Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

2. NEDĚLE POSTNÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Gn 12,1-4a Povolání Abraháma...
2. čt.: 2 Tim 1,8b-10 Bůh nás volá a osvěcuje.
ev.: Mt 17,1-9 Ježíšova tvář zazářila jako slunce.
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl
před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle – ukázal se jim
Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady.
Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Když ještě mluvil, najednou
je zastínil světlý oblak, a hle – z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich
a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. Když sestupovali z
hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.“
Texty příští neděle (3. neděle postní):
1. čt.: Ex 17,3-7 Dej nám vodu, ať se napijeme.
2. čt.: Řím 5,1-2.5-8 Láska je nám vlita skrze Ducha svatého, který nám byl dán.
ev.: Jan 4,5-42 Pramen vody tryskající do života věčného.
Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu
Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil se u té studny. Bylo kolem poledne. Tu
přišla jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: „Dej mi napít.“ Samařská žena mu odpověděla: „Jak
to? Ty, Žid, žádáš o napití mne, Samaritánku?“ Ježíš jí na to řekl: „Kdybys znala Boží dar a věděla, kdo ti
říká: ‘Dej mi napít’, spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu.“ Žena mu namítla: „Pane, vždyť
ani nemáš vědro, a studna je hluboká. Odkud tedy chceš vzít tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec
Jakub, který nám dal tuto studnu a sám z ní pil i jeho synové a jeho stáda?“ Ježíš jí odpověděl: „Každý,
kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.“ Žena mu
řekla: „Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a nemusela sem chodit čerpat.“ Ježíš jí řekl:
„Jdi, zavolej svého muže a zase přijď sem.“ Žena mu odpověděla: „Nemám muže.“ Ježíš jí na to řekl:
„Správně jsi odpověděla: ‘Nemám muže’; pět mužů už jsi měla, a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To
jsi mluvila pravdu.“ Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha tady na té
hoře, a vy říkáte: ‘Jen v Jeruzalémě je to místo, kde se má Bůh uctívat.’“ Ježíš jí odpověděl: „Věř mi, ženo, nastává hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte,
my uctíváme, co známe, protože spása je ze Židů. Ale nastává hodina – ano, už je tady – kdy opravdoví
Boží ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v pravdě. Vždyť Otec si vyžaduje takové své ctitele. Bůh je
duch, a kdo ho uctívají, mají ho uctívat v duchu a v pravdě.“ Žena mu řekla: „Vím, že má přijít Mesiáš,
nazvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všechno.“ Na to jí řekl Ježíš: „Já jsem to, který s tebou mluvím.“ Právě tehdy se vrátili jeho učedníci a divili se, že mluví se ženou. Přesto však se nikdo nezeptal:
„Co jí chceš?“ nebo „Proč s ní mluvíš?“ Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem:
„Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Snad je to Mesiáš?“ Vyšli tedy
z města a šli k němu. Mezitím ho učedníci prosili: „Mistře, najez se!“ On jim však řekl: „Já mám k jídlu
pokrm, který vy neznáte.“ Učedníci se mezi sebou ptali: „Přinesl mu někdo něco jíst?“ Ježíš jim řekl:
„Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal, a dokonat jeho dílo… Mnoho Samaritánů z toho města
v něj uvěřilo pro řeč té ženy, která svědčila: „Řekl mi všechno, co jsem udělala.“ Když tedy ti Samaritáni
k němu přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam dva dny. A ještě mnohem více jich v něj uvěřilo pro
jeho řeč. Té ženě pak říkali: „Věříme už nejen proto, žes nám to pověděla, vždyť sami jsme ho slyšeli
a víme, že je to skutečně Spasitel světa.“
Jak vnímáme postní dobu? Když máme žízeň, stačí nám jen si vzpomenout na vodu, když máme vodu na
dosah ruky? Jistě ne. Pokud jsme ochabli v počáteční horlivosti Popeleční středy po duchovním růstu, je
třeba znovu se nadechnout k další cestě k velikonoční obnově křestního vyznání. Povzbuzením nám může
být dnešní rozhovor Ježíše se samařskou ženou. Můžeme počítat s Ježíšovou úctou ke každému člověku,
ale musíme být také připraveni, že nám ukáže, co vlastně naše duše potřebuje… Uděláme si pro něj čas?

Týden od 8. 3. 2020 do 15. 3. 2020
Svátky v týdnu: V týdnu není žádný významnější svátek.
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 8. 3.
