Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Texty této neděle:
1. čt.: 2 Sam 7,1-5,8b-12.14.16 Království Davidovo potrvá před Hospodinem navěky..
2. čt.: Řím 16,25-27 Tajemství, které bylo skryté do věčných časů, je dnes zřejmé.
ev.: Lk 1,26-38 Počneš a porodíš syna.
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené
s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď
zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat.
Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno
Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to
stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě
zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna
a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria
řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.
Texty příští neděle (Svátek Svaté rodiny):
1. čt.: Gn 15,1-6;21,1-3 Kdo vyjde z tvého lůna, ten bude po tobě dědit.
Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: „Nic se neboj, Abr ame,
já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.“ Abram však řekl: „Panovníku Hospodine, co mi chceš dát?
Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Elíezer.“ Abram dále řekl: „Ach, n edopřáls mi potomka. To má být mým dědicem správce mého domu?“ Hospodin však prohlási l:
„Ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna.“ Vyvedl ho ven a
pravil: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“ A dodal: „Tak tomu bude s tvým
potomstvem.“ Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost…
2. čt.: Žid 11,8.11-12.17-19 Abrahám, Sára a Izák uvěřili.
Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl;
a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde... Tak z jednoho muže, a to už starce, vzešlo tolik potomků, ‚jako bezpočtu je hvězd na nebi a jako je písku na mo řském břehu‘. Abraham věřil, a proto
šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce… Počítal s tím, že Bůh je mocen vzkřísit i mrtvé.
Proto dostal Izáka zpět jako předobraz budoucího vzkříšení.
ev.: Lk 2,22-40 Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti.
Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma,
aby s ním předstoupili před Hospodina – jak je psáno v zákoně Páně: ‚vše, co je mužského rodu a
otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu‘ – a aby podle ustanovení Zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a
zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chr ámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval Zákon, vzal ho Simeon do
náručí a takto chválil Boha: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova,
neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil př ede všemi národy –světlo, jež bude zjevením
pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“ …
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 20. 12. v 8:30 – na poděkování za dar života a za živou rodinu
čtvrtek 24. 12. ve 20:00 – za rodiče Černochovy, živou rodinu a za obrácení hříšníků
sobota 25. 12. v 8:30 – na poděkování za 60 let života a za živou rodinu
neděle 27. 12. v 8:30 – za Vladimíra Přikryla, dvoje rodiče a za živou rodinu
Oznámení: - Podávání sv. přijímání v Josefově: při všech mších svatých.
- Na Boží Hod po mši svaté (od 9:20) bude o. Petr v sakristii zapisovat mešní úmysly na I. čtvrtletí.
- Příští neděli při mši svaté bude požehnáno víno.
www.farnostdolnibojanovice.cz
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Týden od 20. 12. do 27. 12. 2020
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 20. 12.
(4. neděle
adventní)
pondělí 21. 12.
úterý 22. 12.
středa 23. 12.
čtvrtek 24. 12.

- za + Karla Horáka, dvoje rodiče a za živou rodinu
10:00 - za požehnané prožití Vánoc v našich rodinách a v naší farnosti
- za Josefu Vaculíkovou (1.výr.) a za živou rodinu
6:30 - za Jana Blahu, manželku a dva syny
18:30(!) - za + Františku a Štěpána Kučerovy, duše v očistci a za živou rodinu
18:00 - za + Josefa Slezáka (25. výr.) a za živou rodinu
7:00(!) - za děti a mládež z naší farnosti
23:00 - na poděkování za Kristovo narození
pátek 25. 12.
- za + Marii a Františka Kolibovy, dvoje rodiče a + sourozence
(Boží Hod
10:00 - na poděkování za příchod Božího Syna i za všechny ostatní dary
Vánoční
- za Bronislavu Hrbáčovou a živou rodinu
sobota 26. 12.
- za Josefu a Josefa Pospíšilovy a jejich rodiče
10:00
(Sv. Štěpána)
- za chlapce a mladé muže z naší farnosti
neděle 27. 12.
- za + Helenu Šottlovou a za živou rodinu
(Svaté rodiny)
10:00 - za manžele a rodiny naší farnosti
- za živé i + vinaře a vinařky; - za všechny, kteří se starají o farní sklep
Oznámení: - Dnes ve 14 hodin se v kostele bude konat svátostné požehnání (bude přenášeno i online).
