DOVOLENÁ V DOLOMITECH, PD VELEHRAD 24. 7. - 31. 7. 2021
Zveme vás na společnou dovolenou do italských Alp. Odjezd v sobotu ráno 24. 7. návrat další sobotu
31. 7. večer. Ubytování je zajištěno v poutním domě Velehrad. Pastorační dům Velehrad se nachází v Itálii v
krásném horském údolí v obci St. Martin v nadmořské výšce 1310 m, 13 km od Welsbergu (Monguelfa). V
okolí domu místní vrcholy přesahují 2100 m. V blízkosti od obce jsou Dolomity, kde je mnoho značených
vysokohorských turistických tras. Cena za noc se všemi poplatky 22€/ 7 nocí 154 € (3800Kč) + jídlo. Kdo by
měl zájem, ať se přihlásí u o. Martina.
Loučení s o. Martinem proběhne nejspíše 18. července při mší sv.
Minulou neděli, se při sbírce vybralo - v Bzenci: 5.904 Kč,
v Domaníně 6.548 Kč; v Těmicích: 1.502 Kč. Celkem 8.050 Kč. Všem dárcům PánBůh zaplať.
Farnost Bzenec a Domanín: e-mail: fabzenec@ado.cz; tel. 730 546 664,P. Mgr. Martin Sekanina, tel: 731 621 169

