Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

Slavnost Těla a Krve Páně
Texty této neděle („hrubá“ mše sv.):
1. čt.: Gn 14,18-20 Melchizedech přinesl chléb a víno.
Melchizedech, král Šalemu, přinesl chléb a víno - byl knězem nejvyššího Boha - a požehnal
Abrámovi slovy: „Požehnán buď Abrám od nejvyššího Boha, který stvořil nebe i zemi. Veleben buď
nejvyšší Bůh. který ti vydal do rukou tvé nepřátele.“ Abrám mu dal desátek ze všeho.
2. čt.: 1 Kor 11,23-26 Kdykoliv jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně.
ev.: Lk 9,11b-17 Všichni se najedli dosyta.
Ježíš mluvil k zástupům o Božím království a uzdravoil ty, kdo potřebovali léčení. Začalo se schylovat k večeru. Dvanáct apoštolů k němu přistoupilo a řekli mu: „Rozpusť lid. Ať jdou do okolních
vesnic a dvorců, aby si tam našli nocleh a něco k jídlu, protože tady jsme na opuštěném místě.“ Odpověděl jim: „Vy jim dejte jíst!“ Řekli: „Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby, ledaže bychom šli a
nakoupili jídla pro všechny tyto lidi.“ Bylo jich totiž na pět tisíc mužů. Řekl svým učedníkům: „Rozsaďte je po skupinách asi po padesáti!“ Udělali tak a všechny rozsadili. Vzal pak těch pět chlebů a ty
dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal je, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali lidu.
Všichni se najedli dosyta a ještě se sesbíralo plných dvanáct košů zbylých kousků.
Evangelium příští neděle (12. neděle v mezidobí – ranní mše sv. a mše sv. v Josefově):
1. čt.: Jer 20,10-13 Vysvobodil život ubohého z ruky zlosynů.
2. čt.: Řím 5,12-15 S Božím darem není tomu tak, jak to bylo s proviněním.
ev.: Mt 10,26-33 Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo.
Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic
skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do
ucha, hlásejte ze střech! A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho,
který může zahubit v pekle duši i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich
nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se
přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem
v nebi.“
Texty z Božského Srdce (na „hrubé“ mši sv.):
1. čt.: Dt 7,6-11 Z lásky k vám si vás vyvolil Hospodin.
Mojžíš řekl lidu: „Jsi lidem zasvěceným Hospodinu, svému Bohu; tebe si vyvolil Hospodin, tvůj
Bůh, abys mu byl zvláštním lidem mezi všemi národy na povrchu země. Hospodin si ve vás zalíbil,
vyvolil si vás ne proto, že byste byli četnější než všechny národy; vždyť jste mezi všemi národy nejmenší! Jen z lásky k vám, a proto, že Hospodin zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům,
vyvedl vás mocnou rukou a vykoupil z domu otroctví, z ruky faraona, egyptského krále. Pochop tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je pravý Bůh, věrný Bůh, který zachovává smlouvu a lásku až do tisícího
pokolení k těm, kdo ho milují, kdo dbají na jeho příkazy, ale trestá právě toho, kdo jej nenávidí, tím,
že ho zahubí; nebude odkládat, ale potrestá právě toho, kdo jej nenávidí. Proto zachovávejte příkazy,
zákony a ustanovení, které vám já dnes přikazuji, a plňte je!“
2. čt.: 1 Jan 4, 7-16 Bůh si nás zamiloval.
ev.: Mt 11,25-30 Jsem tichý a pokorný srdcem.
Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před
moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od
mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce
Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na
sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.
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Týden od 14. 6. do 21. 6. 2020
Svátky v týdnu: pátek: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 14. 6.
7:00
- na poděkování za 60 let života, 35 let manželství a za živou i + rodinu
(Těla a Krve
10:00
- za + Františka Bílíka (od přátel z ulice) a za žáky devátých tříd
Páně)
Večerní mše svatá dnes (ani následující) neděli nebude.
pondělí 15. 6.
6:30
- na dobrý úmysl
úterý 16. 6.
19:00
- za +Jana Blahu (nedožitých 86 let), dvoje rodiče a za živou rodinu
středa 17. 6.
