Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Mich 5,1-4a On sám bude pokojem. 2. čt: Žid 10, 5-10 Tady jsem, Pane, abych plnil tvou vůli.
ev.: Lk 1,39-45 Blahoslavená, která jsi uvěřila.
… Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys 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!“
Texty příští neděle (svátek Svaté rodiny):
1. čt.: Sir 3,3-7.14-17a Kdo ctí otce, bude dlouho žít.
Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude
vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí otce, bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku. Synu, ujmi se svého otce, když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábne-li mu rozum, ber na něj ohled a
nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle. Nezapomene se ti, žes měl soucit s otcem, započítá se ti jako náhrada za tvé hříchy.
2. čt: Kol 3,12-21 …proto odpouštějte i vy.
Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost
a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto
odpouštějte i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci
vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni... Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se
navzájem poučujte a napomínejte… Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a
skrze něho děkujte Bohu Otci. Ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se to sluší na křesťanky. Muži,
mějte svou ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoutsky. Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to
patří u křesťanů. Otcové, nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu.
ev.: Lk 2,41-52 Rodiče našli Ježíše uprostřed učitelů.
Ježíšovi rodiče putovali každý rok o velikonocích do Jeruzaléma. Když mu bylo dvanáct let, šli tam
jako obvykle. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a
pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni,
kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: "Synu, co jsi nám udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali." On jim řekl: "Jak to, že jste mě
hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?" Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci...
Kristův pokoj, o kterém mluví list Kolosanům, je zásadním darem pro život jednotlice i pro život rodiny. Rodiny jsou dnes vystaveny mnoha pokušením. Patří mezi ně zevšednění partnera i rodinného života,
materiální starosti, vzájemné odcizení kvůli nedostatku komunikace a podobně. Prosme o Kristův pokoj
a o Boží ochranu pro naše rodiny.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 19. 12. v 8:30 – za + Vladimíra Přikryla, na poděkování za dar života a za živou rodinu
pátek 24. 12. ve 20:00 – za Blaženou Komosnou, manžela a za živou rodinu
sobota 25. 12. v 8:30 – na poděkování za Ježíšovo narození
neděle 26. 12. v 8:30 – za rodinu Lekavou, Půčkovu a za duše v očistci
Oznámení: - Prosím ty, kdo pomáhají v našem kostele, aby si do sakristie přicházeli pro malý dárek.
- Příští neděli na konci mše sv. bude požehnáno víno.
Svátky v týdnu: sobota: slavnost Narození Páně
neděle: svátek Svaté rodiny
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131

Týden od 19. 12. do 26. 12. 2021
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 19. 12.
(4. neděle
adventní)
pondělí 20. 12.
úterý 21. 12.
středa 22. 12.
čtvrtek 23. 12.
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- za Karla Horáka a za živou i + rodinu
- na poděkování za 60 let života a za živou i + rodinu
- za + Josefu Vaculíkovou (2. výročí ) a za živou rodinu
- za Petra Lekavého (od přátel z ulice)
- za + Cyrila Kaňu (od přátel z ulice)
- za + Františka Crháka (nedožitých 80 let), manželku a za živou rodinu
- za Františku Herkovou a za živou rodinu (od přátel z ulice)
nešpory, adorace (pozor – pouze do 20 h.!), ve 20 h. podávání sv. přijímání
pátek 24. 12.
- za + Růženu Líčeníkovou (nedožitých 90 let), manžela a za živou rodinu
(Štědrý den)
- na poděkování za narození Božího Syna
sobota 25. 12.
- za + Cyrila Kaňu (od kamarádů z Čaganova)
(Narození
- za + o. Josefa Pelce
Ježíše Krista)
- za požehnané prožití Vánoc v našich rodinách
neděle 26. 12.
- za živé i + spolužáky, kněze a učitele
(svátek
- za + Štěpána Lekavého, manželku, dvoje rodiče a za živou rodinu
Sv. rodiny)
- za chlapce a mladé muže z naší farnosti; za požehnání pro naše rodiny
VEČERNÍ MŠE SVATÁ NEBUDE.
