Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

4. NEDĚLE POSTNÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Joz 5,9a,10-12 Boží lid slavil Velikonoce.
2. čt.: 2 Kor 5,17-21 Bůh nás smířil se sebou.
ev.: Lk 15,1-3.11-32 Tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije.
…Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a
políbil. Syn mu řekl: ‘Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým
synem.’ Ale otec nařídil služebníkům: ‘Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten
a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl
mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!’ A začali se veselit…
Texty příští neděle (5. neděle postní):
1. čt.: Iz 43,16-21 Hle, činím věci nové…
Tak praví Hospodin, který vytvořil v moři cestu, v mohutných vodách stezku, který vyvedl vozy i koně,
vojsko i silné reky; všichni spolu leží, již nevstanou, jako knot zhasli, dohořeli. „Nevzpomínejte na věci
minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo! Hle, já dělám věci nové, teď již vzcházejí, což to neznáte? Cestu
vytvořím na poušti a řeky na neschůdných místech. …Dal jsem vodu na poušti, řeky na neschůdných místech, abych napojil svůj lid, svého vyvoleného. Ten lid jsem stvořil pro sebe, bude hlásat mou chválu.“
2. čt: Flp 3,8-14 Pro Krista jsem se všeho zřekl...
Všecko považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Krista Ježíše, svého Pána.
Pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista a byl s ním spojen; nemám přece vlastní spravedlnost, která se získá zachováváním Zákona, ale tu, která se dává tomu,
kdo věří v Krista, totiž tu, která přichází od Boha a spočívá na víře. …Potom, jak doufám, dosáhnu i vzkříšení z mrtvých. Tím neříkám, že už bych toho dosáhl nebo že už jsem dokonalý; ale ze všech sil se snažím
to uchvátit, protože i mne samého uchvátil Kristus Ježíš. Bratři, já si nenamlouvám, že už jsem to uchvátil.
Ale o jedno mi jde: nedbám na to, co je za mnou, ale ženu se k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli za vítěznou nebeskou odměnou, ke které nás Bůh povolal skrze Krista Ježíše.
ev.: Jan 8,1-11 Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.
Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a
řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim:
„Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první!“ A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli,
jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí:
„Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“
Dnes již nevíme, zda bylo reálné v době Ježíšově skutečně odsoudit cizoložnou ženu ke kamenování a
zabít ji. Ale Zákon to opravdu říká. Farizeové ani tolik nechtěli usvědčit ženu jako Ježíše. Chtěli ho „doběhnout“ v situaci, kdy by měl buď podpořit plnění Božího zákona, anebo ho popřít. Tím by dokázal, že
není od Boha, vždyť Boží Zákon přeci nelze popřít! Ježíš mlčí. S některými lidmi nelze vést diskuse, lze je
pouze usvědčit z pokrytectví. Bohu nejde o smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil. Ježíšovi jde nejen o ženu,
ale i o žalobce, kteří potřebují pochopit, že jednají podle tvrdého srdce.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 27. 3. v 8:30 – za Miroslava Imricha, syna a za živou i + rodinu
čtvrtek 31. 3. v 18:00 – za + rodiče Černochovy a za živou rodinu
neděle 3. 4. v 8:30 – za josefovská děvčata
Oznámení: - Pobožnosti křížové cesty se budou konat v neděli ve 14 hodin a v pátek v 15 hodin.
- Svátost smíření (už i k Velikonocům) bude ve čtvrtek přede mší sv. a při mši sv. (o. Josef Pohanka).
- Ve čtvrtek po mši sv. (cca od 18:30) bude o. Petr zapisovat mešní úmysly na II. čtvrtletí.
- Páteční mše sv. tento týden v Josefově nebude. Jste zváni na mši a následnou přednášku do Bojanovic.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131

Týden od 27. 3. do 3. 4. 2022
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 27. 3.
(4. neděle
postní)
pondělí 28. 3.
úterý 29. 3.
středa 30. 3.

