Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

KVĚTNÁ NEDĚLE
Texty této neděle (Květná neděle):
• evang. z obřadu žehnání ratolestí: Mt 21,1-11 Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově!
• mešní texty: 1. čt.: Iz 50,4-7 …vím, že nebudu zahanben. 2. čt.: Flp 2,6-11 Byl poslušný až k smrti.
ev.: Mt 26,14-27,66 Ježíš na sebe vzal lidský hřích a smrt, tím ale jeho příběh nekončí.
Texty příští neděle (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně):
1. čt.: Sk 10,34a.37-43 Jedli a pili jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání.
2. čt.: Kol 3,1-4 Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus.
ev.: Jan 20,1-9 Ježíš musel vstát z mrtvých.
Ještě ten den se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči,
takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní. Jeden z
nich mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My
však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to
stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily,
že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to
tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli.“ A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu,
co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od
Mojžíše, probral dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje. Tak
došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s
námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u
stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma…
Pastýřský list biskupa Vojtěcha:
Milé sestry, milí bratři, ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu
mimořádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí. Přesto nás má i toto netradiční prožívání
postní doby a velikonočních svátků úžeji spojit s Ježíšem Kristem, který za nás zemřel, abychom mohli být
připojeni k jeho vítězství nad zlem a hříchem. Koronavirová doba už i něco velmi pozitivního – vlnu vzájemné solidarity a nejrůznější formy obětavé služby a pomoci druhým v nasazení lékařů, zdravotních sester, policistů, hasičů, charitních pracovníků, politiků i běžných občanů, kteří nezištně pracují a finančně
přispívají pro dobro ostatních. Všem jim za to patří upřímné poděkování.
Děkuji ale také vám, rodinám, že jste napříč generacemi přijali nouzová opatření a sdílíte tento čas
mnohdy v malém izolovaném prostoru a ve specificky nastavených podmínkách se snažíte hledat nové cesty k sobě navzájem. Děkuji i vám, kteří tento čas prožíváte v osamocení, bez kontaktu s ostatními, a s obavami očekáváte další vývoj. Děkuji za vaši trpělivost, naději a modlitby.
Děkuji vám kněžím, jáhnům a duchovním společenstvím za modlitby, které jsou v tomto čase nesmírně
důležité. Stará moudrost praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které se za
zdar celého díla modlí, druhé, které pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu podporují penězi.
Nyní se obracím k širšímu společenství, ke všem lidem dobré vůle: Prosím, abychom se bez ohledu na
vyznání a názorové postoje spojili v modlitbě jako děti jednoho Otce. Na Květnou neděli v 11 hodin, kdy
budou po celé brněnské diecézi znít kostelní zvony, se společně pomodleme Otče náš. Ať tato modlitba přispěje k vědomí, že k sobě přes nejrůznější rozdíly patříme. Zapomeňme na zlobu, svár, nenávist a všechna
zklamání. Snažme se smířit a odpustit si navzájem a obraťme se k Bohu, který je i v těchto chvílích náš milující Otec. To bude nejlepší přípravou na blížící se Velikonoce, na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána
Ježíše Krista.
Letošní Velikonoce budou neobvyklé. Po stránce vnější zcela určitě. Jestli po stránce vnitřní, to záleží na
každém z nás. Spolu s vámi se modlím a ze srdce vám všem žehnám.
Váš biskup Vojtěch

Týden od 5. 4. do 12. 4. 2020
Svátky v týdnu: Vstupujeme do Svatého týdne – nejdůležitějšího týdne v roce. Jeho vyvrcholením je
Velikonoční třídení (Zelený čtvrtek večer – Velikonoční neděle).
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 5. 4.
- za Jiřího Košutka, manželku a za živou rodinu
(Květná
10:00 - za naše farní společenství
neděle)
- za poutníky do Žarošic
pondělí 6. 4.
- za Hedviku Staškovou (od přátel z ulice)
úterý 7. 4.
