Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Jon 3,1-5.10 Ninivští obyvatelé změnili své hříšné chování.
Jonáš vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu. Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny
se jím muselo procházet. Jonáš začal procházet městem první den a volal: "Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno!" Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli se do žínic, velcí i malí. Když
Bůh viděl, co učinili, že změnili své hříšné chování, smiloval se a nepřivedl na ně zkázu, kterou jim hrozil.
2. čt.: 1 Kor 7,29-31 Tento viditelný svět pomíjí.
ev.: Mk 1,14-20 Obraťte se a věřte evangeliu.
Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: "Naplnil se čas
a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!" Když šel podél Galilejského moře, uviděl
Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou, a udělám
z vás rybáře lidí!" Ihned nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna
Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.
Texty příští neděle (4. neděle v mezidobí):
1. čt.: Dt 18,15-20 Vzbudím jim proroka a vložím slova v jeho ústa.
Mojžíš řekl lidu: „Hospodin, tvůj Bůh, ti vzbudí proroka, jako jsem já, z tvého středu, z tvých bratrů,
toho budete poslouchat. To jsi právě žádal od Hospodina, svého Boha, když jsi říkal: ‘Nemohu už slyšet
hlas Hospodina, svého Boha, nemohu se už dívat na tento veliký oheň, abych nezemřel.’ Hospodin mi
tehdy řekl: ‘Správně mluví. Vzbudím jim proroka, jako jsi ty, ze středu jejich bratrů a vložím svoje slova v
jeho ústa a sdělí jim vše, co mu poručím. Kdo by však neposlechl mých slov, která bude mluvit v mém
jménu, toho poženu k zodpovědnosti. Prorok, který by se opovážil mým jménem říkat, co jsem mu neporučil, nebo který by mluvil ve jménu jiných bohů, takový prorok musí zemřít!’“
2. čt.: 1 Kor 7,32-35 Panna se stará o věci Páně, aby byla svatá.
Bratři! Rád bych, abyste byli bez starostí. Kdo nemá manželku, stará se o věci Páně, jak by se líbil Pánu. Ale kdo je ženatý, stará se o věci světské, jak by se líbil manželce, a je rozdělen. A žena nevdaná a
panna se stará o věci Páně, aby byla svatá na těle i na duši. Ale když se provdá, stará se o věci světské, jak
by se líbila muži. To však říkám ve vašem zájmu, ne abych na vás hodil smyčku, ale abych vás vedl k počestnosti a k nerušené oddanosti Pánu..
ev.: Mk 1,21b-28 Učil je jako ten, kdo má moc.
V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal křičet: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“
Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ A pověst o něm se hned roznesla všude po celém tom kraji.
Číst o démonech v dnešní době? Nepatří spíše do pohádek či do otázek psychologie? Evangelium je Boží slovo, kterým nám Pán osvětluje skutečnost. Ducha zla se člověk nezbaví psychologií ani vytěsněním.
Jde o ducha, který je mocnější než člověk, postavil se proti Bohu, ale je vždy slabší než Bůh. V Ježíšově
jménu můžeme bojovat proti všemu, skrze co na nás duch zla útočí a čím nás spoutává.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 24. 1. v 8:30 – za + rodiče Esterkovy, sourozence a za živou rodinu
čtvrtek 28. 1. v 18:00 – za Alžbětu Zálešákovou, manžela a za živou rodinu
neděle 31. 1. v 8:30 – za Jana Šupu, manželku, vnuka a za živou rodinu
Oznámení: - Podávání sv. přijímání v Josefově: v neděli ve 14:30; dále při všech mších svatých.
- Příležitost ke sv. smíření: ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.
- Na Tříkrálovou sbírku můžete dnes naposledy přispět do pokladničky na stolku.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

Týden od 24. 1. do 31. 1. 2021
Svátky v týdnu: pondělí: svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
úterý: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
čtvrtek: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve (XIII. stol.)

