Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

1.NEDĚLE ADVENTNÍ
Texty této neděle (1. adventní – začíná cyklus nedělních čtení C):
1. čt.: Jer 33,14-16 Vzbudím Davidovi zákonitý výhonek. 2. čt: 1 Sol 3,12-4,2 Ať Pán posilní vaše srdce.
ev.: Lk 21,25-28.34-36 Blíží se vaše vykoupení.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde
na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si
pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den soudu
nezastihl znenadání… Proto bděte a modlete se v každé době…"
Texty příští neděle (2. neděle adventní):
1. čt.: Bar 5,1-9 Bůh ukáže tvůj jas.
…Vzchop se, Jeruzaléme, a postav se na výšině, pohleď na východ a podívej se na své děti, které se
shromáždily na rozkaz Svatého od východu slunce až na západ. Jak se radují z toho, že Bůh na ně pamatoval! Neboť vyšly z tebe pěšky, vedeny od nepřátel, ale Bůh je přivede k tobě, nesené se slávou jako na
královském trůnu. Bůh totiž rozkázal snížit každou vysokou horu, odvěké pahorky, a vyplnit údolí na rovnou zemi, aby Izrael kráčel bezpečně k Boží slávě. Také lesy a každý vonný strom zastíní Izraele na Boží
rozkaz. Ano, Bůh přivede Izraele, který se bude radovat ve světle jeho velebnosti, s milosrdenstvím a se
spravedlností, která z něho prýští.
2. čt: Flp 1,4-6.8-11 Abyste čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův.
Ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny. Vždyť od prvního dne až do této chvíle
mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás toto dobré dílo začal,
přivede ho ke konci ke dni Krista Ježíše. Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech toužím láskou
Krista Ježíše. A za to se modlím: ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek,
abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě.
ev.:Lk 3,1-6 Každý člověk uzří Boží spásu.
V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným
knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn Zachariášův. Šel
do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu,
co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka."
Evangelista Lukáš si dává velkou práci, aby čtenáři evangelia vysvětlil, že události spojené s příchodem
Ježíše nejsou jen nahodilým momentem, ale přesně odpovídají Božím proroctvím. Staly se ve zcela konkrétní době a na konkrétním místě. Tím zdůrazňuje, jak silně stojí evangelium realisticky „nohama na zemi“. A přece mluví o Bohu, zázracích, věčnosti… Víra podle evangelia není odrazem naivních snů, ale poznanou a ověřenou skutečností, kterou člověk objevil, prozkoumal a na základě mnoha svědectví, vlastního
poznání a zkušenosti s Bohem přijal. …Co pro nás osobně znamená „připravit cestu Pánu“?
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 28. 11. v 8:30 – za Petra Bílka, manželku, dceru, syna a za živou rodinu
čtvrtek 2. 12. v 18:00 – za + rodiče Klubusovy a Bílkovy a za živou rodinu
pátek 3. 12. v 16:30 – na dobrý úmysl
neděle 5. 12. v 8:30 – na poděkování za 85 let života a za živou rodinu
Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší sv. a při mši sv. (o. J. Pohanka).
- V pátek od 15 hodin bude v kostele tichá adorace.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131

Týden od 28. 11. do 5. 12. 2021
Svátky v týdnu: úterý: svátek sv. apoštola Ondřeje
pátek: památka sv. Františka Xaverského, kněze (XVI. stol.)

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 28. 11.
(1. neděle
adventní)
pondělí 29. 11.
úterý 30. 11.