- za Stanislava Bílka (od přátel z ulice)
středa 8. 4.
- za + Jana Račického (od spolupracovníků)
čtvrtek 9. 4.
18:00 - mše sv. na památku Poslední večeře: na poděkování za dar eucharistie
(Zelený čtvrtek)
pátek 10. 4.
- velkopáteční obřady
18:00
(Velký pátek)
sobota 11. 4.
- velikonoční vigilie: na poděkování za Kristovo vítězství nad smrtí
20:00(!)
(Bílá sobota)
neděle 12. 4.
- za požehnané prožití Velikonoc: za dar požehnání, pokoje, radosti a
(Vzkříšení
10:00
zdraví
Páně)
Oznámení: - Na výzvu o. biskupa Vojtěcha se po této mši sv. rozezní zvony a společně se pomodlíme
modlitbu Otče náš (více viz pastýřský list na první straně lístku).
- Dnes požehnané ratolesti jsou k dispozici u památníku padlých.
- Dnes od 18 hod. jste zváni ke sledování asi půlhodinové kající bohoslužby, která nám může pomoci
vzbudit lítost nad našimi hříchy, svěřit je Pánu a prosit o jeho odpuštění.
- Všechny v tabulce uvedené mešní úmysly budou odslouženy o. Petrem.
- Papež František nás vyzývá k tomu, abychom se každý večer ve 20 hodin modlili za uzdravení nemocných a za zastavení pandemie. Každý večer vám všem „posílá“ o. Petr svátostné požehnání.
- Obřady Zeleného čtvrtku a Velkého pátku budou slaveny od 18 hodin. Vigilie Kristova vzkříšení na Bílou sobotu začne už ve 20 hodin. Příští neděli v 10 hodin. Všechny tyto bohoslužby budou vysílány.
- V noci ze čtvrtku na pátek bude otevřený kostel, stejně tak z pátku na sobotu. Zapisujte se na adorační
seznamy (v hlav. vchodu). Kromě toho máte na far. webových stránkách tabulky, kde se můžete zapisovat (jednotlivci, manželé, rodiny) k domácí adoraci. To proto, aby se v kostele nescházel větší počet lidí.
- Na farních stránkách máte k dispozici text „umučení našeho Pána podle evangelií“. Můžete ho využít
k osobní či společné modlitbě (Z.Č. večer – V.P. odpoledne). Text bude i v kostele na stolku za lavicemi.
- Nezapomeňme, že pátek je den přísného postu (omezení jídla, bez televize atd.).
- V průběhu pátečního večera či Bílé soboty můžete uctít kříž, který je ve vašem okolí.
- Na vigilii Kristova vzkříšení si můžete nachystat křestní svíce nebo hromnice.
- 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. Petra také v případě, že je potřeba navštívit někoho vážněji nemocného (individuální duchovní služba je povolena i vládním nařízením – to platí i o svátosti smíření). Na návštěvy nemocných
volejte kněze včas – návštěva v nemocnici by nyní byla velmi komplikovaná.
- Protože se nekonají nedělní bohoslužby se sbírkami, můžete přispět na výdaje farnosti na farní účet: 14
40 47 73 09/0800. Děkuji mnoha dárcům, kteří v minulých dvou týdnech přispěli.
- Lístky s oznámeními jsou k dispozici v hlavním vchodu (i v Josefově) a také na stolku za lavicemi.
- Oblastní charita Hodonín pořádá sbírku potravin a základních hygienických potřeb. Sbírka se bude
konat ve středu od 16 do 18 hodin před Obecním domem. Má pomoci hlavně rodinám, které se ocitli
v nouzi. Seznam věcí, které budou vítány, je na plakátech a na našich farních stránkách.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 5. 4. – za + Marii Piharovou (5. výr.) a za živou i + rodinu
neděle 12. 4. – za požehnané prožití Velikonoc
www.farnost.estranky.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131