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 24. 1.
- za + Jana Zaviačiče, manželku, dceru a zetě
(3. neděle
10:00 - za + Františka Turka (1. výr.) a za živou rodinu
v mezidobí)
- za Andělu Herkovou (5. výr.), manžela a za živou rodinu
pondělí 25. 1.
6:30 - za + manžela, rodiče, sestru, kmotra a za Marii Fatěnovou a živou rodinu
úterý 26. 1.
18:00 - za Annu a Františka Sládkovy (od spolupracovníků)
středa 27. 1.
18:00 - za rodiče Špérovy, dceru Stanislavu, rodiče Ducháčkovy, 2 dcery, 2 zetě a vnuka
čtvrtek 28. 1.
6:30 - za Stanislava Kučeru, Jaroslava Topenčíka, Františka Račického
a Květoslava Bravence (od přátel z ulice)
19:00
nešpory, adorace (do 20:45)
pátek 29. 1.
18:00 - za + Jana Bohůna, manželku, tři syny a za uzdravení nemocné osoby
sobota 30. 1.
7:00 - za dar zdraví a Boží ochrany
neděle 31. 1.
- na poděkování za 70 let života a za živou rodinu
(4. neděle
10:00 - za + o. Josefa Pelce (nedožitých 49 let)
v mezidobí)
- za +Anežku Vašíčkovou, manžela a rodiče
Oznámení: - Svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin.
- Farní knihovna bude otevřená od 14:15 do 15:30.
- U betléma bude dnes naposledy pokladnička. Vaše dary jsou určené na Tříkrálovou sbírku.
- Po požehnání bude na nástěnce u sakristie a také na f. stránkách zveřejněné pořadí dětí (účast na rorátech).
- V kostele může být nadále současně maximálně 45 lidí. Prosím, 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. pro mládež (biřmovance, mládež ze scholy, společenství, ze 7.-9. tř. atd.).
- Na ostatní mše sv. (po., út., čt., so., ne.) se od nynějška budou zájemci o účast 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. Při sv. přijímání zachovávejte
potřebné rozestupy. Využijte aspoň jedenkrát za týden některou z těchto příležitostí.
- Příležitost ke svátosti smíření: pondělí: 6:00-6:30 (o. Václav Ventura); úterý: 17:30-18:00; středa: 17:3018:00; čtvrtek: 19:30-20:30; pátek: 17:00-18:00; sobota: 6:30-7:00.
- Při čtvrteční adoraci (od nešpor do 20:45) si můžete naposledy soukromě vyprosit Boží slovo na tento rok.
- V pátek po mši sv. (od 18:45) se bude na faře konat společenství mládeže. Uskuteční se v Klubu maminek –
vstup na faru hlavním vchodem (od parkoviště).
- Farní učebna bude další cca dva týdny mimo provoz. Klíče od fary si můžete zapůjčit od o. Petra.
- Nadále se můžete zapisovat do Devadesátidenní duchovní štafety za duchovní uzdravení naší země a za
uzdravení od pandemie. Prosím, abyste na úmysly „štafety“ pamatovali v modlitbě i v případě, že nejste
zapsáni. Modlíme se za tyto úmysly: - za víru našich dětí a mladých lidí; - za naše rodiny; - za dar živé víry
pro naši farnost; - za dar víry pro (u každého z nás jiného) konkrétního nevěřícího člověka; - za naše vlastní
obrácení a uzdravení; za vnímavost pro Boží vedení; - za duchovní uzdravení naší země; - za ochranu před
pandemií koronaviru i před ostatním zlem. Můžete tyto prosby zařadit i do úmyslů při modlitbě růžence.
- Nabídky Centra pro rodinu Hodonín: • Kurz manželství podle 4 ročních období (23. 1.). • Kurz Škola lásky v rodině (od 25. 1.). • Přednáška když rodič zakáže a prarodič dovolí aneb jak nastavit pravidla rodině
(27. 1.). • Sdílení a poradenství o výchově dětí – tzv. Kerokafe (1. .2. 9:00-10:30). Více: drive.google.com/file/d/1NuzznMu1VP0uzNaiVw8TBOd5YHuN6F8E/view .
- Na farních webových stránkách je nadále video, jak správně přijímat na ruku. Doporučujeme.
- Boží slovo pro naši farnost na rok 2021:

„Tak i vy: když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch,
které slouží růstu celé církve.“ (1 Kor 14,12)

