Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Ex 16, 2-4.12-15 Sešlu vám chléb z nebe.
2. čt.: Ef 4,17.20-24 Oblečte člověka nového podle Božího vzoru.
Říkám vám a zapřísahám vás ve jménu Páně: Nežijte už tak, jak žijí pohané! Jejich smýšlení je neplodné. Takhle jste se tomu přece o Kristu neučili! Vy jste přece o něm slyšeli a jako křesťané jste byli poučeni
podle pravdy, která je v Ježíšovi, že máte odložit starého člověka s dřívějšími způsoby života, který je
chtivý rozkoší a žene se do zkázy. Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce a oblečte člověka nového, který je stvořen podle Božího vzoru jako skutečně spravedlivý a svatý.
ev.: Jan 6,24-35 Já jsem chléb života.
Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: „Mistře, kdy jsi sem přijel?“ Ježíš
jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu;
ten vám dá Syn člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil svou pečetí.“ Zeptali se ho: „Co máme dělat, abychom
konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: „To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal.“ Řekli
mu: „Jaké tedy ty děláš znamení, abychom ho viděli a uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové jedli na poušti
manu, jak je psáno: ‘Chléb z nebe jim dal jíst.’“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Chléb z
nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec; neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ Prosili ho tedy: „Pane, dávej nám ten chléb pořád.“ Ježíš jim řekl: „Já
jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“
Texty příští neděle (19. něděle v mezidobí):
1. čt.: 1 Král 19,4-8 Šel v síle toho pokrmu až k Boží hoře
Eliáš šel na poušť asi den cesty. Šel si sednout pod jednu kručinku, přál si smrt a zvolal: „Už je toho
dost, Hospodine, vezmi si můj život, neboť nejsem lepší než moji otcové!“ Lehl si a pod tou kručinkou usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň, jez!“ Podíval se, a hle – u jeho hlavy chléb upečený
na rozžhaveném kameni a džbán vody. Najedl se a napil a znovu usnul. Hospodinův anděl se vrátil
podruhé, dotkl se ho a řekl: „Vstaň a najez se, neboť cesta by pro tebe byla příliš dlouhá.“ Vstal, najedl se a napil a šel v síle toho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorebu.
2. čt.: Ef 4,30-5,2 Žijte v lásce, jako i Kristus miloval vás.
Nezarmucujte svatého Božího Ducha, který vám vtiskl svou pečeť pro den vykoupení. Daleko ať je
od vás každá zahořklost, prchlivost, hněv, hádání, nactiutrhání a všechny druhy špatnosti. Spíše buďte
k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy
(zásluhy). Ano, napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a
zcela vydal sebe za nás jako dar v oběť, vůni Bohu velmi příjemnou.
ev.: Jan 6,41-51 Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe
Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Namítali: „Copak to není
Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: `Sestoupil jsem z nebe?' Ježíš jim odpověděl: „Přestaňte mezi sebou reptat! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne
Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v Prorocích: `Všichni budou vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyšel Otce a u něho se učil, přichází ke mně. Ne že by snad někdo Otce viděl; jenom ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má život věčný. Já
jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe,
aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb,
bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“
Ježíš říká něco naprosto neslýchaného: „Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“
Spojení chleba-pokrmu a vlastního těla umírajícího za svět? Jaké drama máme před očima, ale nevidíme ho… Někdo dává všechno, co má a čím je, abychom my mohli žít. Přijmeme tento pokrm? Nasytíme se tímto darem pro život?

Týden od 1. 8. do 8. 8. 2021
Svátky v týdnu: středa: památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze (XVIII.-XIX. stol.)
pátek: svátek Proměnění Páně
sobota: památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků (III. stol.)
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 1. 8.
7:00 - za Annu a Františka Sládkovy a za živou i + rodinu
(18. neděle
10:00 - na poděkování za úrodu i za ostatní Boží dary
v mezidobí)
18:30 - za + Annu a Michala Esterkovy (od přátel)
pondělí 2. 8.
6:30 - za + Patrika Kovaříka (od přátel z ulice)
úterý 3. 8.
19:00 - za + Petra Esterku, dva bratry a za dvoje rodiče
středa 4. 8.
19:00 - za Jiřího Nováka a za živou rodinu (od přátel z ulice)
čtvrtek 5. 8.
6:30 - za členky živého růžence
19:00
nešpory, adorace (do 22 hodin)
pátek 6. 8.
19:00 - za + Emílii a Ernesta Jankovy a za živou i + rodinu
sobota 7. 7.
6:30 - za Marii Mackovou a za živou rodinu (od spolužáků)
11:00 - svatební mše svatá za Lenku Kopečkovou a Štěpána Červenku
neděle 8. 8.
7:00 - za Hedviku Surmanovou, manžela, zetě a rodiče
(19. neděle
10:00 - za naše farní společenství
v mezidobí)
18:30 - za + Františka Čaňa a rodinu Čaňovou a Sklenskou
Oznámení:
- Dnes ve 14 hodin jste zváni ke svátostnému požehnání.
- Po požehnání (ve 14:15) se na faře sejdeme s dospělými, kteří jsou přihlášeni do Roháčů.
- Ukázka historických žní se kvůli počasí nebude konat dnes, ale až za týden.
- Příležitost ke svátosti smíření před 1. pátkem: úterý: 18:00-19:00; středa: 15:00 – děti po 1.
svatém přijímání; dále 18:00-19:00; čtvrtek: 16:30-17:30 (o. Josef Pohanka, o. Petr); dále 19:3021:30 (o. Josef Pohanka, o. kaplan z Hodonína, o. Petr); pátek: 15:30-17:00; sobota: 6:00-6:30.
- Na středeční mši svatou jsou znovu srdečně zvány všechny děti.
- Podávání sv. přijímání: čtvrtek: po adoraci (ve 22 hodin).
- V pátek v 15 hodin se můžete v kostele pomodlit pobožnost křížové cesty. Po ní bude do mše
svaté následovat tichá adorace.
- V pátek po mši svaté proběhne krátká adorace s litaniemi k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.
- V sobotu v 11 hodin si při mši svaté udělí svátost manželství Lenka Kopečková, bydliště Dolní
Bojanovice č. 787, a Štěpán Červenka, bydl. Dolní Bojanovice č. 921.
- V sobotu 14. srpna od 16 hodin se bude v kostele v Hodoníně konat setkání Fatimského apoštolátu. Na programu je adorace, modlitba růžence světla, přednáška a mše svatá, která začne
v 17:45. Více informací na plakátech. Jste srdečně zváni.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 1. 8. v 8:30 – na poděkování za úrodu i za ostatní Boží dary
čtvrtek 5. 8. v 18:00 – za dvoje + rodiče, sourozence a za živou rodinu
pátek 6. 8. v 17:30 – za ochranu životů a za uzdravení zraněných při tornádu
neděle 8. 8. v 8:30 – za rodinu Klubusovou a Michnovou
Oznámení:
- Příležitost ke sv. smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou a při mši svaté (o. Josef Ponanka).
- V pátek přibližně od 15 hodin bude v kostele tichá adorace.
www.farnostdolnibojanovice.cz
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