Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

Slavnost Seslání Ducha svatého
Texty této neděle:
1. čt.: Sk 2,1-11 Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit.
Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a
nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky,
jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod
nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak
mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy,
že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a
Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“
2. čt.: 1 Kor 12,3b-7.12-13 My všichni jsme pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo.
Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán.“ Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze
jeden Bůh… Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo,
tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo – ať už jsme
židé nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.
ev.: Jan 20,19-23 Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. Přijměte Ducha svatého.
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.
Texty příští neděle (Slavnost Nejsvětější Trojice):
1. čt.: Ex 34,4b-6.8-9 Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý.
Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu přikázal Hospodin; v ruce měl dvě kamenné
desky. Tu sestoupil Hospodin v oblaku, Mojžíš se tam vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo jméno.
Potom Hospodin prošel kolem něho a zvolal: „Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný!“ Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl: „Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, ať jde Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé šíje, ale odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás
jako dědictví.“
2. čt.: 2 Kor 13,11-13 Milost Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha.
Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh,
dárce lásky a pokoje, bude s vámi. Pozdravujte se navzájem svatým políbením. Pozdravují vás všichni věřící. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi!
ev.: Jan 3,16-18 Bůh seslal svého syna, aby svět byl skrze něho spasen.
Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby
svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve
jméno jednorozeného Syna Božího.“
Bůh není osamělá bytost plující bez času prázdnotou nekonečna. Ve skutečnosti je společenstvím tří
osob, které se vzájemně pronikají takovou láskou, že z nich tento vztah činí jediné bytí. Takto intenzivní
společenství je gejzírem života, který Boha ve skutečnosti obklopuje. Do tohoto tepu pravého života je pozván člověk. I když se může k němu připojit jen nepatrnou měrou svých sil, Bůh tuto možnost otevřel svojí
nezměrnou láskou. Přiblížil se k člověku až neuvěřitelně blízko, vydal se za něj na smrt. A to vše jen proto,
aby bylo možné s Bohem být. Jak velikou lásku Bůh má!
www.farnostdolnibojanovice.cz
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Týden od 31. 5. do 7. 6. 2020
Svátky v týdnu: pondělí: Pondělí svatodušní
čtvrtek: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
pátek: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 31. 5.
(slavnost Seslání
Ducha svatého)
pondělí 1. 6.
(Pondělí svatodušní)
úterý 2. 6.
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- za + Františka Bílíka (nedož. 77 r.) a za živou rodinu
- za dary Ducha svatého pro každého z nás i pro naše farní společenství
- za živé i + šedesátníky
- na dobrý úmysl
- za členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny
- pohřební mše sv. za + Josefa Kadlčíka
- za rodiny společenství Živého růžence
- za + Stanislava Prčíka (1. výr.)
- za + Josefu Vaculíkovou (od přátel)
nešpory, adorace (do 22 hodin)
- na poděk. za 85 let života, za + manžela (nedožitých 85 let) a za živou rodinu
- na poděkování za 75 let života , za + manžela a živ. rodinu
- za Boží požehnání a dary Ducha sv. pro naše nově pokřtěné
- za Marii Komosnou, manžela a za živou i + rodinu
- za naše farní společenství
- za + Marii Blahovou (10. výr.), manžela a za rodiny dětí

Oznámení: - Dnes se při všech mších sv. koná sbírka na podporu křesťanů na Blízkém východě.
- Dnešní mše svatá je naposledy vysílána online. Znovu velké díky Tonstudiu Rajchman za přenosy.
- Dnes ve 14 hod. jste zváni ke slavnostnímu svát. požehnání. Po něm můžete přijmout sv. přijímání.
- Zítra – na Svatodušní pondělí – bude navíc i večerní mše sv. v 19 hodin.
- Úterní mše sv. začne tento týden už v 18 h. Po ní (od 18:30) budou zapisovány úmysly na III. čtvrtletí.
- Příležitost ke svátosti smíření před prvním pátkem: úterý: 17:30-18:00; středa: 17:00-18:00; čtvrtek: 16:00-17:30 (o. Josef Pohanka, o. Petr); dále 19:30-21:30 (o. Josef Pohanka, o. Petr); pátek: 18:0019:00; 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 prvnímu sv. přijímání. (Poznámka: první sv. přijímání se bude konat v neděli 28. června.)
- Ve středu od 20 hod. se bude na faře konat setkání vedoucích charismatické obnovy v Hluku.
- V pátek v 15 hod. se můžete v kostele pomodlit pobožnost křížové cesty. Po ní bude do mše sv. následovat tichá adorace.
- Při páteční večerní mši sv. bude mít přímluvy 2. skupina biřmovanců.
- V pátek po mši sv. bude krátká adorace s litaniemi k Nejsvětějšímu srdci.
- Příprava biřmovanců se nebude konat tento pátek, ale až další sobotu (13.6.).
- V sobotu v 18 hod. bude mše sv. s nedělní platností. Bude při ní udělen křest našim dvěma dospělým
katechumenům Zuzaně Jančárové a Romanu Jahodovi.
- Nedělní mše sv. se budou nadále konat v obvyklých časech (Bojanovice: 7, 10 a 18:30; Josefov: 8:30).
V Bojanovicích budou dopolední mše sv. (v 7 a v 10 hod.) venku u památníku padlých. Pokud chcete,
vezměte si skládací sedačky; k dispozici budou (za dveřmi na far. zahradu) i skládací židle. Případně
můžete být v kostele, kam bude zavedeno ozvučení mše sv. Prosím o dodržování vzájemných rozestupů.
- Letos se nebude konat průvod k Božímu Tělu a k Božskému Srdci.
- Oblastní charita prosí o pomoc pro děti, které nemají prostředky ke studiu on-line. Více na plakátech.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 31. 5. v 8:30 – za + o. Stanislava Lekavého (nedož. 90 let) a za živou rodinu
pondělí 1. 6. v 18:00 – na dobrý úmysl
čtvrtek 4. 6. v 18:00 – za + Aloise Dobiáše, dva vnuky, duše v očistci a za živou rodinu
neděle 7. 6. v 8:30 – na dobrý úmysl
Oznámení: - Příležitost ke sv. smíření bude v Josefově ve přede mší sv. a při mši sv. (o. Josef Pohanka).
- Při čtvrteční mši sv. bude v Josefově udílena společná svátost nemocných.
- Páteční mše sv. v Josefově tento týden nebude.

