Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: 1 Král 19,4-8 Šel v síle toho pokrmu až k Boží hoře
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.“
Texty příští neděle (Slavnost Nanebevzetí Panny Marie):
1. čt.: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab
Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala se v něm archa jeho úmluvy. Pak se objevilo na nebi veliké
znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy. Potom
se objevilo na nebi další znamení: veliký ohnivě rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na každé hlavě měl čelenku. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. Ten drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí. A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout
všem národům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena pak
uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha. Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: „Od nynějška
patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému.“
2. čt.: 1 Kor 15-27a Mějte na mysli, co je vůle Páně.
Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde
skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak pro
svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své království
Bohu a Otci a až zlomí vládu všech možných knížat, mocností a sil. On totiž musí kralovat, dokud mu Bůh
nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám. Jako poslední nepřítel pak bude zničena smrt. Všechno totiž
Bůh podřídil pod jeho nohy.
ev.: Lk 1,39-56 Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého!
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo
v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť
jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj
duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo
v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté
propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim
předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky. Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila
domů.

Týden od 8. 8. do 15. 8. 2021
Svátky v týdnu: pondělí: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, mučednice, patronky Evropy
úterý: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka (III. stol.)
středa: památka sv. Kláry, panny (XII.-XIII. stol.)
sobota: pam. sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka (XIX.-XX. stol.)
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
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
pondělí 9. 8.
6:30 - za křestní a biřmovací komtry a za živou rodinu
úterý 10. 8.
- za + Josefa Kaňu a za živou rodinu
19:00
- za uzdravení nemocné a za Boží požehnání
středa 11. 8.
18:00(!) - za živé i + členky Živého růžence
čtvrtek 12. 8.
6:30 - za Marii Blahovou a dvoje rodiče
19:00
nešpory, adorace (do 22 hodin)
pátek 13. 8.
19:00 - za Františka Vymyslického (nedožitých 100 let) a za živou rodinu
sobota 14. 7.
6:30 - za Hedviku Janů (od charismatického společenství)
neděle 15. 8.
7:00 - za + Františka Bílíka a za živou rodinu
(Nanebevzetí
10:00 - za Marie z naší farnosti
Panny Marie) 18:30 - za Helenu Novákovou, roz. Janečkovou (od spolužáků)
Oznámení: - Svátostné požehnání dnes ve 14 hodin nebude.
- Farní knihovna bude dnes zavřená.
- Dnes je adorační den naší farnosti. Nejsvětější svátost bude vystavena od skončení desáté mše
sv. do večerní mše svaté, před kterou (cca v 18:20) bude společné zakončení adorace a svátostné požehnání. Můžete se zapisovat na seznam, který je v hlavním vchodu.
- Dnes od 15 hodin jste zváni na ukázku žní našich předků. Začátek bude v 15 hodin u Moravanského kříže.
- V pondělí od 20 hodin se bude v kostele konat zkouška Svatováclavského sboru a orchestru.
- Příležitost ke svátosti smíření: úterý: 18:30-19:00; středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30;
pátek: 18:00-19:00; sobota: 6:00-6:30.
- POZOR: Středeční mše svatá začne tento týden už v 18 hodin. Jsou na ni znovu srdečně zvány
všechny děti.
- Podávání sv. přijímání: čtvrtek: po adoraci (ve 22 hodin).
- V pátek se koná pravidelná pouť do Žarošic. Odjezd autobusu bude v 17 hodin z obou zastávek.
Nejpozději do středy se zapisujte v sakristii.
- V sobotu 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.
- PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ: Ve středu 15. září navštíví papež František nedaleký Šaštín.
V případě zájmu budou z naší farnosti vypraveny autobusy. Zapisujte se v sakristii.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 8. 8. v 8:30 – za rodinu Klubusovou a Michnovou
čtvrtek 12. 8. v 18:00 – za dar zdraví do dalších let a za živou rodinu
neděle 15. 8. v 8:30 – za + Boženu Košutkvou, manžela a za živou i + rodinu
Oznámení: - Příležitost ke sv. smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.
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