Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Texty této neděle (2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství):
1. čt.: Sk 5,12-16 Rostl počet těch, kteří přijímali víru v Pána.
2. čt.: Zj 1,-11a.12-13.17-19 Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ na věky věků
ev.: Jan 20,19-31 Za týden přišel Ježíš zase.
Prvního dne v týdnu přišel Ježíš za svými učedníky. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul
mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. …Po těch slovech na ně dechl a
řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte,
tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Dvojče, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní
učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po
hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého
boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ …
Texty příští neděle (3. neděle velikonoční):
1. čt.: Sk 5,27b-32,40b-41 My jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý.
Velekněz začal apoštoly vyslýchat: „Přísně jsme vám přece přikázali, že v tom jménu už nesmíte učit.
Přesto však Jeruzalém je plný toho vašeho učení.“ Ale Petr a ostatní apoštolové na to řekli: „Více je třeba
poslouchat Boha než lidi. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, když vy jste ho pověsili na dřevo a zabili. Ale
Bůh ho povýšil po své pravici jako vůdce a spasitele, aby Izraeli dopřál obrácení a odpuštění hříchů. A
my jsme svědky těchto událostí.“ Dali apoštoly zbičovat a zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšově. A oni
odcházeli z velerady s radostí, že směli pro to jméno trpět příkoří.
2. čt.: Zj 5,11-14 Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost a sílu.
Já, Jan, měl jsem vidění a uslyšel jsem hlas velkého množství andělů shromážděných kolem trůnu, bytostí a starců, kteří volali silným hlasem: „Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství,
moudrost a sílu, čest, slávu i chválu!“ A všechno tvorstvo na nebi, na zemi, v podsvětí i na moři a vše, co
je v nich, jsem slyšel volat: „Tomu, který sedí na trůně, i Beránkovi přísluší chvála, čest, sláva i moc na
věčné věky!“ Tu ony čtyři bytosti přidaly: „Amen!“ a starci padli na tvář a poklonili se.
ev.: Jan 21,1-19 Ježíš vzal chléb adal jim, stejně i rybu.
Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského moře. Zjevil se takto: Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho
učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Vyšli tedy a
vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli mu: „Nemáme.“ On jim řekl:
„Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb.
Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „Pán je to!“ …Když vystoupili na zem, viděli tam
žhavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě
chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, bylo jich stotřiapadesát. A přesto, že
jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim,
stejně i rybu. Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mě více než ti
zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“ Podruhé se ho
zeptal: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl:
„Pas moje ovce.“ Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl:
„Pas moje ovce! Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodils, kam jsi chtěl.
Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá a povede, kam nechceš.“ To řekl, aby naznačil, jakou
smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval: „Následuj mě!“
Svátky v týdnu: pondělí – svátek sv. Marka, evangelisty
čtvrtek: památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka (XIX. stol.)
pátek – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy (XIV. st.)

Týden od 24. 4. do 1. 5. 2022
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 24. 4.
(2. neděle
velikonoční)
pondělí 25. 4.
úterý 26. 4.
středa 27. 4.
čtvrtek 28.4.

7:00 - za naše farní společenství
10:00 - za + p. učitele Janečka (20. výr.), dceru Helenu a za ž. r. (od muzikantů)
18:30 - za + Radima Kubinu (6. výročí) a za živou i + rodinu
6:30 - za + Marii Blahovou a za živou rodinu (od přátel z ulice)
18:00 - za + Marii Dobšíčkovou a za živou rodinu (od přátel z ulice)
18:00 - za + Marii Salajkovou, manžela a za živou rodinu
6:30 - za + Marii Dobšíčkovou a za živou rodinu (od přátel z ulice)
19:00
nešpory, adorace (do 22 hod.), ve 22 hodin podávání sv. přijímání
pátek 29. 4.
18:00 - za + Ludmilu Trefilíkovou, + manžela, dvoje + rodiče a za + švagry
sobota 30. 4.