- Dnes dopoledne a po požehnání si ve farní učebně můžete zakoupit knihy od p. Josefa Nováka.
- Farní knihovna bude dnes i o dalších nedělích otevřená od 14:15 do 15:30.
- Podávání sv. přijímání: dnes: po „desáté“ mši sv. (pouze příchozí do 5 minut!), dále: 13:30, 14:15, 15:00,
17:00, 18:00; pondělí a sobota: po ranní mši sv., v 17:00 a v 18:00; úterý, středa: v 8:00, v 17:00 a po večerní mši sv.; čtvrtek (Štědrý den): po ranní mši sv., dále: 12:30, 15:00, 16:00, 22:00 a po půlnoční mši svaté; pátek (Boží Hod): 9:00, po desáté mši sv., dále: 13:30, 14:15, 15:00, 17:00, 18:00. Při sv. přijímání zachovávejte potřebné rozestupy. Využijte aspoň jedenkrát za týden některou z těchto příležitostí.
- Příležitost ke sv. smíření v okol. farnostech: dnes: Mor. Žižkov (14:30-15:30); úterý: Mutěnice (16-18 h.).
- I tento týden jsou na roráty zvány děti (tento týden už pouze z těch tříd, kterých se daná mše sv. týká).
Ostatní věřící prosím, aby se mší sv. účastnili pouze ti, kterých se týká daný úmysl. Rozpis podle tříd: po.:
4.+5. třídy; út.: 1.+2. třídy; st.: 3. třídy; čt.: 5.-9. třídy. Děti, které nebyly na mši sv., si po mši (či v jiný daný čas) mohou přijít pro sv. přijímání či křížek; potom dostanou i hvězdičku.
- Při všech rorátních mších sv. (pondělí – čtvrtek) mohou děti přinést ušetřené peníze pro děti do Indie. Děti
mohou na tyto mše sv. také přinést sladkosti pro děti z charitního azylového domova.
- Svátost smíření před Vánocemi: pondělí: 6:00-6:30; středa: 17:00-18:00; v nutném příp. osob. domluva.
- Změny v časech bohoslužeb: úterý: 18:30; Štědrý den: 7; dále viz tabulka.
- Ve čtvrtek se bude od 8:30 zdobit kostel. Prosíme o pomoc dospělé, ale i děti a mládež.
- Ve čtvrtek bude (v případě, že to počasí dovolí – bude upřesněno) půlnoční mše sv. přenášena na plátno na
farní zahradě. V kostele může být maximálně 80 lidí, ostatní mohou být na zahradě (velmi teple se oblečte).
- Na Boží Hod (v pátek) se bude ve 14 hodin konat slavnostní svátostné požehnání.
- Děti mohou od pátku přinášet své listy s předsevzetími do sakristie. Děti s nejvíce hvězdičkami budou moci
spát na faře (až budou zmírněna hygienická opatření).
- Od pátku bude u betléma pokladnička. Vaše dobrovolné dary určeny pro organizaci Mary´s meals.
- Příští neděli bude při mši sv. požehnáno víno (můžete ho přinášet od 9 do 9:45 před oltář).
- Oblastní charita prosí, abyste v Bojance přispívali trvanlivými potravinami (masové konzervy, hotová jídla,
paštiky, přesnídávky…).
- Na f. stránkách najdete odkazy na poslední díl adventní duchovní obnovy vedené o. Vojtěchem Kodetem.
- V hlavním vchodu je především pro děti připravena nástěnka věnovaná „našim“ adoptivním dětem z Indie.
- Chci pozvat všechny (jednotlivce, rodiny), kteří se chtějí zapojit do 90-denní duchovní štafety za duchovní
uzdravení naší země a za uzdravení od pandemie, aby se zapisovali do tabulky, kterou najdete na našich
farních stránkách. Najdete tam i podmínky spojené s touto aktivitou.
- Také zvu případné zájemce o tzv. Exodus 90, aby se hlásili o. Petrovi. Více též na farních stránkách.
- Do svých domovů jste dostali (dostanete) nové velmi pěkné číslo Cesty. Všem tvůrcům upřímně děkuji.
- Velké díky mj. všem, kteří pomáhají při úklidu a výzdobě kostela, příp. fary; díky také členům Svatovácl. sboru a orchestru, starší i mladší scholy mládeže, členům farní rady, akolytům, členům redakční
rady Cesty. Prosím, přicházejte si od zítřka do sakristie pro drobný dárek.

