Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA
Texty této neděle (slavnost Těla a Krve Páně):
1. čt.: Ex 24, 3-8 To je krev smlouvy, kterou s vámi sjednal Hospodin.
2. čt.: Žid 9,11-15 Krev Kristova očistí naše svědomí.
ev.: Mk 14,12-16.22-26 To je mé tělo. To je má krev.
Prvního dne nekvašených chlebů, řekli Ježíšovi jeho učedníci: „Kde chceš, abychom ti připrav ili
velikonoční večeři?“ Poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do města a potká vás čl ověk,
který nese džbán vody. Jděte za ním, a kam vejde, řekněte hospodáři: `Mistr vzkazuje: Kde je pro
mne světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka?´ A on vám ukáže velkou
horní místnost; tam pro nás připravte večeři!“ Učedníci šli, a když přiš li do města, nalezli všecko,
jak jim to řekl; a připravili velikonočního beránka. Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával
jim se slovy: „Vezměte, toto je mé tělo...“
Texty příští neděle (z Božského Srdce; při ranní mši sv. se budou číst texty z 11.neděle v mezidobí):
1. čt.: Oz 11,1.3-4.8c-9 Obrací se ve mně srdce.
Když byl Izrael ještě dítětem, zamiloval jsem si jej; tehdy jsem povolal svého syna z Egypta. Já jsem
Efraima učil chodit a nosil jsem je v náručí; oni však uznat nechtěli, že jsem to já, kdo je uzdravil. Táhl
jsem je provazy lidskosti a lany milování. Byl jsem jim tím, kdo nadnáší jho, které nosí na šíji; skláněl
jsem se k nim, abych je nakrmil. Copak se tě, Efraime, mohu vzdát? Mohu tě, Izraeli, vydat napospas?
Copak s tebou jak s Admou naložím? Zachovám se k tobě jako k Cebojim? Srdce se ve mně obrací, v nitru jsem pohnut lítostí. Nevykonám svůj prudký hněv, nevydám znovu Efraima záhubě. Jsem přece Bůh, a
ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe – nenavštívím tě už děsem.
2. čt.: Ef 3,8-12.14-19 Poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání.
Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech svatých, byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo
nepopsatelné bohatství a abych všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od věků skryté v Bohu, Stvořiteli
všeho. Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost.
Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu – v něm a skrze víru v něj máme možnost
přistupovat k Bohu směle a s důvěrou. Proto klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus
přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání,
abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží.
ev.: Jan 19,31-37 Probodl mu kopím bok a vyšla krev a voda.
Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži - na tu sobotu totiž připadal veliký
svátek -, požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byli sňati s kříže. Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již
mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví, a jeho svědectví je pravdivé; on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili.
Neboť se to stalo, aby se naplnilo Písmo: „Ani kost mu nebude zlomena“. A na jiném místě Písmo praví:
„Uvidí, koho probodli“.
V krvi a vodě, které vytrysknou z Kristova srdce, vidí Jan kromě daru Ducha a Slova pravděpodobně
také znamení dvou velkých křesťanských svátostí - křtu (voda) a eucharistie (krev), které mají své kořeny
v Kristově kříži. Evangelista zvlášť naléhavě zdůrazňuje své „svědectví“ a svědectví církve, která v srdci
Krista, obětovaného jako velikonočního beránka, vidí pramen svého vykoupení a své spásy. K onomu srdci
máme obrátit pohled víry, jak napovídá citát ze Zachariáše: „Budou hledět na toho, kterého probodli.“
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 6. 6. v 8:30 – za rodiče Pospíšilovy, dceru, syna a za živou rodinu
pátek 11. 6. v 17:00(!) – za Annu Krchnivou, manžela a za dvoje + rodiče
neděle 13. 6. v 8:30 – za rodiče Kudrnovy a jejich děti a na poděkování za dar zdraví
Oznámení: - V pátek po 14. hodině navštíví o. Petr v Josefově nemocné.
- Tento týden nebude v Josefově mše sv. ve čtvrtek, ale v pátek v 17 hodin.
- Příležitost ke sv. smíření: pátek ½ hodiny před večerní mší svatou.

