Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

4. NEDĚLE POSTNÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Sam 16,1b.6-7.10-13a David je pomazán za krále. 2. čt.: Ef 5,8-14 Vstaň z mrtvých a Kristus tě osvítí.
ev.: Jan 9,1-41 Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl.
Texty příští neděle (5. neděle postní):
1. čt.: Ez 37,12-14 Poznáte, že já jsem Hospodin. 2. čt.: Řím 8,8-11 Nežijete podle těla; žijete podle Ducha.
ev.: Jan 11,1-45 Já jsem vzkříšení a život!
Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. Sestry tedy poslaly
k Ježíšovi se vzkazem: „Pane, ten, kterého miluješ, je nemocen.“ …Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je
už čtyři dny v hrobě. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Řekla Ježíšovi: „Pane,
kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel. Ale vím i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá.“ Ježíš
jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Marta mu odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Ježíš jí
řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne,
neumře navěky. Věříš tomu?“ Odpověděla mu: „Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má
přijít na svět.“ …Ježíš zaplakal. Židé říkali: „Hle, jak ho miloval!“ Ježíš byl znovu hluboce dojat a přišel
ke hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: „Odstraňte ten kámen!“ Marta mu namítla: „Pane, už zapáchá, vždyť je tam čtvrtý den.“ Ježíš jí odpověděl: „Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš
slávu Boží.“ Odstranili tedy kámen. Ježíš zavolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i na rukou pruhy plátna a s tváří omotanou šátkem. Ježíš jim nařídil: „Rozvažte ho a nechte
odejít!“ Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co Ježíš vykonal, v něj uvěřilo.
Myšlenky z dnešní promluvy:
Co nám Pán skrze současnou situaci chce sdělit? V čem nás chce povzbudit?
1) Nemáme podlehnout pokušení – i nás, křesťanů, se to týká – vybudovat si „nebe na zemi“. „Pravou
vlast máme v nebi, odkud s touhou očekáváme příchod našeho spasitele, Ježíše Krista.“ Skutečně očekáváme? Skutečně s touhou? Modleme se za připravenost na setkání s Pánem. Beze strachu, s nadějí…
2) Současná doba je nám také výzvou k pokání. Pěkně to vyjádřil p. arcibiskup Graubner ve své modlitbě (srov. KT, příp. vira.cz). I my, křesťané, máme podíl na fyzickém a duchovním nepořádku v tomto
světě. Tak jako plasty plovou po povrchu oceánů, tak i duchovní nepořádek dřív nebo později vyplave na
povrch a působí škodu. Třeba i fyzickou, zdravotní. „Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas, vejdu k němu a budu s ním
večeřet.“ (Zj 3,19-20) Zaslechněme naléhavý Pánův hlas. Otevřme mu skrze pokání.
3) Můžeme a teď vlastně zpravidla i musíme být více se svými blízkými. Je to náročné; je to ale i příležitost. Příležitost k hledání toho, jak své manželské, rodinné a další vztahy, často poznamenané stereotypem
a odcizením, znovu oživit. Být spolu. Mluvit spolu. Modlit se spolu. Říci si hezké věci, které už jsme
možná dávno neřekli: Mám tě rád. Odpusť mi. Díky za všechno, co pro mě znamenáš a co od tebe dostávám. Neodkládejme tato slova stále na později. Využijme právě tento čas, který máme.
4) Střežme brány svého srdce. Tisíc lidí v naší zemi je v této době nakaženo koronavirem. Devět milionů lidí je nakaženo virem strachu. Strach v našich srdcích – to je dozajista velké přání našeho duchovního
nepřítele. Strach je temnota, ale Ježíš je přece světlo světa. V listu Kolosanům čteme: „Bůh nás vytrhl
z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna.“ Jak se strachu bránit? – Nesledovat příliš zprávy o pandemii. Výrazně omezme sledování znepokojivých zpráv. Svět tím sledováním nezachráníme, sebe velmi zatížíme. Lékem na strach je také chvála. Chvalme Boha a děkujme mu na začátku našich modliteb. Patříme Pánu. „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.“
5) Nejsme odříznuti od duchovních zdrojů. Při mši svaté přijímáme Krista dvojím způsobem:
v Eucharistii a v Božím slově. II. Vatikánský koncil mluví dokonce o tom, že je to rovnocenné „svaté přijímání“. Čtěme Bibli – sami i společně. Modleme se nad ní. Přijímejme Ježíše v jeho slově. Tato doba,
která omezuje naše společné duchovní aktivity, nám může paradoxně pomoci objevit to, co máme doma.
Ježíš, milí přátelé, na nás, svůj lid, nezapomněl. „I kdybych šel údolím šeré smrti, nezaleknu se zla,
vždyť ty jsi se mnou,“ (Ž 23). Pán je s námi. Je to největší jistota našich životů. Čerpejme z ní naději a
sílu. A buďme svědky této naděje všem, kteří to dnes tak naléhavě potřebují.

