Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

Slavnost Nejsvětější Trojice
Texty této neděle:
1. čt.: Př 8,22-31 O Boží Moudrosti.
2. čt.: Řím 5,1-5 K Bohu máme přístup skrze Krista...
ev.: Jan 16,12-15 Všechno, co má Otec, je moje: Duch svatý z mého vezme a vám to oznámí.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést.
Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to
oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“
Texty Božího Těla a příští neděle (na „hrubé“ mši 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.
Bratři! Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen,
vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás (vydává). To čiňte na
mou památku.“ Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, potvrzená
mou krví. Kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku.“ Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete
z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud (on) nepřijde.
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 (11. neděle v mezidobí – ranní mše sv. a mše sv. v Josefově):
ev.: Mt 9,36-10,8 Zavolal dvanáct učedníků a poslal je.
Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu
řekl svým učedníkům: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky
na svou žeň!" (Potom) si zavolal dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli
a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon,
zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej, Jakub, (syn) Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a
celník Matouš, Jakub, (syn) Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak
zradil. Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: "Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského
města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: 'Přiblížilo se
nebeské království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte
zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte."
Ježíš vyvolil ze skupiny příznivců úzký kruh nejbližších spolupracovníků. Jistě zde stojí jako úplní
začátečníci, a přesto dostávají ihned úkol zapojit se do šíření radostné zvěsti. Tato výzva zůstává stejná přes všechna staletí: jít ke ztraceným ovcím, hlásat „přiblížilo se království“… Také my jsme se
připojili k učedníkům Ježíše, a tedy máme i my hlásat evangelium, uzdravovat, probouzet k životu…
To není možné, pokud nejsme navázáni na moc Božího Ducha. Teprve spolu s ním v modlitbě, pokoře,
odevzdanosti do Boží lásky můžeme konat velké věci a hlásat evangelium v jeho síle.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

Týden od 7. 6. do 14. 6. 2020
Svátky v týdnu: čtvrtek: slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo
pátek: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 7. 6.
7:00
- za Marii Komosnou, manžela a za živou i + rodinu
(Nejsvětější
10:00
- za naše farní společenství
Trojice)
18:30
- za + Marii Blahovou (10. výročí), manžela a za rodiny dětí
pondělí 8. 6.
6:30
- za mravní a duchovní uzdravení společnosti
úterý 9. 6.
19:00
- za rodiny společenství Živého růžence
středa 10. 6.
18:00
- na poděkování za 60 let života a za živou rodinu
čtvrtek 11. 6.
6:30
- za Františka Bílíka (od kamarádů)
(Boží Tělo)
19:15(!) - za + Růženu Komosnou (od přátel z ulice) a za ctitele Nejsv. svátosti
celodenní adorace; po mši sv. následuje adorace do 22 hodin
pátek 12. 6.
19:00
- za rodiče Bohůnovy, syna, zetě a za celou rodinu
sobota 13. 6.
6:30
- za + Pavla Košutka (nedožitých 100 let), manželku, syna a za živou rodinu
neděle 14. 6.
7:00
- na poděkování za 60 let života, 35 let manželství a za živou i + rodinu
(11. neděle
10:00
- za + Františka Bílíka (od př. z ulice); za požehnání pro žáky devátých tříd
v mezidobí)
Večerní mše svatá příští (ani následující) neděli nebude.
Oznámení: - Dnes ve 14 hodin jste zváni ke svátostnému požehnání.
- Dnes bude otevřena kaple Nejsvětější Trojice na horním konci. Společná pobožnost tam nebude, ale
můžete si tam během dneška vykonat soukromou modlitbu či pobožnost.
- Po úterní večerní mši sv. (cca od 19:30) budou v sakristii zapisovány zbylé úmysly na III. čtvrtletí.
- Příležitost ke svátosti smíření: úterý: 18:30-19:00; středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:15-21:30; pátek:
18:00-19:00; sobota: 6:00-6:30. Pokud jste nebyli delší dobu u sv. smíření, využijte tyto příležitosti.
- Tento týden proběhnou návštěvy nemocných (o. Petr): středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek v 11 hod. – penzion; pátek po 14. hod. – Josefov.
- 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 hodin se bude na faře konat setkání vedoucích charismatické obnovy v Hluku.
- Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně – doporučený (dříve zasvěcený) svátek. Mše sv. budou ráno i
večer (pozor: v 19:15(!) hod.). Celý den (a večer do 22 hod.) bude adorace Nejsv. svátosti (po mši sv.
nebude májová ani nešpory). Zapisujte se na seznam v hl. vchodu.
- Při páteční večerní mši sv. bude mít přímluvy 3. skupina biřmovanců.
- V sobotu se koná pouť do Žarošic. Odjezd bude v 17 hodin z obou zastávek.
- V sobotu od 18 hod. se bude na faře konat další příprava biřmovanců. S vedoucími se sejdeme v 17:15.
- Příští neděli začne hlavní mše sv. v 10 hodin. Po ní bude krátká adorace s požehnáním obci a farnosti.
Večerní mše svatá příští ani další neděli (14.6. a 21.6.) nebude.
- Prosíme krojovaná děvčata, aby si příští neděli po mši svaté přišla ke vchodu do sakristie pro losy
k Božskému Srdci. Ať přijdou i děvčata z loňských 9. tříd. Prosíme o hojnou účast.
- 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.
- Svaté přijímání už je možné přijímat také do úst. Je tedy možné se vrátit ke způsobu přijímání, který
je vám bližší.
- Letos se nebude konat průvod k Božímu Tělu a k Božskému Srdci.
- Při sbírce na podporu křesťanů na Blízkém východě se minulou neděli v naší farnosti vybralo celkem
46.560,- Kč, z toho v Bojanovicích 44.300,- Kč a v Josefově 2.260,- Kč. Velké díky všem dárcům.
- Farní listy jsou ve vchodech do kostela.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 7. 6. v 8:30 – na dobrý úmysl
čtvrtek 11. 6. v 18:00 – za + Josefa Petráše a za živou i + rodinu
neděle 14. 6. v 8:30 – na dobrý úmysl
Oznámení: - Příležitost ke sv. smíření bude v Josefově ve čtvrtek přede mší svatou.
- Ve čtvrtek oslavíme v Josefově Boží Tělo. Po mši sv. bude krátká adorace s požehnáním farnosti a obci.
- V pátek po 14. hodině navštíví o. Petr v Josefově nemocné.