7:00 - za Vladimíra Salajku, dvoje rodiče a bratry
(2. neděle
10:00 - za naši farnost
postní)
18:30 - na poděkování za 80 let života, za + manžela a za živou i + rodinu
pondělí 9. 3.
6:30 - za rodiny členů Živého růžence
úterý 10. 3.
18:00 - za Pavla Pavku, rodiče a za živou i + rodinu
středa 11. 3.
18:00 - za živou i + rodinu Makuderovu
čtvrtek 12. 3.
6:30 - za Marii a Matěje Ducháčkovy a za živou i + rodinu
19:00 celonoční adorace (společná část: 21:30-22 hod.)
pátek 13. 3.
18:00 - za + Jana Blahu (2. výr.), dvoje rodiče, bratra a za živou rodinu
sobota 14. 3.
7:00 - na poděkování za 60 let života a za živou rodinu
neděle 15. 3.
7:00 - za + Růženu Urbánkovou a za živou rodinu
(3. neděle
10:00 - za + o. Stanislava Lekavého
postní)
18:30 - za Eduarda Zugara, sestru, bratra, dvoje rodiče a za živou rodinu
- Oznámení: - Dnes se v naší farnosti při všech mších sv. koná sbírka Svatopetrský haléř.
- Dnes od 13:30 jste zváni k modlitbě křížové cesty. Svát. požehnání bude následovat po křížové cestě.
- Dnes od 17 hodin se koná koncert Jarního hudebního festivalu. Vystoupí místní absolventi ZUŠ.
Vstupné 150,- Kč. Jste srdečně zváni.
- Příležitost ke sv. smíření: úterý: 17:30-18:00; středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 19:30-21:30 (o. Josef Pohanka); pátek: 17:30-18:00; sobota: 6:30-7:00.
- Ve středu po mši sv. (od 19 hod.) se bude konat další příprava dětí a rodičů k 1. svatému přijímání.
- Setkání vedoucích kurzu charismatické obnovy v Hluku začne ve středu ve 20 hodin.
- Ze čtvrtku na pátek se bude konat další celonoční adorace. Společná část bude od 21:30 do 22 hodin.
Zapisujte se na seznam, který bude v hlavním vchodu.
- V pátek v 15 hodin se můžete v kostele pomodlit pobožnost křížové cesty.
- Při páteční mši sv. bude mít přímluvy 1. skupina biřmovanců.
- Farnost Čejkovice vás zve na tento pátek večer a na sobotu dopoledne na postní duchovní obnovu –
vede o. Marek Vácha. Více na plakátech ve vchodech do kostela, příp. na: www.farnostcejkovice.cz .
- V sobotu v 18 hodin se bude konat další příprava biřmovanců. Setkání vedoucích tentokrát nebude.
- PŘEDBĚŽNÁ OZNÁMENÍ: • Farní duchovní obnova proběhne v naší farnosti za dva týdny (v pátek
20.3. večer – setkání s mladými z Jeunesse-Lumiére a v sobotu 21.3. dopoledne – přednášky o. J. Kani.
• Návštěvy nemocných neproběhnou tento týden, ale až o dva týdny později. Je to proto, aby se konaly
co nejblíže Velikonocům. • Už je možné se přihlašovat na Národní pochod pro život se bude konat
v Praze v sobotu 18. dubna. Přihlašujte se na stránkách: www.pochodprozivot.cz .
- Na stolku za lavicemi máte k dispozici tzv. postničky. Můžete do nich během postní doby shromažďovat
prostředky, jež ušetříte. Poslouží na dílo katolické Charity.
- V sakristii si můžete objednávat záznam přednášky Maxe Kašparů. Cena 50,- Kč. Platí se předem.
Pro děti – obr. č. 18: Smilodon (šavlozubý tygr): Kvůli dětem z Indie si odřeknu nějakou sladkost.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 8. 3. v 8:30 – za + Štěpána Kolibu, manželku, dva syny a za živou rodinu
čtvrtek 12. 3. v 18:00 – za Ludmilu Ištvánkovou, Libuši Kolibovou a za živé rodiny (od spolupracovnic)
neděle 15. 3. v 8:30 – na dobrý úmysl
Oznámení: - Dnes se při mši svaté koná sbírka Svatopetrský haléř.
- Pobožnosti křížové cesty se konají v neděli ve 14 hodin a v pátek v 15 hodin.
- Příležitost ke sv. smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.
www.farnost.estranky.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131