7:00 - za Václava Mrkvu, manželku a za živou rodinu
10:00 - za požehnané prožití adventu v naší farnosti
18:30 - na poděk. za 80 let života, za + manžela, bratra, dvoje rodiče a za živ. r.
6:30 - za Petra Lekavého (od přátel z ulice)
14:30 - pohřební mše sv. za + Josefa Pitlacha
18:00 - za Františka Fatěnu a za živou rodinu
středa 1. 12.
18:00 - za Jožku Turka, dvoje rodiče a za živou rodinu
čtvrtek 2. 12.
6:30 - za Vojtěcha Blahu a za duše v očistci (od přátel)
nešpory, celonoční adorace (spol. část: 21:30-22:00); ve 22 hod. sv. přijímání
19:00
pátek 3. 12.
18:00 - za dar zdraví a za živou i + rodinu Salajkovu
18:40
DUCHOVNÍ OBNOVA – I. PŘEDNÁŠKA
sobota 4. 12.
8:00(!) - za + Stanislava Hromka (od přátel)
8:40
DUCHOVNÍ OBNOVA – II. PŘEDNÁŠKA
neděle 5. 12.
7:00 - za + Boženu Viktorinovou, manžela, syna a za živou rodinu
(2. neděle
10:00 - za naše farní společenství
adventní)
18:30 - za + Marii Komosnou, manžela a za živou i + rodinu
Oznámení: - Dnes po všech mších svatých budou v požehnány advetní věnce.
- Děti si v sakristii mohou vyzvednout listy na vyplňování adventních předsevzetí.
- Krátká pobožnost před Nejsvětější svátostí začne dnes v obvyklých 14 hodin.
- Po pobožnosti si mohou do sakristie přijít děti pro samolepku zvířátka, pokud se jim nepodařilo zúčastnit se středeční mše svaté.
- Po dnešní pobožnosti (od 14:15 do 14:30) bude podáváno svaté přijímání.
- Rozpis rorátů podle tříd: po. ráno: 4.+5. tř.; út. večer: 1.+2. tř.; stř. večer: předškolní děti + 3. tř.; čt.
ráno: 7. tř.; pá. ráno: 6. tř.; pá. večer: 8+9. tř.; so. ráno: starší mládež + všechny děti. Nejúspěšnější
jednotlivci v docházce na roráty budou odměněni (noc na faře). Poznámky k rorátům: - prosíme, abyste ve středu po 17:45 nevstupovali do kostela hlavním vchodem; - ve středu ponesou světlo k oltráři
pouze třeťáci a předškolní děti (ostatní děti ne); - pokud je to možné, ať malé děti (předškolní, prvňáci…) nosí raději lampičky; - pokud budou děti nemocné a donesou na lístku omluvenku od rodičů (na
konkrétní dny), mohou dostat i zpětně hvězdičky za dny, kdy chyběly; - v adventu budou v pátek i ranní
mše sv. kromě tohoto pátku, kdy je duchovní obnova (šesťáci ať tento týden přijdou v pátek večer).
- Příležitost ke svátosti smíření před 1. pátkem: pondělí: 6:00-6:30; úterý: 17:30-18:00; středa: 17:3018:00; čtvrtek: 15:00 – děti po 1. svatém přijímání; dále 16:30-17:30 (o. Josef Pohanka, o. Petr); dále
19:00-21:30 (o. Pavel Fatěna, o. Josef Pohanka, o. Petr (od 19:30)); pátek: 15:30-16:15; sobota: 6:006:30. Od pondělí do středy zpovídá o. Václav Ventrura.
- Ve středu po mši svaté (od 19:00) se na faře sejdeme se všemi (i s novými) akolyty.
- Ze čtvrtku na pátek jste zváni na noční adoraci. Společná část bude od 21:30 do 22 hod. Po ní bude podáno svaté přijímání a adorace bude pokračovat do pátku do 7 hodin ráno.
- V pátek od 15 hodin začne v kostele tichá adorace (křížová cesta nebude), která potrvá do mše svaté.
- Při páteční mši svaté bude mít přímluvy 3. skupina biřmovanců.
- V pátek večer a v sobotu po ranní mši svaté se bude v naší farnosti konat adventní duchovní obnova,
kterou povede Radovan Voříšek z Brna. První přednáška bude po páteční večerní mši svaté; druhá po
sobotní ranní mši svaté. Obě přednášky jsou povinné pro biřmovance v rámci jejich přípravy. Udělejte
si, prosíme, čas. Obnova bude též vysílána online.
- Sobotní ranní mše svatá tento týden začne až v 8 hodin; v dalších týdnech bude začínat v 7 hodin.
- Na stolku za lavicemi si můžete zakoupit nástěnné kalendáře na příští rok, které vytvořila naše farnice
Natálie Esterková. Doporučená cena 100,- Kč. Veškerý výtěžek půjde na podporu komunity JeunesseLumiére, kde letos pobývají dvě naše farnice. Peníze za kalendáře (případně další dary na tento účel)
můžete dávat do pokladničky za lavicemi.