Týden od 6. 6. do 13. 6. 2021
Svátky v týdnu: pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 6. 6.
7:00 - za Marii Komosnou (8. výr.), manžela Josefa (30. výr.) a za ž. i + rod.
(slavnost Těla a
- na poděkování za 50 let života a za živou rodinu
10:00
Krve Páně)
- za Margitu Klubusovou a za živou rodinu
pondělí 7. 6.
6:30 - za + Annu Bohůnovou (od spolupracovnic)
úterý 8. 6.
19:00 - za + Hedviku Janů (od přátel z ulice)
středa 9. 6.
18:00 - za Marii a Jana Blažkovy, dva syny a za živou rodinu
čtvrtek 10. 6.
6:30 - za + Libuši Turkovou (od přátel)
19:00 nešpory, adorace (do 22 hod.)
pátek 11. 6.
6:30 - na dobrý úmysl
(Božské Srdce)
18:00(!) - za + Petra Račického, manželku a za živou i + rodinu
sobota 12. 6.
7:00 - za Stanislava Komosného (nedožitých 80 let) a za živou rodinu
neděle 13. 6.
7:00 - na poděkování za dar života, za + manžela, rodiče a za živou rodinu
(slavnost Nejsv.
- na poděkování za 50 let života a za živou rodinu
10:00
Srdce Ježíšova)
- za Boží požehnání pro naši farnost a obec
Oznámení: - Svátostné požehnání se dnes odpoledne konat nebude.
- Prosíme krojovaná děvčata, aby si dnes po skončení mše sv. přišla k památníku padlých pro losy
k Božskému Srdci.
- Podávání sv. přijímání: neděle: po „desáté“ mši sv., dále: 18:00 (pozor: už ne v ostatní obvyklé časy!);
pondělí – sobota: vždy po mši svaté; ve čtvrtek navíc po adoraci (ve 22 hod.).
- Na mše sv. ve všední dny ani v neděli už není potřeba se zapisovat, mohou přijít všichni zájemci.
Příští neděli bude (pokud nebude vydatně pršet) znovu mše sv. u památníku padlých. I na ni mohou
přijít všichni zájemci. Židličky budou ve vchodu na farní zahradu.
- V pondělí od 8 hod. se budou v kostele ometat pavučiny a čistit římsy; prosíme o pomoc hlavně mladší pomocníky. V úterý od 8:30 se bude konat velký úklid kostela; prosíme o pomoc všechny ochotné
pomocnice/pomocníky.
- Příležitost ke svátosti smíření: pondělí: 6:00-6:30; úterý: 18:30-19:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek:
17:00-18:00; sobota: 6:30-7:00.
- Návštěvy nemocných (o. Petr): středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek kol. 11. hod. – penzion; pátek po 14. hod. – Josefov.
- 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. Na přípravu jsou už zváni i rodiče dětí.
- Ve středu po přípravě dětí (cca od 19:45) se ve farní učebně sejdeme s rodiči, kteří jsou ochotni pomoci
s přípravou večera mladších dětí na faře.
- V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše sv. budou ráno (v 6:30) i večer. Pozor: večerní
mše svatá začne už v 18 hodin.
- Při páteční večerní mši sv. bude mít přímluvy 2. skupina „starších“ biřmovanců.
- V pátek po mši svaté (cca od 18:45) začne na farní zahradě večer pro mladší děti (1.-4. třída), které
v loňském roce nejpilněji chodily na roráty. Nepůjde o celou noc, ale o večer s hrami, opékáním, a
promítáním filmu. Prosím děti, aby znovu potvrdily svou účast na seznamu před sakristií.
- V sobotu v 18 hod. se ve farní učebně uskuteční příprava „starších“ biřmovanců, tedy těch, kteří budou biřmováni po prázdninách.
- Průvod k Božskému Srdci příští neděli nebude – bude se konat „pouze“ pobožnost u kostela.
- Příští neděli se koná pouť do Žarošic. Prosíme zájemce, aby se do středy zapsali v sakristii.
- Na far. stránkách a na nástěnce v hl. vchodu najdete QR kód pro zjednodušení příspěvků na farní účet.
- Farní listy jsou k dispozici ve vchodech do kostela.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

