Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

SVÁTEK SVATÉ RODINY
Texty této neděle:
1. čt.: Sir 3,3-7.14-17a Kdo ctí otce, bude dlouho žít.
2. čt: Kol 3,12-21 …proto odpouštějte i vy.
ev.: Lk 2,41-52 Rodiče našli Ježíše uprostřed učitelů.
Ježíšovi rodiče putovali každý rok o velikonocích do Jeruzaléma. Když mu bylo dvanáct let, šli tam
jako obvykle. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a
pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni,
kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: "Synu, co jsi nám udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali." On jim řekl: "Jak to, že jste mě
hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?" Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci...
Texty příští neděle (2. neděle po Narození Páně):
1. čt.: Sir 24,1-4.12-16 Moudrost Boží sídlí ve vyvoleném lidu.
Moudrost se sama chválí a slaví uprostřed svého lidu. Otvírá svá ústa ve shromáždění Nejvyššího a velebí se před jeho zástupy: Tvůrce veškerenstva mi dal rozkaz, můj stvořitel mi poručil vztyčit stan. Řekl
mi: „Usaď se v Jakubovi, v Izraeli měj své dědictví!“ Před věky na počátku mě stvořil, až na věky být nepřestanu. Před ním ve svatostánku jsem konala svou službu a pak na Siónu jsem obdržela sídlo. Usadil mě
v městě, které miloval jako mě, v Jeruzalémě vykonávám svou moc. V lidu plném slávy jsem zapustila
kořeny, v Pánově údělu, v jeho dědictví.
2. čt: Ef 1,3-6.15-18 Předurčil nás, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše.
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními
dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť
skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu. Slyšel jsem, jak věříte v Pána Ježíše a jakou lásku
projevujete všem křesťanům, a proto nepřestávám za vás děkovat, když na vás vzpomínám ve svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, udělil dar moudře věci chápat a jejich smysl
odhalovat, takže budete moci mít o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká
je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.
ev.: Jan 1,1-18 Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno
povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve
tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. Na světě byl,
svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm
pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o němž jsem řekl: Přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve
než já.“ Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze
Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je
v náručí Otcově, nám o něm řekl.
Prolog shrnuje teologickou podstatu celého Janova evangelia. Uvádí řadu klíčových výroků (Ježíš je od
věků u Boha, je vyslovené Boží Slovo…). V Kristu je život, bez něj nebude ani života, ani světla, ani záchrany. Jestliže ale přišel Ježíš na svět, pak přišel život, světlo do našich temnot. Nyní stačí ho přijmout do
svého života. Ježíš se má narodit do našeho srdce!
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131

Týden od 26. 12. 2021 do 2. 1. 2022
Svátky v týdnu: pondělí: svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
úterý: svátek sv. Mláďátek, mučedníků
pátek: památka sv. Silvestra, papeže a mučedníka
sobota: slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek)

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 26. 12.
(Svátek Svaté
Rodiny)

7:00
8:30
10:00

- za živé i + spolužáky, kněze a učitele
- za + Štěpána Lekavého, manželku, dvoje rodiče a za živou rodinu
- za chlapce a mladé muže z naší farnosti; za požehnání pro naše rodiny
VEČERNÍ MŠE SVATÁ DNES NEBUDE.

pondělí 27. 12.
úterý 28. 12.

18:00
14:00
18:00
18:00
6:30
8:00
23:00
7:00
10:00
18:30
7:00
10:00
18:30

- za živé i + vinaře a vinařky; za všechny, kteří pečují o farní sklep
- pohřební mše sv. za + Boženu Mizerovou
- za Vojtěcha Blahu a za spolužáky z ročníku 1946-47
- za + Petra Hubáčka a za živou rodinu
- za Jana a Annu Dvořákovy a za živou i + rodinu
- bohoslužba slova s přehledem uplynulého roku a s krátkou adorací
- poděkování za uplynulý rok a za požehnání pro naši farnost pro rok 2022
- za živé i + spolupracovníky
- na dobrý úmysl
- na dobrý úmysl
- za Anežku Vašíčkovou (nedož. 90 let), manžela, dvoje rodiče a za živou rod.
- na Boží požehnání a ochranu pro celý nový rok
- na dobrý úmysl

středa 29. 12.
čtvrtek 30. 12.
pátek 31. 12.
sobota 1. 1.
(Matky Boží,
Panny Marie)
neděle 2. 1.
(2. neděle po
Narození Páně)

Oznámení: - Svátostné požehnání dnes nebude.
- U betléma je pokladnička, do níž můžete přispívat na křesťanskou nadaci Betlém nenarozeným, která se
stará o matky a děti v tísni.
- V pondělí nebude mše svatá ráno, ale večer v 18 hodin. Bude při ní požehnáno víno. Po mši svaté jste
zváni k setkání do farního sklepa.
- Příležitost ke svátosti smíření: pondělí: 17:30-18:00; středa: 17:30-18:00.
- Čtvrteční adorace ani čtvrteční večerní příležitost ke svátosti smíření tento týden nebude.
- V pátek, v den památky sv. Silvestra, bude v 8 hodin ráno bohoslužba slova s přehledem minulého roku a krátkou adorací.
- V pátek od 20 hodin začne v kostele tichá adorace. Poslední letošní mše svatá začne potom ve 23 hodin.
Po ní jste zváni k novoročnímu přípitku u kostela.
- V pátek se můžete zúčastnit pouti na Svatý Hostýn. Odjezd bude ve 20 hodin z obou zastávek. Hlaste
se p. Václavu Salajkovi (tel.: 737 234 099) nebo v sakristii.
- V sobotu – na slavnost Matky Boží – budou mše svaté ve stejných časech, jako to bývá v neděli.
- Příští neděli po večerní mši svaté (od 19:30) se v kostele sejdeme s těmi, kdo jsou ochotni pomoci s přípravou Božího slova na příští rok.
- Ti, kdo si objednali DVD se záznamem pohřbu o. biskupa Petra, si ho mohou vyzvednout v sakristii.
- Prosíme ty, kdo by byli ochotni pomoci s úklidem fary či kostela, aby se zapisovali v sakristii.
- Pokud máte dary pro děti do Indie, můžete je přinášet do sakristie. Našim dětem z Indie je věnovaná
nástěnka v hlavním vchodu. Můžete se podívat na jejich dopisy a fotografie.
- Děti školního věku mohou přinášet své listy s předsevzetími a s hvězdičkami do sakristie. Děti
s nejvíce hvězdičkami za účast na rorátech budou moci spát na faře.
- Pokud ještě nemáte nové číslo Cesty, můžete si ho vzít ve vchodech do kostela.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 26. 12. v 8:30 – za rodinu Lekavou, Půčkovou a duše v očistci
pátek 31. 12. v 9:30 – bohoslužba slova s hodnocením minulého roku a s krátkou adorací
sobota 1. 1. v 8:30 – za Marii Nesvadbovou, manžela a za živou i + rodinu
neděle 2. 1. v 8:30 – za Karla Pavku, manželku, dvoje rodiče a za živou rodinu
Oznámení: - Dnes na konci mše svaté bude požehnáno víno.

