Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

1. NEDĚLE POSTNÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Dt 26,4-10 Vyznání víry vyvoleného národa. 2. čt.: Řím 10,8-13 Vyznání víry věřícího v Krista.
Co říká Písmo? „Blízko tebe je to slovo, máš ho v ústech i ve svém srdci“; to je slovo víry, kterou hlásáme. Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse. Písmo přece říká: „Žádný, kdo v něho
věří, nebude zklamán.“ Všichni přece mají jednoho a téhož Pána a ten je bohatě štědrý ke všem, kdo ho
vzývají. Vždyť „každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen“.
ev.: Lk 4,1-13 Duch ho vodil pouští a ďábel ho pokoušel.
Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl a tak vyhladověl. Ďábel mu řekl: "Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je
z něho chléb." Ježíš mu řekl: "Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem, ale každým slovem Božím." Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: "Tobě
dám všechnu moc i slávu těch království: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat." Pak ho ďábel přivedl do
Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů; vždyť je psáno ‚andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránil‘ a ‚na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na
kámen‘." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého." Když ďábel skončil
všechna svá pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.
Texty příští neděle (2. neděle postní):
1. čt.: Gn 15,5-12.17-18 Bůh uzavírá s věřícím Abrahámem smlouvu.
Bůh vyvedl Abráma ven a pravil: „Pohlédni na nebe a spočítej hvězdy, můžeš-li je spočítat!“ – a dodal:
„Tak četné bude tvé potomstvo!“ Abrám Hospodinu uvěřil, a ten ho za to uznal za spravedlivého. Znovu
mu pravil: „Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z Uru Chaldejců, abych ti dal tuto zemi do vlastnictví.“
Abrám řekl: „Pane, Hospodine, podle čeho poznám, že ji dostanu do vlastnictví?“ Bůh mu řekl: „Vezmi
pro mě jalovici, kozu, berana, pak ještě hrdličku nebo holoubě.“ Abrám mu přinesl všechna tato zvířata…
V ten den uzavřel Hospodin s Abrámem smlouvu a řekl: „Tvému potomstvu dávám tuto zemi…“
2. čt.: Flp 3,17-4,1 Kristus připodobní nás svému oslavenému tělu.
Bratři, jednejte všichni tak, jak jednám já, a dívejte se na ty, kdo žijí podle mého příkladu. Často jsem
vás na to upozorňoval, a teď to říkám se slzami v očích, že se jich mnoho chová jako nepřátelé Kristova
kříže. Jejich konec je záhuba, jejich bůh je břicho a vychloubají se tím, zač by se měli stydět, mají zájem
jenom o věci pozemské. My však máme svou vlast v nebi, odkud také s touhou očekáváme spasitele Pána
Ježíše Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené. Způsobí to
jeho moc, kterou si může podřídit všecko. Proto, moji bratři milovaní a vytoužení, moje radosti a koruno,
tak stůjte v Pánu pevně, milovaní!
ev.: Lk 9,28b-36 Když se Ježíš modlil, výraz tváře se mu změnil.
Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil, výraz
tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš.
Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy však
přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se potom od něho
vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se octli v
oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ Když se
ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu tehdy nepověděli nic o tom, co viděli.
„Mluvili o jeho smrti…“ Ježíš toto téma nastolil se svými učedníky a jasně jim sdělil, že jejich cesta
nemůže být jiná, než je cesta kříže. Nepovolává je však tak, že by jim vytyčil náročnou trasu a pak by čekal, kolik hrdinů to zvládne. Ježíš rozžíhá srdce učedníků, takže zjišťují, že doopravdy dobře je jim tam,
kde je on. Pouze zkušenost ježíšovy přítomnosti je tou jiskrou, která v jejich srdcích rozžehne odhodlání
vykročit za nám kamkoliv – i na cestu kříže.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131

Týden od 6. 3. do 13. 3. 2022
Svátky v týdnu: Prožíváme první týden postní.

