Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7 Hospodine, kéž bys protrhl nebe a sestoupil!
2. čt.: 1 Kor 1,3-9 Ježíš Kristus vám dá, že vytrváte až do konce.
ev.: Mk 13,33-37 Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to
podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc,
každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu,
zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak
spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“
Texty příští neděle (2. neděle adventní ):
1. čt.: Iz 40,1-5.9-11 Připravte cestu Páně!
Těšte, těšte můj národ - praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost, vzal z Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy.
Hlas volá: "Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezky našemu Bohu! Každé
údolí ať se zvýší a každá hora a pahorek ať se sníží! Co je křivé, ať se napřímí, co je drsné, ať se narovná! Hospodinova velebnost se zjeví a každé tělo společně uzří, že mluvila Hospodinova ústa." Vystup na vysokou horu, ty, který hlásáš pro Sión radostnou zvěst, pozdvihni mocně svůj hlas, ty, který
hlásáš pro Jeruzalém radostnou zvěst! Pozdvihni (svůj hlas) a neboj se; řekni judským městům: "Hle,
váš Bůh! Hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí, jeho rámě mu dává vládu. Hle, u sebe má svou mzdu a
před sebou má svůj zisk. Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém
klínu je nese, březí ovce šetrně vede."!
2. čt.: 2 Petr 3,8-14 Čekáme nová nebesa a novou zemi.
Jednu věc nesmíte přehlédnout: že je u Pána jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den.
Ne že by Pán otálel splnit to, co slíbil, jak ho někteří (lidé) obviňují z otálení, ale je k vám shovívavý,
protože nechce, aby někdo zahynul, naopak chce, aby se všichni dali na pokání… Ale my čekáme jak on to slíbil - nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost. Když tedy na to
musíte čekat, milovaní, horlivě se snažte, abyste byli před ním bez poskvrny a bez úhony v pokoji.
ev.: Mk 1,1-8 Bděte: nevíte, kdy přijde pán domu.
Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, já posílám svého
posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu
stezky!" Když Jan Křtitel (vystoupil) na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu
a (přitom) vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. Kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden,
abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým."
Přichází! Víme, že Ježíš přichází a přináší vysvobození. Kolikrát lidé čekali na nového krále (ředitele, předsedu, prezidenta…) s nadějí, že právě on je zachrání. Nakonec vždy přišlo zklamání, protože
lidé jsou limitovaní svými schopnostmi, mnozí dokonce poškodili svěřené hodnoty. A tak možná vyhlížíme i příchod Ježíše skepticky, bez očekávání. A přece víme, že pro nás zemřel, vydal úplně všechno!
Dnes se můžeme s důvěrou opřít o Boží moc a očekávat skutečného zachránce, Krále přinášejícího život do našeho, do mého světa.
Svátky v týdnu: neděle: 1. neděle adventní – začátek nového liturg. roku (nedělení cyklus B)
pondělí: svátek sv. Ondřeje, apoštola
čtvrtek: památka sv. Františka Xaverského, kněze (XVI. stol.)
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, farní účet: 1440477309/0800

Týden od 29. 11. do 6. 12. 2020
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 29. 11.
(1. neděle
adventní)
pondělí 30. 11.

- za Václava a Růženu Mrkvovy a za živou rodinu
- za požehnané prožití adventu
- za Františku a Rudolfa Košutkovy, prarodiče a za živou rodinu
- za + Boženu Kůrečkovou, manžela, rodiče, bratra a za živou i + rodinu
6:30
Zimákovu a Bolfíkovu
úterý 1. 12.
18:00 - za Štěpána Lekavého, manželku, dvoje rodiče a za živou rodinu
středa 2. 12.
18:00 - za Jožku Turka a za živou i + rodinu
čtvrtek 3. 12.
6:30 - za + Annu Bohůnovou (od přátel z ulice)
19:00
adorace (do 22:00; společná část: 21:30-22:00)
pátek 4. 12.
6:30(!) - na dobrý úmysl
18:00 - za + Vojtěcha Buchtu (od přátel z ulice)
sobota 5. 12.
7:00(!) - za Josefu Bohůnovou, syna a za živou i + rodinu
neděle 6. 12.
- za Marii Komosnou, manžela a za živou i + rodinu
(2. neděle
10:00 - za požehnané prožití adventu v našich rodinách a v naší farnosti
adventní)
- za Teklu Košutkovou, manžela a za živou i + rodinu
Oznámení: - Farní knihovna bude dnes i o dalších nedělích otevřená od 14:15 do 15:30.
