Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Texty této neděle:
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? …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…“
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.
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!"
Texty příští neděle (slavnost Těla a Krve Páně; při mši sv. v 7:00 budou texty z 10. neděle v mez.):
1. čt.: Ex 24, 3-8 To je krev smlouvy, kterou s vámi sjednal Hospodin.
Mojžíš přišel a sdělil lidu všechna slova Hospodinova a ustanovení. Všechen lid odpověděl j ako
jedněmi ústy. Řekli: „Budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil.“ Nato Mojžíš zapsal všechn a
Hospodinova slova… Pak pověřil izraelské mládence, aby přinesli oběti zápalné a obětovali Ho spodinu býčky k hodům oběti pokojné. Mojžíš vzal polovinu krve a vlil ji do mís a druhou polov inou pokropil oltář. Potom vzal Knihu smlouvy a předčítal lidu. Proh lásili: „Poslušně budeme dělat
všechno, o čem Hospodin mluvil.“ Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl: „Hle, krev smlouvy, kt erou s vámi uzavírá Hospodin na základě všech těchto slov.“
2. čt.: Žid 9,11-15 Krev Kristova očistí naše svědomí.
…Ježíš nevešel do svatyně s krví kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení. Jestliže již pokropení krví kozlů a býků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a
zevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu!
Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí. Proto je Kristus
prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno – neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za první smlouvy.
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 připravili velikonoční večeři?“ Poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do města a potká vás člověk, 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 přišli 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.“
Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: „Toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Amen, pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho
dne, kdy budu píti nový kalich v Božím království.“ Když zazpívali chvalozpěv, šli na Olivovou horu.
Svátky v týdnu: pondělí: svátek Navštívení Panny Marie
úterý: památka sv. Justina, mučedníka
čtvrtek: slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek
sobota: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

Týden od 30. 5. do 6. 6. 2021
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 30. 5.
(Nejsvětější
Trojice)
pondělí 31. 5.
úterý 1. 6.
středa 2. 6.
čtvrtek 3. 6.
(Boží Tělo)

- za Marii Křížovou, manžela, syna a za živou rodinu
10:00 - na poděkování za 40 let manželství a za živou rodinu
- za naše farní společenství
6:30 - za členky Živého růžence
19:00 - za Josefa Kadlčíka (1. výročí) a za živou rodinu
18:00 - za Josefu Mrákovou, manžela a syna (od přátel)
6:30 - na poděkování za dar života a za všechny dobrodince
19:00 - za ctitele a ctitelky Nejsvětější svátosti oltářní
19:45
adorace (bez nešpor – do 22 hod.)
pátek 4. 6.
19:00 - na poděkování za dar života s prosbou za Boží požehnání, zdraví a za ž. rod.
sobota 5. 6.
7:00 - za + Imricha Sámera (od přátel)
neděle 6. 6.
7:00 - za Marii Komosnou (8. výr.), manžela Josefa (30. výr.) a za živou i + rodinu
(slavnost Těla a
- na poděkování za 50 let života a za živou rodinu
10:00
Krve Páně)
- za Margitu Klubusovou a za živou rodinu
Oznámení: - 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 odpoledne bude otevřena kaple Nejsvětější Trojice – můžete se tam soukromě pomodlit. Také doporučuji (kdykoliv) soukromou modlitbu u kaple sv. Jana Nepomuckého (letos
- 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, 18:00 (pozor: už ne v 17:00!); pondělí: po ranní mši sv. a na začátku májové pobožnosti (v 18
hod.), úterý, středa, čtvrtek, pátek: v 8:00 a po večerní mši sv. (pozor: už ne v 17:00!); ve čtvrtek navíc po
adoraci (ve 22 hod.); sobota: po ranní mši sv. a v 17 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 nyní navíc i pro jejich rodiče, čtvrtek večer (30 věřících se může zapsat v kostele a 100 na farních stránkách) a pátek, kdy je mše sv. pro mládež a pro 30 dalších zapsaných
(+ pro ty, kdo mají zapsaný mešní úmysl). 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. Bude
též mše sv. v 7:00 (v kostele). Zapsat se na ni může 30 věřících v kostele a 100 dalších na farních stránkách.
- Poslední májová pobožnost se bude konat zítra v 18 hodin. (Včerejší dětská „májová“ je na far. stránkách.)
- V úterý v 15:15 jste zváni do farní stodoly na zápas MS v hokeji (Česko – Slovensko). Je třeba dodržovat
rozestupy a mít roušky. Případné další zápasy českého týmu budou též promítány (v sobotu ve f. učebně).
- Příležitost ke svátosti smíření před 1. pátkem: úterý: 18:30-19:00; středa: 17:00-18:00, čtvrtek: 19:3021:30 (o. Josef Kubeš, o. Josef Pohanka, o. Petr + 1 zpovědník); pátek: 15:30-17:15; sobota: 6:30-7:00.
- 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 čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně – doporučený (dříve zasvěcený) svátek. Mše sv. budou ráno i
večer (v 19 hod.). Celý den (a večer do 22 hod.) bude adorace Nejsv. svátosti (po mši sv. nebudou nešpory). Zapisujte se na seznam v hl. vchodu.
- V pátek v 15 hod. se můžete pomodlit křížovou cestu. Po ní bude do mše sv. následovat tichá adorace.
- V pátek po mši sv. (cca od 19:45) jste zváni k adoraci se zpěvem a rozjímáním.
- V sobotu v 18 hod. začne ve farní učebně další příprava biřmovanců. Přijít mohou všichni zapsaní i případní další zájemci. Také prosím, aby se v sakristii nahlašovali noví vedoucí biřmovanců.
- Průvod k Božímu Tělu příští neděli nebude – bude se konat „pouze“ pobožnost u kostela.
- Na farních 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.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 30. 5. v 8:30 – za Josefa Zálešáka, manželku a za živou rodinu
čtvrtek 3. 6. v 18:00 – za sestry Šupovy, sestru Hasilovou a za + kněze, kteří působili v naší farnosti
pátek 4. 6. v 18:00 – za + Antonii Kuběnovou (nedožitých 73 let) a za živou rodinu (od 15 hod. adorace)
neděle 6. 6. v 8:30 – za rodiče Pospíšilovy, dceru a syna a za živou rodinu
Oznámení: - Májové pobožnosti: v neděli ve 14 hodin; v pondělí (poslední letošní májová): v 18 hodin.
- Příležitost ke sv. smíření (o. Petr): čtvrtek 17:15-18:00.

