Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Texty této neděle (2 . neděle velikonoční):
1. čt.: Sk 2,42-47 Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné.
2. čt.: 1 Petr 1,3-9 Bůh nás znovu zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději.
ev.: Jan 20,19-31 Za týden přišel Ježíš zase.
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli
Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu
je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš při-šel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na
jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi
nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a
vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu
řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!“ Ježíš vykonal před
svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal,
abyste věřili, že Ježíš je Syn Boží a s vírou abyste měli život v jeho jménu.
Texty příští neděle (3. neděle velikonoční):
1. čt.: Sk 2,14.22-28 Nebylo možné, aby zůstal v moci smrti.
V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti apoštoly a slavnostně promluvil k lidem: „Židé a všichnijeruzalémští obyvatelé, pozorně vyslechněte mou řeč! Bůh vám dal svědectví o Ježíši Nazaretském mocnými činy, divy a znameními, které, jak víte, konal Bůh skrze něho mezi vámi. A on byl vydán, jak to Bůh
předem rozhodl a předpověděl, a vy jste ho rukama bezbožníků přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, zbavil bolestí smrti, protože nebylo možné, aby zůstal v její moci. David přece o něm říká:
‘Mám Pána před očima stále, je mi po pravici, abych se neviklal. Proto se raduje mé srdce a můj jazyk jásá. Ano – i mé tělo odpočine v naději, neboť nevydáš mě podsvětí napospas, nedopustíš, aby tvůj Svatý
podlehl porušení. Oznámils mi cesty života, naplníš mě blahem před svou tváří.’
2. čt.: 1 Petr 1,17-21 Byli jsme vykoupeni drahou krví Krista, neposkvrněného beránka.
ev.: Lk 24,13-35 Poznali Ježíše při lámání chleba.
Ještě ten den první po sobotě se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od
Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se
k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich:
O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní.Jeden z nich – jmenoval se Kleofáš – mu
odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!“ Zeptal se
jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem
před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však
jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo.
Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jakženy říkaly, jeho však neviděli.“ A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili
proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje.
Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň
s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u
stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct apoštolů i jejich druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami
pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při lámání chleba.

Týden od 19. 4. do 26. 4. 2020
Svátky v týdnu:

neděle: neděle Božího milosrdenství
čtvrtek: svátek sv. Vojtěcha, bikupa a mučedníka (I. st.)
sobota: svátek sv. Marka, evangelisty
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 19. 4.
(Božího
10:00 - za členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny
milosrdenství)
pondělí 20. 4.
- za Hedviku Staškovou (od přátel z ulice)
úterý 21. 4.
- za Stanislava Kučeru (od spolupracovníků)
středa 22. 4.
- za Marii Vymyslickou, manžela Františka a za živou rodinu
čtvrtek 23. 4.
- za + Ludmilu Trefilíkovou, dva švagry a na poděkování za dar života
19:00
nešpory, adorace (do 22 hodin)
pátek 24. 4.
- na poděkování za 60 let života, za + rodiče a za živou rodinu
sobota 25. 4.
- za členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny
neděle 26. 4.
(3. neděle
10:00 - za Andělu Herkovou, manžela a za živou rodinu
velikonoční)
Oznámení: - Všechny v tabulce uvedené mešní úmysly budou odslouženy o. Petrem.
- Lístky s oznámeními jsou k dispozici v hlavním vchodu (i v Josefově) a také na stolku za lavicemi.
- Příležitost ke svátosti smíření, k modlitbě či k duchovnímu rozhovoru: středa: 17:00-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 17:00-18:00.
- Pokud byste cokoliv potřebovali (modlitbu, udělení svátosti, rozhovor, organizační domluvu atd.),
můžete se kdykoliv osobně či telefonicky obrátit na o. Petra (jeho telefon je na této stránce dole).
- Volejte o. Petra také v případě, že je potřeba navštívit někoho vážněji nemocného (individuální duchovní služba je povolena i vládním nařízením – to platí i o svátosti smíření). Na návštěvy nemocných volejte kněze včas – návštěva v nemocnici by nyní byla velmi komplikovaná.
- Protože se nekonají nedělní bohoslužby se sbírkami, můžete přispět na výdaje farnosti na farní účet:
1440477309/0800. Děkuji mnoha dárcům, kteří v minulých dvou týdnech přispěli.
- V přední sakristii máte k dispozici objednaná CD s přednáškou Maxe Kašparů – můžete si je sami
vyzvedávat.
- V přední sakristii jsou také nadále volně k dispozici samolepky s obrázky zvířat pro děti.
- Před týdnem byly uvedeny do provozu nové farní webové stránky: www.farnostdolnibojanovice.cz
- Na farních webových stránkách najdete pastýřský list otce biskupa Vojtěcha pod názvem Cestou
světla.
- V kostele mezi lavicemi je pokladnička, do níž můžete tentokrát přispívat na dobročinné dílo katolické charity. Můžete do ní vkládat i to, co jste ušetřili do svých postniček. Díky všem dárcům. Na
činnost Charity můžete přispět také online platbou. Více informací na plakátech v kostele a na webových stránkách farnosti.
- Oblastní charita Hodonín srdečně děkuje všem dárcům za vše, co jste darovali při sbírce pro potřebné. V naší obci se vybralo celkem 530 kg potravin a ostatních darů.
- Pokud byste se chtěli rozdělit s chudšími dětmi o velikonoční sladkosti, můžete je po celý týden
přinášet do koše v přední sakristii.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 19. 4. – za + Libuši Kolibovou (1. výr.) a za živou rodinu
čtvrtek 23. 4. – na poděkování za 70 a 40 let života a za dar zdraví pro živou rodinu
neděle 26. 4. – za živou i + rodinu Redkovou a Přikrylovu
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131