- Jako každý rok, i letos jsou zvány na roráty děti. Prosím, aby se ve všední dny ostatní věřící mší svatých neúčastnili – maximálně dva z těch, kterých se týká daný úmysl, abychom se vešli do počtu dvaceti. Rozpis podle
tříd: po.: 4. třídy; út.: 1. třídy; st.: 3. třídy; čt.: 5. třídy; pá. ráno: 6.+7. třídy; pá. večer: 2. třídy; so. ráno: 8.+9.
třídy. Děti, které daný den nemají „službu“, ať nechodí na mši, ale po mši sv. (či v jiný daný čas) si mohou přijít
pro svaté přijímání či křížek. Za účast na mši či na sv. přijímání děti dostanou hvězdičku. Děti s nejvíce hvězdičkami budou odměněny nocí na faře (v době, kdy to bude možné). Poznámka: Děti už chodí do školy, a tak
jistě mohou přijít i do kostela.
- Listy pro vyplňování adventních předsevzetí jsou na farních stránkách; též na stolku za lavicemi a v sakristii.
Pomozme dětem s volbou adventních předsevzetí a jděme jim v tom příkladem.
- Podávání sv. přijímání v kostele: dnes: po „desáté“ mši sv., dále ve 14:00, v 17:00 a v 18:00; pondělí a sobota:
po ranní mši sv. a v 17:00; úterý, středa, pátek: v 8:00, v 17:00 a po večerní mši sv.; čtvrtek: po ranní mši sv.,
v 17:00 a po adoraci (20:45); Při svatém přijímání zachovávejte potřebné rozestupy a v kostele se dlouho nezdržujte. Využijte aspoň jedenkrát za týden některou z těchto příležitostí.
- Svátost smíření před 1. pátkem; může být už i k Vánocům: úterý: 17:30-18:00; středa: 15:00 – děti po 1. sv.
přijímání; dále 17:00-18:00; čtvrtek: 16:00-17:30 (o. Josef Pohanka, o. Petr); dále 19:30-21:30 (o. Josef Pohanka, o. Štěpán Trčka, o. Petr); pátek: 17:00-18:00; sobota: 6:00-6:30.
- Čtvrteční adorace bude trvat do 22 hod. Společná část (21:30-22:00) bude přenášena online.
- V pátek bude v adventu také ranní mše svatá. Bude začínat v obvyklých 6:30.
- V pátek od 15 hod. začne v kostele tichá adorace (bez křížové cesty).
- Sobotní ranní mše svatá bude v adventu začínat až od 7 hodin.
- Biskup Vojtěch nás vybízí ještě tuto středu k postu a modlitbě za ukončení pandemie.
- Redakční rada farního časopisu Cesta připravila anketu, která se týká osobního, rodinného i duchovního prožívání současné situace spojené s epidemií Covidu. Prosím, abyste se do této ankety zapojili – může to být inspirace pro druhé do dalšího období. Odkaz na anketu najdete na farních stránkách i zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8qPcoth81VTMrTv1TpopptEHugkiVaxSQS6BOy8RLfdwUg/viewf
orm Prosíme o odpovědi nejpozději do pondělního večera. Prosíme také o tipy na různé webové stránky, které
vám nyní pomáhají v práci s dětmi či v osobním duch. životě. Posílejte je na: cesta.db@seznam.cz .
- Nedávno se konala online konference o evangelizaci, kde vystoupil mj. i o. René-Luc. Přednášky můžete zhlédnout na: www.youtube.com/playlist?list=PLkhpS-yG29NLBqQYgp-CWublxWX4-m3cq .
- Po celý příští týden bude probíhat online sbírka na Fond puls (naší farnosti zbývá doplatit 154.614,- Kč). Číslo
účtu: 1440477309/0800. Můžete přispívat též do pokladničky za lavicemi (u stolečku).
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 29. 11. v 8:30 – za Josefa Tomečka, syna, rodiče a za živou i + rodinu
čtvrtek 3. 12. v 18:00 – za Jana Netíka (nedožitých 100 let) a za živou rodinu
neděle 6. 12. v 8:30 – za rodiče Skoumalovy, tři zetě, za živou rodinu a za duše v očistci
Oznámení: - Podávání sv. přijímání: při všech mších sv. a v pátek po adoraci.
- Příležitost ke svátosti smíření bude v Josefově ve čtvrtek přede mší sv. a při mši sv. (o. Josef Pohanka).
- V pátek od 15 do 16:45 hod. jste zváni do kostela k tiché adoraci. Na závěr bude podáno sv. přijímání.
10:00

