Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
Texty této neděle (Svátek Křtu Páně):
1. čt.: Iz 55,1-11 Pojďte k vodě; poslouchejte, a naplní vás nový život!
…Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zemi a působí, že může rodit a rašit, ona
pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých
úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal."
2. čt.: 1 Jan 5,1-9 Duch, voda a krev.
ev.: Mk 1,6b-11 Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!
Jan kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu
řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým." V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe
rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v
tobě mám zalíbení!"
Texty příští neděle (2. neděle v mezidobí):
1. čt.: 1Sam 3,3b-10.19 Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.
Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin zavolal: „Samueli!“ On odpověděl: „Tady
jsem.“ Běžel k Elimu a řekl: „Tady jsem, volal jsi mě.“ On pravil: „Nevolal jsem tě, vrať se a spi.“ Šel tedy spát. Hospodin zavolal podruhé: „Samueli!“ Samuel vstal, šel k Elimu a řekl: „Tady jsem, volal jsi
mě.“ On odpověděl: „Nevolal jsem tě, vrať se a spi.“ Hospodin zavolal opět Samuela, potřetí. Vstal tedy,
šel k Elimu a řekl: „Tady jsem, volal jsi mě.“ Tu Eli pochopil, že chlapce volal Hospodin. Řekl: „Jdi spát.
Bude-li pak volat, řekni: ‘Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.’“ Samuel tedy šel spát na své místo.
Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve: „Samueli, Samueli!“ A Samuel řekl: „Mluv, tvůj služebník
poslouchá.“ Samuel rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar.
2. čt.: 1 Kor 6,13c-15a.17-20 Vaše těla jsou údy Kristovými.
Bratři! Tělo není pro smilnění; je pro Pána a Pán pro tělo. A Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí
také nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Kdo se však oddá Pánu, je s ním jeden duch. Utíkejte
před smilstvem! Každý jiný hřích, kterého se člověk dopustí, je mimo tělo. Kdo se však oddá smilnění,
prohřešuje se proti vlastnímu tělu. Nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás bydlí
a kterého vám dal Bůh, a že proto už nepatříte sami sobě? Byli jste přece koupeni, a to za vysokou cenu.
Oslavujte proto Boha svým tělem.
ev.: Jan 1,35-42 Viděli, kde bydlí, a zůstali u něho.
Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, beránek Boží!“ Ti
dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: „Co
byste chtěli?“ Odpověděli mu: „Rabbi, kde bydlíš?“ Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde
bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od
Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu:
„Našli jsme Mesiáše!“ – to přeloženo znamená Kristus – a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a
řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,“ to je v překladu Petr (Skála).
Je důležité vnímat, že poznání Krista rozběhlo řetězec událostí a vyvolalo další zájem. Svědčit o Ježíši –
to mnohým nahání obavy, že to neumí, nezvládnou. Ondřej však nevěděl o Ježíši skoro nic a přeci bylo jeho svědectví důležité. Je rozdíl mezi odbornou teologickou přednáškou a osobním svědectvím. Každý z nás
může mluvit o tom, co on sám s Bohem zažil, a nabídnout ostatním, aby se sami přesvědčili, kdo Ježíš je.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 10. 1. v 8:30 – na poděkování za 80 let života, za + manžela a za živou a + rodinu
čtvrtek 14. 1. v 18:00 – za dvoje + rodiče a za živou rodinu
neděle 17. 1. v 8:30 – za Anežku a Václava Klubusovy, za živou rodinu a za dar odpuštění
Oznámení: - Podávání sv. přijímání v Josefově: v neděli ve 14:30; dále při všech mších svatých.
- Před kostelem můžete přispět na Tříkrál. sbírku. Nadále též lze přispívat do pokladničky na stolku.
- Příležitost ke svátosti smíření: ve čtvrtek přede mší svatou.
- Ve čtvrtek po mši sv. (cca od 18:30 do 19 hod.) si při adoraci můžete vyprosit Boží slovo na tento rok.
- V pátek po 14. hodině navštíví o. Petr v Josefově nemocné.

