Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

SVÁTEK SVATÉ RODINY
Texty této neděle (Svátek Svaté rodiny):
1. čt.: Gn 15,1-6;21,1-3 Kdo vyjde z tvého lůna, ten bude po tobě dědit.
2. čt.: Žid 11,8.11-12.17-19 Abrahám, Sára a Izák uvěřili.
ev.: Lk 2,22-40 Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti.
Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma,
aby s ním předstoupili před Hospodina – jak je psáno v zákoně Páně: ‚vše, co je mužského rodu a
otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu‘ – a aby podle ustanovení Zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a
zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svat ým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chr ámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval Zákon, vzal ho Simeon do
náručí a takto chválil Boha: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova,
neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil př ede všemi národy –světlo, jež bude zjevením
pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“ …
Texty příští neděle (2. neděle po Narození Páně):
1. čt.: Sir 24, 1-4. 12-16 Moudrost Boží sídlí ve vyvoleném lidu.
Moudrost bude chválit sama sebe a uprostřed svého lidu dojde oslavy. Ve shromáždění Nejvyššího
otevře svá ústa a promluví před jeho zástupy: „Vyšla jsem z úst Nejvyššího a jako mlha jsem zahalila
zemi. Na výsostech jsem přebývala, můj trůn je na sloupu oblakovém. V lidu plném slávy jsem zapustila kořeny, v podílu Hospodinově, v jeho dědictví. Vyrostla jsem jako cedr na Libanónu a jako cypřiš
na svazích Chermónu. Vyrostla jsem jako palma v Én-gedí a jako keře růží v Jerichu, jako spanilá oliva v údolí a jako platan zasazený u vody. Vydávala jsem vůni jako skořice a vonný balzám, šířila jsem
vůni jako vybraná myrha, jako galbanum, onyx a stakte, jako dým kadidla ve stanu. Své větve jsem
rozprostřela jako terebinta a na nich dala vykvést slávě a milosti.
2. čt.: Ef 1, 3-6.15-18 Předurčil nás, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše.
Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním
požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze
Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec
slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké
naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu.
ev.: Jan 1, 1-18 Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno
povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve
tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. Na světě byl,
svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm
pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydal
svědectví a volal: "To je ten, o němž jsem řekl: Přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než
já." Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl.
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Týden od 27. 12. 2020 do 3. 1. 2021
Svátky v týdnu: pondělí: svátek svatých Mláďátek, mučedníků
čtvrtek: památka sv. Silvestra, papeže (III.-IV. stol.)
pátek: slavnost Matky Boží Panny Marie
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 27. 12.
- za + Helenu Šottlovou a za živou rodinu
(Svaté rodiny) 10:00 - za manžele a rodiny naší farnosti
- za živé i + vinaře a vinařky; - za všechny, kteří se starají o farní sklep
pondělí 28. 12.
6:30 - za + Štěpána Šindara (od přátel z ulice)
úterý 29. 12.
18:00 - za + Jana Bílka, rodiče a za živou rodinu
středa 30. 12.
18:00 - za + Jana Herku a za živou rodinu
čtvrtek 31. 12.
8:00 - bohoslužba slova s hodnocením minulého roku a s krátkou adorací
20:00 - na poděkování za minulý rok s prosbou za Boží ochranu pro rok příští
pátek 1. 1.
- za + Františka Bílíka, dvoje rodiče a za živou rodinu
(Matky Boží
10:00 - za Boží požehnání pro začínající rok
Panny Marie)
sobota 2. 1.
7:00 - za + Matěje Komosného (1. výr.) a za živou rodinu
neděle 3. 1.
- za naše farní společenství
(2. neděle
10:00 - na poděkování za 60 r. života, za + rodiče a za živou rodinu
vánoční)
- za + rodiče Jakešovy, dva syny a za živou rodinu
Oznámení: - Dnes po mši sv. bude požehnáno víno.
- Dnes ve 14 hodin se v kostele bude konat svátostné požehnání (bude přenášeno i online).
- Farní knihovna bude otevřená od 14:15 do 15:30.
- Ode dneška přecházíme na přísnější, tedy 5. stupeň PES. V kostele může být naráz maximálně 40 lidí.
- Podávání sv. přijímání: dnes: po „desáté“ mši sv. (pouze příchozí do 5 minut!), dále: 13:30,
14:15, 15:00, 17:00, 18:00; pondělí a sobota: po ranní mši sv., v 17:00 a v 18:00; úterý, středa: v 8:00,
v 17:00 a po večerní mši sv.; čtvrtek: po bohoslužbě slova, v 17:00 a po večerní mši sv.; pátek (Matky
Boží – 1. 1.): po „desáté“ mši sv., dále: 14:15, 15:00, 17:00, 18:00. Při sv. přijímání zachovávejte potřebné rozestupy. Využijte aspoň jedenkrát za týden některou z těchto příležitostí.
- Svátost smíření: úterý: 17:30-18:00 (o. Václav Ventura); středa: 17:30-18:00.
- Změny v časech bohoslužeb: čtvrtek: 8:00 (bohosl. slova) a 20:00; pátek (Matky Boží): 10:00.
- Příští neděli se sejdeme v 18:00 v kostele s těmi, kdo chtějí pomoci s přípravou B. slova na příští rok.
- Děti mohou nadále přinášet listy s předsevzetími do sakristie. (Pozor: podepsané a s uvedením třídy.)
- Děti (i ostatní) mohou nadále přinášet peníze pro děti do Indie do sakristie.
- U betléma je nadále pokladnička, do níž můžete přispívat pro organizaci Mary´s meals.
- Oblastní charita prosí, abyste v Bojance přispívali trvanlivými potravinami (masové konzervy, hotová
jídla, paštiky, přesnídávky…). Více viz nástěnka v hlavním vchodu.
- V hlav. vchodu je především pro děti připravena nástěnka věnovaná „našim“ adoptivním dětem z Indie.
- Chci pozvat všechny (jednotlivce, rodiny, společenství), kteří se chtějí zapojit do 90-denní duchovní
štafety za duchovní uzdravení naší země a za uzdravení od pandemie, aby se nadále zapisovali do
tabulky, kterou najdete na našich farních stránkách. Najdete tam i podmínky spojené s touto aktivitou.
- Také zvu případné zájemce (především muže) o tzv. Exodus 90, aby se hlásili o. Petrovi. Více též na
farních stránkách.
- Velké díky mj. všem, kteří pomáhají při úklidu a výzdobě kostela, příp. fary; díky také členům Svatovácl. sboru a orchestru, starší i mladší scholy mládeže, pohřebním zpěvačkám, členům far. rady,
akolytům, členům redakční rady Cesty. Prosím, přicházejte si nadále do sakristie pro drobný dárek.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 27. 12. v 8:30 – za Vladimíra Přikryla, dvoje rodiče a za živou rodinu
čtvrtek 31.12. v 9:30 – bohoslužba slova s hodnocením minulého roku a s krátkou adorací
pátek 1. 1. v 8:30 – za Štěpána Lekavého a za živou i + rodinu
neděle 3. 1. v 8:30 – za + Petra Nesvadbu, manželku a za živou i + rodinu
Oznámení: - Podávání sv. přijímání v Josefově: v neděli ve 14:30; dále při všech mších svatých.