18:00
- za společenství Živého růžence
čtvrtek 18. 6.
6:30
- za Živý růženec a Boží požehnání pro všechny členky
nešpory, adorace (do 22 hodin)
pátek 19. 6.
6:30
- na dobrý úmysl
(Božské Srdce)
19:00
- za + Eliáška Purmenského (1. výročí) a za živou rodinu
sobota 20. 6.
6:30
- za + Marii Esterkovou (3. výročí), rodiče Chýlovy a za živou rodinu
15:00
svatební obřad: Zuzana a Petr Jančárovi
neděle 21. 6.
7:00
- za + Marii Chmelařovou a živou rodinu (od vinařek)
(Nejsv. Srdce
10:00
- za naši farnost a obec
Ježíšova)
Večerní mše svatá dnes nebude.
Oznámení: - Prosíme krojovaná děvčata, aby si dnes po desáté mši svaté přišla ke vchodu do sakristie pro
losy k Božskému Srdci. Ať přijdou i děvčata z loňských 9. tříd. Prosíme o hojnou účast.
- Dnes se nebude konat svátostné požehnání (proběhne po 10. mši svaté).
- Centrum pro rodinu Hodonín pořádá v úterý od 17 hod. přednášku určenou pouze pro muže pod názvem
Proč jsou muži ve vztahu (často) bezradní? Přihlášky a informace: markovicova@cprhodonin.cz .
- Příležitost ke svátosti smíření: středa: 17:00-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; sobota: 6:00-6:30. Pokud
jste nebyli delší dobu u sv. smíření, využijte tyto příležitosti.
- Ve středu po mši sv. (od 18:45) se bude v kostele konat příprava dětí a rodičů k 1. svatému přijímání.
- Ve středu od 20 hod. se na farní zahradě sejdeme při táboráku s žáky 9. tříd.
- V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše sv. budou v Bojanovicích ráno i večer.
- Při páteční večerní mši sv. bude mít přímluvy 4. skupina biřmovanců.
- V pátek po mši sv. (od 19:45) se bude na faře konat další biblická hodina.
- V sobotu od 8 hodin proběhne na farní zahradě brigáda, při níž proběhnou přípravné práce týkající se
zavlažování farní zahrady. Prosíme ochotné muže a chlapce o pomoc. Vezměte si s sebou rýč.
- V sobotu od 15 hodin se bude v kostele konat svatební obřad, při němž bude zplatněno civilní manželství mezi Zuzanou Jančárovou a Petrem Jančárem (oba bydliště Dolní Bojanovice).
- V sobotu od 18 hod. se bude na faře konat další příprava biřmovanců (poslední před prázdninami), kterou povede Radek Voříšek. Setkání s vedoucími před přípravou tentokrát nebude.
- Hudebníci se sejdou příští neděli v 9:30 ve farní učebně. Stejně tomu bude i následující neděli (28.6.).
- Příští neděli začne hlavní mše sv. v 10 hodin. Po ní bude krátká adorace s litaniemi k Nejsv. Srdci.
- Příští neděli se v Hodoníně koná setkání Fatimského apoštolátu. Na programu bude modlitba růžence,
přednáška, mše svatá. Začátek od 16 hodin v kostele sv. Vavřince. Více na plakátech.
- Sv. přijímání už je možné přijímat také do úst. Můžete vrátit ke způsobu přijímání, který je vám bližší.
- Letos se nebude konat průvod k Božímu Tělu a k Božskému Srdci.
- Farní listy jsou ve vchodech do kostela.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 14. 6. v 8:30 – na dobrý úmysl
čtvrtek 18. 6. v 18:00 – za + Antonína Kučeru a za živou i + rodinu
pátek 19. 6. v 17:30 – na dobrý úmysl
neděle 21. 6. v 8:30 – na poděkování za 85 let života a za živou rodinu
Oznámení: - Příležitost ke sv. smíření bude v Josefově ve čtvrtek přede mší svatou.
- Ve čtvrtek po mši sv. bude o. Petr zapisovat mešní úmysly na III. čtvrtletí.