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 6. 3.
7:00 - za Vojtěcha Blahu a za živou rodinu (od přátel z ulice)
(1. neděle
10:00 - za požehnané prožití doby postní v naší farnosti i v našich rodinách
postní)
18:30 - za + Patrika Kovaříka (1. výročí) a za živou rodinu
pondělí 7. 3.
6:30 - za + Petra Lekavého (od spolužáků)
úterý 8. 3.
15:00 - pohřební mše sv. za + Josefu Blahovou
18:00 - za + Miloslavu Bravencovou a za živou rodinu
středa 9. 3.
18:00 - za Petra Račického, manželku, děti a za živou i + rodinu
čtvrtek 10. 3.
6:30 - za + sestru Janu Lapšanskou
19:00 nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 hodin podávání sv. přijímání
pátek 11. 3.
18:00 - za + Jana Blahu, za živou rodinu a za dvoje + rodiče
sobota 12. 3.
7:00 - za + Marii Janečkovou (1. výročí)
neděle 13. 3.
7:00 - za Annu Vymyslickou (10. výr.) a za živou rodinu
(2. neděle
10:00 - na poděkování za 80 let života, za + manžela a za živou i + rodinu
postní)
18:30 - za naše farní společenství
Oznámení: - Dnes ve 13:30 se můžete v kostele pomodlit křížovou cestu. Po ní bude následovat svátostné požehnání.
- Po požehnání si děti mohou přijít pro obrázky zvířat, které jim chybějí.
- Po požehnání bude podáváno svaté přijímání.
- Po požehnání bude taktéž ještě udílen popelec pro ty, kteří ho nemohli přijmout ve středu.
- Děti si mohou nadále v sakristii vyzvedávat listy na vyplňování předsevzetí.
- Vaše dary pro potřeby farníků o. Petra Krenického i pro další pomoc trpícím na Ukrajině můžete
nadále vkládat do pokladničky u stolku za lavicemi (tedy již ne do pokladničky mezi lavicemi).
- Na stolku za lavicemi jsou k dispozici postničky, do nichž můžete v postní době ukládat příspěvky
na katolickou Charitu.
- Svátost smíření (vše o. Václav Ventura): úterý: 17:30-18:00; středa: 17:00-18:00; čtvrtek: 6:006:30; pátek: 17:00-18:00; sobota: 6:30-7:00.
- Zkoušky Svatováclavského sboru a orchestru: pondělí v 19:00 – ženský sbor; pondělí ve 20:00 –
orchestr; obojí v kostele. Pátek v 19:00 – mužský sbor; ve farní učebně.
- Ve středu ve 20 hodin se na faře sejdou vedoucí charismatické obnovy.
- V pátek v 15 hodin jste zváni do kostela na pobožnost křížové cesty..
- V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 5. skupina biřmovanců.
- V pátek po mši svaté (cca od 18:45) proběhne v kostele adorace se zpěvem a rozjímáním.
- V sobotu od 18 hodin se na faře uskuteční další setkání kurzu charismatické obnovy. Vedoucí se
sejdou v 17:45.
- Jednota Orel pořádá letní stanový tábor v Břestku. Termín: 5.-15. července. Více informací na webových stránkách: www.orel.db.cz .
- Pokud jste tak ještě neučinili, nezapomeňte si stanovit postní předsevzetí. Pomozte v tom i dětem.
- Ještě je možné se přidat k „Exodu 40“ – viz odkaz na hlavní straně webových stránek farnosti.
- Kontakt na o. Václava Venturu: 606 944 572.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 6. 3. v 8:30 – za + Josefa Petráše, rodiče a za živou rodinu
čtvrtek 10. 3. v 18:00 – za rodinu Lekavou, Půčkovu a za duše v očistci
neděle 13. 3. v 8:30 – za sestry Šupovy, za Annu Hasilovou a za živé i + kněze
Oznámení: - Pobožnosti křížové cesty se budou konat v neděli ve 14 hodin a v pátek v 15 hodin.
- Příležitost ke sv. smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté (o. V. Ventura).

