Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

3. NEDĚLE POSTNÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Ex 20,1-17 Zákon byl dán skrze Mojžíše.
Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z
domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě. Neuděláš si modlu, totiž žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. … Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý…
2. čt.: 1 Kor 1,22-25 Kážeme Krista ukřižovaného, židy to uráží, ale pro povolané je to Boží moudrost.
Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a
pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť „pošetilá“ Boží věc je moudřejší než lidé a „slabá“ Boží věc je silnější než lidé.
ev.: Jan 2,13-25 Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej zase postavím.
Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače
býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i
s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s
tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro
tvůj dům mě stravuje.“ Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš
jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se
stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla.
Texty příští neděle (4. neděle postní):
1. čt.: 2 Kron 36,14-16.19-23 Vyhnanstvím a vysvobozením lidu ukázal Bůh svůj hněv i milosrdenství.
Všechna knížata, kněží i lid se dopustili mnoha nevěrností. Hospodin, Bůh jejich otců, posílal k nim bez
ustání své posly, neboť měl soucit se svým lidem a se svým příbytkem. Ale oni se posmívali Božím poslům, pohrdali jeho slovy a tupili jeho proroky, až se vznítil Hospodinův hněv proti jeho lidu, že už nebylo
léku. Nepřátelé spálili Boží chrám a zbořili hradby Jeruzaléma. Nabuchodonosor vystěhoval do Babylóna
všechny jeho obyvatele, kteří unikli meči. Sloužili jemu a jeho synům jako otroci až do zřízení perského
království… až se naplnilo sedmdesát let. V prvním roce perského krále Kýra vzbudil Hospodin ducha
Kýra, perského krále, a on dal prohlásit po celém svém království: Tak praví Kýros, perský král: Všechna
království země mi dal Hospodin, Bůh nebes. On mi přikázal, abych mu vystavěl chrám v Jeruzalémě.
Kdo je mezi vámi ze všeho jeho lidu? Ať je Hospodin, jeho Bůh, s ním: Ať jde do Jeruzaléma!
2. čt.: Ef 2,4-10 Byli jsme mrtví pro své hříchy. Milostí jste spasení!
Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl
na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je
v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží
dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k
tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.
ev.: Jan 3,14-21 Bůh poslal Syna, aby skrze něho byl svět spasen.
Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby
každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby
soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť
neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé… Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu,
aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“
„Tak Bůh miloval svět…“ Jak moc má Bůh člověka rád! Každý může získat život bez ohledu na své
postavení, majetek, schopnosti… Stačí uvěřit a přijmout Pána Ježíše do svého života. Postní doba se
často představuje jako čas, kdy si musíme něco odpírat. Ve skutečnosti jde o čas, kdy znovu objevujeme velikost Boží lásky.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

Týden od 7. 3. do 14. 3. 2021
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 7. 3.
(3. neděle
postní)
pondělí 8. 3.
úterý 9. 3.