Oznámení: - Dnes ve 14 hodin jste zváni ke svátostnému požehnání.
- Po požehnání bude otevřená farní knihovna. Můžete si zakoupit knihu Dvanáct příběhů, knihy Marka Váchy, stolní kalendáře a další. Knihovna bude otevřená také ve středu po mši svaté (cca 20:00-20:30).
- Po požehnání si také mohou do sakristie přijít děti pro samolepku zvířátka, pokud se jim nepodařilo zúčastnit se středeční mše svaté.
- Taktéž po požehnání (cca ve 14:20) bude podáváno sv. přijímání.
- Ještě jednou prosím ty, kdo jakkoliv slouží ve farnosti, aby si přicházeli do sakristie pro malý dárek.
- Příležitost ke svátosti smíření: pondělí: 6:00-6:30; úterý: 6:00-6:30; čtvrtek: 19:00-20:00. Pokud by někomu z vážných důvodů žádná z možností nevyhovovala, může se domluvit osobně s o. Petrem.
- Sv. smíření v okolních farnostech: dnes: Moravský Žižkov (14:00-16:00); pondělí: Velké Bílovice
(16:00-18:00); úterý: Mutěnice (16:00-18:00); středa: Čejkovice (16:00-18:00); průběžně Hodonín.
- Roráty podle tříd: po. ráno: 4.+5. tř.; út. večer: 1.+2. tř.; stř. večer: předškolní děti + 3. tř.; čt. ráno:
6.+7.+8.+9. tř.; pá. ráno: všechny děti a mládež. Poznámky k rorátům: - prosíme, abyste ve středu po
17:45 a v pátek po 6:45 nevstupovali do kostela hlavním vchodem; - ve středu ponesou světlo k oltráři pouze
třeťáci a předškolní děti; - pokud budou děti nemocné, budou se dívat na mši sv. doma, a donesou na lístku
omluvenku od rodičů (na konkrétní dny), mohou dostat i zpětně hvězdičky za dny, kdy chyběly.
- Zkoušky Svatováclavského sboru a orchestru budou v pondělí a ve čtvrtek ve 20 hodin v kostele vždy
celý sbor i orchestr.
- Změny bohoslužeb: úterní mše sv. bude místo večera ráno (v 6:30); středeční mše sv. začne až v 19
hodin; na Štědrý den (v pátek) začne ranní mše sv. (poslední roráty) v 7 hodin.
- Ve středu (a také v pátek na ranní mši sv.) mohou děti přinést na mši svatou své dary pro děti do Indie.
- Pozor: Ve čtvrtek bude adorace pouze od 19 do 20 hodin. Ve 20 hodin se bude podávat sv. přijímání.
- V pátek se bude od 8:30 zdobit kostel. Prosíme o pomoc dospělé, ale i starší děti a mládež.
- „Půlnoční“ mše sv. začne v pátek ve 23 hodin. Po ní jste zváni k setkání do farní stodoly.
- V sobotu – na Boží Hod Vánoční – budou pouze dopolední mše sv.; večerní bohoslužba nebude. Pozor: druhá mše svaté nezačne v ob vyklých 8:30, ale už v 8 hodin. Také prosím, abyste se kvůli přípravě
TV přenosu nemodlili před desátou mší svatou růženec (mše sv. bude přenášen TV Noe).
- Od soboty bude u betléma pokladnička. Můžete do ní letos přispívat na nadaci Betlém nenarozeným.
- Příští neděli budou mše svaté taktéž pouze dopoledne. Večerní mše svatá nebude.
- Příští neděli při mších svatých bude obnova manželských slibů. Pokud je to možné, přijďte jako manželé na mši sv. společně.
- Prosíme ty, kdo by byli ochotni pomoci s úklidem fary či kostela, aby se zapisovali v sakristii.
- Také prosím maminky, které by byly ochotné v předvánočních dnech donést se svými dětmi betlémské světlo starým a opuštěným lidem, aby se hlásili paní Ludmile Fatěnové (tel.: 773 567 788).