7:00 - na poděkování za dar života a zdraví
10:00 - za + Jana Komosného (nedožitých 90 let), + manželku a za živou rodinu
18:30 - za naše farní společenství
6:30 - za Růženu Wenzelovou, manžela a za všechny bývalé spolupracovníky
18:00 - za Jožku Turka, sestru, švagry a za živou rodinu
15:00 - pohřební mše svatá za + Štěpána Salajku
18:00 - za + Marii Blahovou, dvoje rodiče a za živou rodinu
čtvrtek 31. 3.
6:30 - za + Zdenku Robkovou a za živou rodinu
19:00
nešpory, celonoční adorace; ve 22 hodin podávání svatého přijímání
pátek 1. 4.
18:00 - za Josefa a Žofii Hnidákovy a za živou rodinu
18:40
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – PŘEDNÁŠKA Č. I
sobota 2. 4.
7:30(!) - za + Marii Dobšíčkovou a za živou rodinu
8:10
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – PŘEDNÁŠKA Č. II
neděle 3. 4.
7:00 - za + Blaženu Blahovou (nedožitých 84 let) a za živou rodinu
(5. neděle
10:00 - za Boží požehnání a za dary Ducha svatého pro maturanty
postní)
18:30 - za rodiče Hasilovy a Konečné a za živou rodinu
Oznámení: - Dnes po dopoledních mších svatých v Dolních Bojanovicích bude udílet novokněžské požehnání o. Milan Werl z Hodonína.
- Dnes ve 14 hodin začne v kostele svátostné požehnání. Po požehnání bude podáno svaté přijímání.
- Taktéž po požehnání si děti mohou přijít pro obrázky zvířat, které jim chybějí.
- Po požehnání (cca ve 14:15) začne křížová cesta do polí. Ti, kteří se jí nemohou zúčastnit, se mohou
pomodlit křížovou cestu v kostele.
- Zkoušky Svatováclavského sboru a orchestru: pondělí ve 20 hodin – orchestr; pátek ve 20 hodin – celý sbor. Obojí v kostele.
- V úterý v 16 hodin se v Centru pro rodinu v Hodoníně koná přednáška DigiDetox. Půjde o rady, jak
v běžném i pracovním životě omezit užívání digitálních technologií. Přednáška bude vhodná pro rodiče i
pro starší děti. Přihlášky pokud možno dnes na: www.cprhodonin.cz/kalendar/programova-nabidka/ .
- Svátost smíření (k 1. pátku; už i k Velikonocům): úterý: 17:30-18:00; středa: 17:00-18:00; čtvrtek:
16:30-17:30 (o. Josef Pohanka, o. Petr); dále: 19:30-21:30 (o. Josef Pohanka, o. Pavel Fatěna, o. Petr);
pátek: 17:00-18:00; sobota: 7:00-7:30.
- V úterý po mši sv. (cca od 18:40) bude o. Petr zapisovat mešní úmysly na II. čtvrtletí.
- Tento týden proběhnou návštěvy nemocných: úterý(!) – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek kol.
11. hod. – penzion; pátek po 14. hodině – Josefov.
- Ve středu po mši sv. se bude v kostele konat příprava dětí a rodičů k prvnímu svatému přijímání.
- Ve středu ve 20 hodin se na faře sejdeme s vedoucími charismatické obnovy.
- Ze čtvrtku na pátek se bude konat v kostele celonoční adorace (společná část: 21:30-22:00 – bude vysílána online). Zapisujte se v hlavním vchodu.
- V pátek v 15 hodin jste zváni do kostela na pobožnost křížové cesty, kterou povedou děti ze 4. tříd. Po
křížové cestě bude následovat tichá adorace, která potrvá do mše sv. Po mši tentokrát adorace nebude.
- V pátek odpoledne a v sobotu dopol. zde bude R. Voříšek. Nezapomeňte se s ním domluvit na setkání.
- V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 3. skupina biřmovanců.
- V pátek po mši svaté jste zváni na první přednášku naší postní duchovní obnovy, kterou povede o. Marek Orko Vácha. Páteční přednáška je povinná pro všechny biřmovance. Druhá přednáška bude
v sobotu po ranní mši svaté (pozor: začne až v 7:30).
- V sobotu od 18 h. se na faře uskuteční další příprava biřmovanců. Setkání s vedoucími tentokrát nebude.
- Příští neděli po dopoledních mších svatých a po požehnání bude prodávat knihy p. Josef Novák.
- Příští neděli v 15 hodin se bude v kostele sv. Vavřince v Hodoníně konat benefiční Koncert pro Ukrajinu. Celý výtěžek půjde na pomoc této zemi. Více na plakátech ve vchodech do kostela.
- Od středy za týden, tedy 6. dubna, se po mši svaté v kostele uskuteční představení Víti Marčíka pod
názvem Mysterium světla. Jde o zpracování Janových pašijí. Více informací za týden.