7:00 - za Marii Vymyslickou, manžela Františka a za živou rodinu
neděle 1. 5.
7:00 - za uzdravení nenarozeného dítěte a za jeho rodiče
(3. neděle
10:00 - za naše farní společenství
velikonoční)
18:30 - za + Vojtu Blahu a za duše v očistci (od přátel)
Oznámení: - Dnes ve 14 hodin jste zváni na slavnostní svátostné požehnání. Po požehnání bude podáno
svaté přijímání.
- Taktéž po požehnání si děti mohou přijít pro obrázky zvířat, které jim chybějí.
- V úterý po mši sv. (cca od 18:40) se bude konat prosebný průvod do polí. Přijďte poprosit za déšť a za
příznivé počasí.
- Děti mohou ve středu na mši (či kdykoliv jindy do sakristie) přinést sladkosti pro děti z chudých rodin.
- Ve středu po mši svaté se bude konat příprava dětí a rodičů k prvnímu svatému přijímání.
- Svátost smíření: středa: 17:30-18:00; pátek: 17:00-18:00 (ve čtvrtek sv. smíření tentokrát nebude).
- V pátek odpoledne a v sobotu dopoledne bude na faře k dispozici terapeut Radovan Voříšek. Všichni,
kteří se s ním setkávají, ať se s ním domluví na čase setkání s pomocí emailu.
- V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 1. skupina biřmovanců.
- V pátek po mši sv. (cca od 18:45) se bude konat společenství mládeže (7.-9. třídy i starší mládež).
- V sobotu od 11 hodin se v Praze bude konat Pochod pro život (program začíná mší sv. v katedrále sv.
Víta). Více na plakátcích a na: www.pochodprozivot.cz .
- V sobotu od 15 do cca 20 hodin se bude konat krátká duchovní obnova biřmovanců. Účast nutná.
- V sobotu od 16 h. se bude v kostele v Hodoníně konat setkání Fatimského apoštolátu. Jste zváni.
- Poutě do Medjugorje: • 5.-11. května (Panna Maria, Prostřednice všech milostí); • 30. července – 7.
srpna (Mezinárodní festival mládeže). Přihlášky a informace u pana Václava Salajky (tel.: 737 234 099).
Hlásit se můžete též v sakristii. Na poutě jste srdečně zváni. Prosíme, abyste s případnými přihláškami
neotáleli kvůli zajištění ubytování.
- Harmonogram některých blížících se farních akcí: - sobota 4.6. (14:00): biřmování; - pátek 10.6.:
Noc kostelů; - neděle 12.6.: první sv. přijímání; - neděle 26.6.: Farní den; - sobota 2.7. (10:00 Velehrad):
kněžské svěcení Jiřího Hebrona; - úterý 5.7. (10:00): primice Jiřího Hebrona. Termíny pobytů v Roháčích budou oznámeny v příštích týdnech.
- Jednota Orel pořádá na orlovně příměstský tábor pro děti od 6 do 9 let. Téma: Rychlé šípy. Přihlášky a
informace na: www.oreldb.cz .
- Pokud jste vybrali nějaké příspěvky na Charitu do postniček, můžete je přinášet do sakristie.
- Děti i ostatní mohou přinést příspěvky pro děti do Indie kdykoliv v průběhu týdne do sakrisie.
- Do pokladničky za lavicemi můžete nadále přispívat potřebným na Ukrajině i o. P. Krenickému.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 24. 4. v 8:30 – za + Libuši Kolibovou a za živou i + rodinu
čtvrtek 28. 4. v 18:00 – za Emílii Redkovou, sestru, bratra a rodiče
neděle 1. 5. v 8:30 – za + Martina Papeže a za Mariánu Nožičkovou
Oznámení – Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou.
- Ve čtvrtek při mši svaté bude společně udílena svátost nemocných.
- Do pokladničky v kostele můžete nadále přispívat potřebným na Ukrajině i o. Petru Krenickému.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131

