Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Texty této neděle:
1.čt.: Sk 1,15-17.20-26 Je nutné, aby se jeden z nich stal svědkem jeho zmrtvýchvstání.
Petr se postavil před bratry – bylo tam shromážděno na sto dvacet lidí – a řekl: „Bratři, muselo se splnit
to, co v Písmu předpověděl Duch svatý skrze Davida o Jidášovi, který se stal vůdcem těch, kdo zatkli Ježíše. Počítal se totiž k nám a měl účast na této naší službě. Stojí totiž v knize Žalmů: ‘Ať jeho dům zpustne,
nikdo ať v něm nebydlí’ a ‘jeho úřad ať dostane jiný’. Je tedy nutné, aby některý z těch mužů, kteří s námi
chodili po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš mezi námi žil, od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás vzat, aby
se jeden z nich stal spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání.“ Vybrali tedy dva: Josefa, kterému se říkalo Barsabáš – příjmení měl Justus – a Matěje. A takto se modlili: „Pane, ty znáš srdce všech. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil, aby přejal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš zrádně opustil, aby odešel na místo, kam patřil.“ Losovali tedy, a los padl na Matěje. Byl proto přibrán k jedenácti apoštolům.
2. čt.: 1 Jan 4,11-16 Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.
Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil.
Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho Ducha. My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého Syna jako spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska; kdo
zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.
ev.: Jan 17,11b-19 Aby byli jedno jako my.
Ježíš se modlil: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich
nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože
nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“

Texty příští neděle (slavnost Seslání Ducha svatého):
1. čt.: Sk 2,1-11 Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit.
Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene
silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým
z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch
vnukal, aby promlouvali...
2. čt.: Gal 5,16-25 Ovoce Ducha.
Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla... Jestliže se však necháte vést Duchem, nejste už pod Zákonem. K jakým skutkým vede tělo je všeobecné známo. Je to: smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, ctižádost, nesvornost, strnictví, závist, opilství, hýření a jiné takové věci. Řekl jsem vám to už dříve a říkám to (ještě jednou): lidé, kteří takovéto věci dělají, nebudou mít
podíl v Božím království. Ale ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost,
tichost, zdrženlivost. Ti, kdo (náležejí) Kristu Ježíši, ukřižovali svoje tělo i s jeho vášněmi a žádostmi. Protože
Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme!
ev.: Jan 15,26-27; 16,12-15 Duch pravdy uvede vás do celé pravdy.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází
od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. Měl bych
vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé
pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě
oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého
vezme a vám to oznámí.“
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

Týden od 16. 5. do 23. 5. 2021
Svátky v týdnu: čtvrtek: památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
pátek: svátek Výročí posvěcení katedrály
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 16. 5.
- za Františka Račického (2. výr.) a za živou rodinu
(7. neděle
10:00 - za Ladislava Turka, dvoje rodiče a za živou rodinu
velikonoční)
- za naše farní společenství
pondělí 17. 5.
6:30 - za + členky Živého růžence
úterý 18. 5.
19:00 - za + Františku Sládkovou (1. výr.) a za živou rodinu
středa 19. 5.
18:00 - za + Růženu Prátovou a za živou rodinu (od přátel z ulice)
čtvrtek 20. 5.
6:30 - za + Janu Persaňovou a za živou rodinu
18:30
májová pobožnost, nešpory, adorace (do 22 hod.)
pátek 21. 5.
19:00 - za Marii Veverkovou (nedožitých 80 let) a za živou i + rodinu
19:45
společná adorace (cca do 20:30); následuje celonoční adorace
sobota 22. 5.
7:00 - za + Josefu Košutkovou (15. výr.), + manžela, syna a živou i + rodinu
neděle 23. 5.
- na poděkování za 30 let života s prosbou o další požehnání
(Slavnost seslání
10:00 - za Vladimíra Blahu (nedožitých 80 let) a za živou rodinu
Ducha svatého)
- za dary a ovoce Ducha svatého pro nás a pro naši farnost
Oznámení: - Místo svátostného požehnání se dnes bude konat krátká adorace. Bude jí předcházet růženec,
který začne poté, co bude ve 13:30 podáno sv. přijímání.
- Do soboty pokračuje svatodušní novéna. Prosím, abyste se ji modlili přede mšemi svatými i soukromě. Texty svatodušní novény si můžete vzít na stolku za lavicemi nebo jsou ke stažení na farních stránkách.
- 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 (pozor – večer je změna!): po ranní mši sv. a na začátku májové pobožnosti (v 18 hod.); 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.
- Na mše sv. se opět může zapsat 30 účastníků. Znovu platí, že středa je rezervovaná pro děti a pátek pro
mládež (+ pro ty, kdo mají zapsaný mešní úmysl). Sobota už je znovu k dispozici pro všechny zájemce (pokud by ještě někdo chtěl přijmout sv. nemocných, ať se nahlásí v sakristii). Seznam bude v hlavním vchodu.
Prosím, abyste využívali místa po celém kostele, včetně kůru a oratoře.
- Příležitost ke svátosti smíření: úterý a středa: 1/2 hod. přede mší sv., čtvrtek: 19:30-21:30 (o. Josef Pohanka, o. Petr); pátek: 18:00-19:00; sobota: 6:30-7:00.
- Májové pobožnosti: pondělí: v 18 hod.; čtvrtek: v 19 hod.; sobota: v 18 hod. – povedou mladí ze scholy;
bude přenášena online.
- Na středeční mši sv. jsou zvány děti včetně všech třeťáků. Po mši sv. bude další příprava třeťáků k 1.
svatému přijímání. Příprava bude přenášena online. Rodiče se přípravy neúčastní; prosím, aby ji, pokud
mohou, sledovali na internetu.
- V pátek po mši sv. (cca od 19:45) jste zváni na společnou adoraci se zpěvem a rozjímáním – jde o přípravu
na slavnost seslání Ducha sv. (bude přenášena online). Potom bude do sobotní ranní mše sv. následovat celonoční adorace. Zapisujte se na seznam, který bude v hlavním vchodu.
- V příštích týdnech začne další příprava biřmovanců. Zájemci starší 16 let ať se zapisují v sakristii. Pokud
by měl zájem někdo mladší, ať se domluví osobně s o. Petrem.
- Letošní pouť na Svatý Hostýn se letos uskuteční v sobotu 24. července.
- Letní duchovně-turistické pobyty v Roháčích: mládež: neděle 25. 7. – sobota 31. 7.; dospělí: neděle 15. 8.
– sobota 21. 8. Zájemci se mohou hlásit v sakristii.
- Svátost biřmování bude u nás udílena v sobotu 4. září (týká se biřmovanců, kteří měli mít biřmování loni).
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 16. 5. v 8:30 – za Antonína Kučeru, dvoje rodiče a za živou rodinu
čtvrtek 20. 5. v 18:00 – za Petra Herku, dvoje rodiče a za živou rodinu
neděle 23. 5. v 8:30 – za Ladislava Bílka, dvoje rodiče, sestru, švagra a za živou rodinu
Oznámení: - Podávání sv. přijímání: v neděli ve 14:30 a při mších svatých.
- Májové pobožnosti: v neděli ve 14 hodin; ve všední dny v 18 hodin.
- Svátost smíření: ve čtvrtek přede mší svatou.
- Ve čtvrtek po mši sv. (od 18:30) se uskuteční prosebný průvod do polí.

