Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Texty této neděle:
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 skutkům vede tělo je všeobecné známo. Je to: smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, ctižádost, nesvornost, stranictví, 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.“
Texty příští neděle (slavnost Nejsvětější Trojice):
1. čt.: Dt 4,32-34.39-40 Je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi; není jiného boha.
Mojžíš řekl lidu: "Ptej se dávných dob, které tě předcházely ode dne, kdy Bůh stvořil člověka na zemi:
(ptej se) od jednoho konce nebes k druhému, stalo se někdy něco tak velkého nebo bylo něco podobného
slyšet, aby nějaký národ slyšel hlas Boha, mluvícího z ohně, jako jsi slyšel ty, a zůstal naživu? Nebo zkusil
nějaký bůh přijít a vyvolit si národ uprostřed jiného národa zkouškami, znameními, divy, bitvami, mocnou
rukou, napřaženým ramenem, úžasnými děsnými činy, jak pro vás to všechno učinil Hospodin, váš Bůh,
před vašimi zraky v Egyptě? Uznej to dnes a uvaž v srdci: je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole
na zemi; není jiného boha. Zachovávej jeho nařízení a jeho příkazy, které ti dnes přikazuji, abys byl šťastný ty a tvoji synové po tobě, abys dlouho žil na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává navždy."
2. čt.: Řím 8,14-17 Dostali jste ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: Abba, Otče!
Bratři! Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a
proto můžeme volat: "Abba, Otče!" Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch (svatý), že jsme Boží
děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět,
abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy.
ev.: Mt 28,16-20 Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří
však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!"
Tajemství Boha může člověk zkoumat jen obtížně. Bůh ve své podstatě mnohonásobně převyšuje lidské
schopnosti poznání, ale dává se nám poznat sám: prostřednictvím událostí, osobních setkání, příběhu Izraele a církve, ale především díky samotnému Ježíši poznáváme, kým Bůh je. On není osamělý, nešťastný,
zklamaný, bezmocný… Hospodin je svrchovaný, žije ve společenství lásky osob Trojice, které nikdo a nic
není schopno narušit. Z něj pramení neutuchající naděje, síla a život, které napájí i nás.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

Týden od 23. 5. do 30. 5. 2021
Svátky v týdnu: pondělí: Svatodušní pondělí
středa: památka sv. Filipa Neriho, kněze (XVI. stol.)
čtvrtek: svátek, Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
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
pondělí 24. 5.
6:30 - za + Ludmilu Trefilíkovou a za živou i + rodinu
19:00 - za dary Ducha svatého
úterý 25. 5.
18:00(!) - za + Hedviku Janů (od bratranců a sestřenic)
středa 26. 5.
18:00 - za Růženu Pospíšilovou, Lucii Filipovičovou, manžela a za živou rodinu
čtvrtek 27. 5.
6:30 - za + Patrika Kovaříka a za živou rodinu (od přátel)
19:00 májová pobožnost, nešpory, adorace (do 22 hod.)
pátek 28. 5.
19:00 - za + Jaroslava Mráze (10. výr.), za + rodiče, bratra a za živou rodinu
sobota 29. 5.
7:00 - za + Ludmilu Trefilíkovou, + Jaroslava Topenčíka a za živou rodinu
neděle 30. 5.
- za Marii Křížovou, manžela, syna a za živou rodinu
(Nejsvětější
10:00 - na poděkování za 40 let manželství a za živou rodinu
Trojice)
- za naše farní společenství
Oznámení: - Slavnostní svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin (bude přenášeno online).
Bude mu předcházet růženec, který začne poté, co bude ve 13:30 podáno sv. přijímání.
- Dnes v 19:30 se na faře sejdeme s budoucími akolyty.
- 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, 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 sobota: po ranní mši sv. a na začátku májové pobožnosti (v 18 hod.).
- Na mše sv. ve všední dny už není potřeba se zapisovat, mohou přijít všichni zájemci. Výjimkou je středa,
která je nadále rezervovaná pouze pro děti a pátek pro mládež (+ pro ty, kdo mají zapsaný mešní úmysl).
Prosím, abyste využívali místa po celém kostele, včetně kůru a oratoře. Zapisujte se pouze na zítřejší večerní
mši sv. (90 míst na seznamu v kostele). Příští neděli bude (pokud nebude vydatně pršet) mše sv. u památníku padlých. I na ni mohou přijít všichni zájemci. Židličky budou ve vchodu na farní zahradu.
- Zítra – na Svatodušní pondělí – bude navíce večerní mše sv. (v 19 hod.). Obě mše budou přenášeny online.
- Úterní mše sv. začne už v 18 hodin. Po ní bude následovat poslední průvod do polí. Počet účastníků už nebude omezen.
- Příležitost ke svátosti smíření: úterý a středa: 1/2 hod. přede mší sv., čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 18:3019:00; sobota: 6:30-7:00.
- Májové pobožnosti: čtvrtek: v 19 hod.; sobota: v 18 hod. – povedou děti; později bude záznam k dispozici
na farních stránkách. Pondělní májová pobožnost se konat nebude kvůli večerní mši svaté.
- 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) se bude ve farní učebně konat společenství mládeže. Zváni jsou žáci ze 7.9. tříd, středoškoláci i ostatní mladí.
- 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 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.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 23. 5. v 8:30 – za Ladislava Bílka, dvoje rodiče, sestru, švagra a za živou rodinu
pondělí 24. 5. v 18:00 – na poděkování za 15 let manželství a za další Boží požehnání
neděle 23. 5. v 8:30 – za Josefa Zálešáka, manželku a za živou rodinu
Oznámení: - Podávání sv. přijímání: v neděli ve 14:30 (dnes naposledy) a při mších svatých.
- Májové pobožnosti: v neděli ve 14 hodin; ve všední dny v 18 hodin.
- Zítra – na Svatodušní pondělí – bude v Josefově mše sv. v 18 hodin. Čtvrteční mše sv. tento týden nebude.