Týden od 22. 3. 2020 do 29. 3. 2020
Svátky v týdnu: středa: slavnost Zvěstování Páně
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 22. 3.
(4. neděle
postní)
pondělí 23. 3.
úterý 24. 3.
středa 25. 3.

- na poděkování a za celou rodinu
10:00 - na poděkování za 75 let života a za + manžela s prosbou za celou rod.
- za + Josefu Vaculíkovou (od spolužáků)
- za + Marii Rajchmanovou (od spolupracovnic)
- za + Jaroslava Vavříka (1. výr.) a za živou rodinu
- na dobrý úmysl
- za živou i + rodinu Tomanovou
čtvrtek 26. 3.
- za Blaženu Komosnou (od přátel z ulice)
15:00 - pohřební mše sv. za + Stanislava Bílka (v kruhu rodiny a blízkých přátel)
pátek 27. 3.
- za Tomáše a Hedviku Ištvánkovy a za Františka a Ludmilu Uhrovy
sobota 28. 3.
- za Hedviku Staškovou a za živé i + rovníky z ročníku 1946
neděle 29. 3.
- na poděkování za 93 let života a za + manžela
(5. neděle
10:00 - za naše farní společenství
postní)
- za + Karla Bílka (nedožitých 90 let), za + Marii Mikulicovou (nedožitých 80
let), jejího + syna a za rodinu Bílkovu
Oznámení: - Z důvodu šířící se nákazy není možné dočasně sloužit společně bohoslužby (a to ani pod 30
účastníků) ani konat jiné pobožnosti či společné modlitby, včetně podávání sv. přijímání po menších
skupinách. Všechny v tabulce uvedené mešní úmysly budou odslouženy o. Petrem.
- U o. Petra si můžete dnes naposledy telefonicky objednat záznam přednášky Maxe Kašparů.
- Příležitost ke sv. smíření (už i k Velikonocům): pondělí: 7:00-8:00; úterý: 17:00-18:00; středa: 17:0018:00; čtvrtek: 13:00-17:45 (o. Josef Pohanka); dále 19:30-21:30 (o. Petr); pátek: 16:00-18:00; sobota:
7:00-9:00. Všechny ostatní neuvedené časy zpovídá o. Petr.
- Papež František nás vyzývá k tomu, abychom se každý večer ve 20 hodin modlili za uzdravení nemocných
a za zastavení pande mie. (Může to být růženec, desátek, modlitba nad Písmem nebo také novéna za zastavení pandemie: www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316novena-pro-zastaveni-epidemie-koronaviru ). Každý večer vám všem „posílá“ o. Petr svátostné požehnání.
- Ve čtvrtek bude kostel otevřený jako obvykle do 22 hod. Od 19 do 22 hod. bude vystavena Nejsv. svátost.
- Na farních stránkách máte odkaz na „domácí bohoslužbu“ – najdete zde postup, jak by taková domácí bohoslužba slova mohla probíhat.
- Pokud jste si objednali CD s přednáškami o. Pavla Pacnera, máte je k dispozici v přední sakristii. Jestliže
jste za CD neplatili předem, můžete nechat peníze (50,- Kč) v košíku, který tam bude k dispozici.
- Samolepky s obrázky zvířat jsou také k dispozici v přední sakristii (na stolku) – můžete si je tam brát.
- V případě, že si chcete zapsat mešní úmysly na II. čtvrtletí, můžete volat o. Petrovi.
- 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. Peta také v případě, že je potřeba navštívit někoho vážněji nemocného (individuální duchovní
služba je povolena i vládním nařízením).
- Protože se nekonají (a ještě dost dlouhou dobu konat nebudou) nedělní bohoslužby se sbírkami, můžete přispět na výdaje farnosti na farní účet: 14 40 47 73 09/0800. Případným dárcům předem velmi děkuji.
- Lístky s oznámeními jsou k dispozici v hlavním vchodu (i v Josefově) a také na stolku za lavicemi.
- Myšlenky z dnešní promluvy jsou na první straně lístku.
Pro děti – obr. č. 20: Papoušek běloskvrnný: Chci se více snažit i v předmětech, které mě nebaví.

Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 22. 3. – za Marii Šupovou, manžela, vnuka a za živou rodinu
středa 25. 3. – za + Marii Marčíkovou
neděle 29. 3. – za děvčata z naší farnosti
Oznámení: - V tomto období se do odvolání nekonají žádné společné bohoslužby ani pobožnosti.
- Příležitost k velikonoční sv. smíření bude v Josefově ve čtvrtek od 18:00 do 19:00 (o. J. Pohanka).
www.farnost.estranky.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131