- za Vladimíra Salajku (nedožitých 80 let) a za živou rodinu
- za uzdravení rodinných vztahů
- za + Stanislava Kučeru a za živé i + spolužáky
6:30 - za Štěpánku a Cyrila Komosné a za živou rodinu
14:00 - pohřební mše sv. za + Patrika Kovaříka
18:00 - za + Jana Račického (1. výr.) a za živou rodinu
středa 10. 3.
18:00 - + Františka Blahu (5. výr.), dvoje rodiče, syna Josefa a za živou rodinu
čtvrtek 11. 3.
6:30 - za Andělu Blahovu, manžela a dva syny
19:00
nešpory, adorace (do 20:45)
pátek 12. 3.
18:00 - za Jana Blahu, dvoje rodiče a za živou rodinu
sobota 13. 3.
7:00 - za + Emila Bílka, rodiče Doležalovy a za živou rodinu
neděle 14. 3.
- za Andělu a Františka Hubáčkovy, syna, vnuka a za živou rodinu
(4. neděle
10:00 - za kněze naší farnosti a za ty, kteří zde vypomáhají
postní)
- za živou i + rodinu Dvořákovu
Oznámení: - Dnes ve 13:30 (po podání sv. přijímání) začne v kostele pobožnost křížové cesty, kterou
povedou mladí. Prosím, aby na křížovou cestu a požehnání přišla pouze mládež. Svátostné požehnání
bude následovat kolem 14. hodiny. Křížová cesta i sv. požehnání budou přenášeny přes internet.
- V kostele může být nadále současně maximálně 45 lidí. Důrazně prosím, abyste neseděli jen v lavicích,
ale i na židlích, oratoři atd. a dodržovali vzájemné odstupy (i při sv. přijímání). Na mše sv. noste respirátory. Prosím také, aby na středeční a páteční mši svatou přišli pouze ti, kteří mají zapsaný úmysl (v počtu cca 2-3). Středeční mše sv. je určena pouze pro děti; páteční mše sv. pouze pro mládež.
- Na ostatní mše sv. (po., út., čt., so., ne.) se budou zájemci o účast nadále zapisovat v hlavním vchodu.
Prosím pouze o 1 zapsání za týden (pokud budou den před danou mší sv. ještě volná místa, je možné se
zapsat znovu). Míst je 30; zbylá místa jsou určena pro ty, kdo mají daný mešní úmysl, a pro ministranty.
- Podávání sv. přijímání: neděle: v 9:00, 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., a v 17:00; úterý, středa pátek: v 8:00,
v 17:00 a po večerní mši sv.; čtvrtek: po ranní mši sv., v 17:00 a po adoraci.
- Návštěvy nemocných neproběhnou tento týden, ale o týden či dva později (bude upřesněno).
- Příležitost ke svátosti smíření (už i k Velikonocům): úterý: 17:30-18:00; středa: 17:30-18:00; čtvrtek: dále 19:15 – 20:45 (o. Josef Pohanka (od 19:00), o. Petr); pátek: 17:00-18:00; sobota: 6:30-7:00.
- V pátek od 15 hodin se v kostele můžete pomodlit pobožnost křížové cesty. Po ní bude do mše sv. následovat tichá adorace.
- Nabídky Centra pro rodinu Hodonín: • DigiDěti I (10. 3. 17:00-18:30) – online kurz: jak pomáhat dětem zvládat nástrahy digitálního světa; • O pejskovi a kočičce (11. 3. v 10:00) – online čtení pohádky.
• Radosti a strasti dospívání (18. 3. 17:30-19:00). Více na: www.cprhodonin.cz (sekce aktuality).
- Pokud byste si chtěli vykonat osobní či rodinnou křížovou cestu, můžete k tomu mj. „využít“ i kříže
v okolí vesnice. Pokud půjdete s dětmi, není nutné modlit se celou křížovou cestu.
- Farní zahrada bude v následující době zavřená kvůli podmáčení trávníku.
- Farní učebna už je po rekonstrukci k dispozici. Nyní se po schválení farní radou bude rekonstruovat
první patro fary.
- Ve vchodu do kostela si můžete zakoupit velikonoční kartičky vyrobené naší farnicí. Peníze za kartičky
můžete vkládat do pokladničky na noviny.
10:00

Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 7. 3. v 8:30 – na poděkování za 70 let života a za živou rodinu
čtvrtek 11. 3. v 18:00 – za dvoje + rodiče, za ochranu Panny Marie a za obrácení hříšníků
neděle 14. 3. v 8:30 – za + Marii Skoumalovou, manžela, dvě dcery, zetě a za živou rodinu
Oznámení:
- Podávání sv. přijímání v Josefově: v neděli ve 14:30; dále při všech mších svatých.
- Pobožnosti křížové cesty: neděle ve 14 hodin a v pátek v 15 hodin.
- Příležitost ke sv. smíření: ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.