Týden od 10. 1. do 17. 1. 2021
Svátky v týdnu: Od zítřka začíná liturgické mezidobí (breviář: 1. týden žaltáře).
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 10. 1.
(Křtu Páně)

- za + Petra Košutka, dvoje rodiče, za živou rodinu a na poděk. za dar života
- za naše farní společenství: za to, abychom na Božím slově stavěli svůj život
- za Vladimíra Žaroského a za živou rodinu
pondělí 11. 1.
6:30 - za + Janu Tomečkovou, manžela a za živou i + rodinu
úterý 12. 1.
18:00 - za Petra Bílka (nedožitých 80 let) a za živou rodinu
středa 13. 1.
18:00 - za Lubomíra Koubka a za dvoje + rodiče
čtvrtek 14. 1.
6:30 - za + Františka Bílíka, dvoje rodiče, prarodiče a za živou rodinu
19:00
nešpory, adorace (do 20:45)
pátek 15. 1.
18:00 - za + Jaroslava Vymyslického (nedož. 90 let), snachu Marii a za živou rodinu
sobota 16. 1.
7:00 - za + Stanislava Kučeru (1. výročí) a za živou rodinu
neděle 17. 1.
- za Annu a Františka Sládkovy (od přátel)
(2. neděle
10:00 - za naše farní společenství
v mezidobí)
- za Vladimíra Komosného, manželku a za živou rodinu
Oznámení: - Svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin.
- Farní knihovna bude otevřená od 14:15 do 15:30.
- Děti mohou dnes naposledy přinést listy s předsevzetími do sakristie (podepsané a s uvedením třídy).
- Děti (i ostatní) mohou taktéž dnes naposledy přinést peníze pro děti do Indie do sakristie.
- U betléma je nadále pokladnička. Vaše dary jsou určené na Tříkrálovou sbírku. Přispívat též můžete na tento
účet: 66008822/0800; variabilní symbol: 77706400. Charita též děkuje za vaše materiální dary pro potřebné (9
banánových krabic trvanlivých potravin v prodejně Bojanka, 2 krabice sladkostí).
- V kostele může být nadále současně maximálně 40 lidí. Prosím, aby na středeční a páteční mši svatou přišli pouze ti, kteří mají zapsaný úmysl. Jinak zvu na středeční mši sv. děti (+ nutný doprovod rodičů) a na páteční
mši sv. mládež (biřmovance, mládež ze scholy, společenství, ze 7.-9. tříd atd.). Prosím, abyste jim zde vytvořili
prostor; děti a mládež zvu, aby tuto nabídku využili.
- Podávání sv. přijímání: dnes (i další neděli): 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.
- V pondělí od 16 hodin proběhne ve farní učebně brigáda (vyklizení místnosti: bude se měnit povrch podlahy).
Prosím o pomoc muže i ženy; taktéž prosím o pomoc mladé. Učebna bude další cca dva až tři týdny mimo provoz. Pokud byste potřebovali klíče od fary, obraťte se na o. Petra.
- Příležitost ke svátosti smíření: úterý: 17:30-18:00; čtvrtek: 19:30-20:30; pátek: 17:30-18:00.
- Tento týden proběhnou návštěvy nemocných: středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek po 11. hod. –
penzion; pátek po 14. hod. – Josefov.
- Při čtvrteční adoraci (od nešpor do 20:45) si můžete soukromě vyprosit Boží slovo na tento rok. Zvu i případné
zájemce z okolních farností. Příležitost k vyprošení Božího slova bude ještě další dva čtvrtky.
- Nadále se můžete zapisovat do Devadesátidenní duchovní štafety za duchovní uzdravení naší země a za uzdravení od pandemie (do 2. sloupce). Prosím, abyste na úmysly „štafety“ pamatovali v modlitbě i v případě, že
nejste zapsáni. Modlíme se a postíme 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
- Tzv. Exodus 90 už započal; pokud by se ještě někdo chtěl přidat, nahlaste se o. Petrovi.
- Všechny, kdo jakkoliv slouží v naší farnosti, ještě jednou prosím, aby si do sakristie přišli pro malý dárek.
- V průběhu I. čtvrtletí (v závislosti na karanténních opatřeních) tohoto roku začne v naší farnosti další kurz charismatické obnovy. Zájemci se mohou nadále zapisovat v sakristii.
- V průběhu týdne bude na farní webové stránky přidáno video, jak správně přijímat na ruku. Doporučujeme.
10:00

V pátek jsme si při adoraci vyprosili toto 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)
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

