Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Sk 15,1-2.22-29 Rozhodl Duch svatý i my...
2. čt.: Zj 21,10-14.22-23 Ukázal mi svaté město, jak sestupuje z nebe.
Anděl mě přenesl v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město, Jeruzalém, jak sestupuje
z nebe od Boha a září Boží vznešeností… Tři brány ležely k východu, tři brány k severu, tři brány k jihu a
tři brány k západu. Městské hradby mají dvanáct základních kamenů a na nich dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů. Chrám jsem v něm však neviděl, neboť Pán Bůh vševládný a Beránek – to je jeho
chrám. A toto město nemá zapotřebí ani slunce, ani měsíce, aby ho osvětlovaly, protože ho ozařuje Boží
velebnost. Jeho světlem je Beránek.
ev.: Jan 14,23-29 Duch svatý připomene vám všechno, co jsem vám řekl já.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a
přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A přece slovo,
které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u
vás. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám
všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává
svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‘Odcházím’ a ‘zase
k vám přijdu’. Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl
jsem vám to už teď, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane.“
Texty příští neděle (7. neděle velikonoční):
1. čt.: Sk 7,55-60 Vidím Syna člověka, jak stojí po Boží pravici.
Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a zvolal: „Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po pravici Boží.“ Oni se však dali do velkého křiku,
zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za město a začali ho kamenovat.
Svědkové si přitom složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže – jmenoval se Šavel. Když Štěpána
kamenovali, on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: „Pane, odpusť jim tento hřích!“ A po těch slovech skonal.
2. čt.: Zj 22,12-14.16-17.20 Přijď, Pane Ježíši!
Já, Jan, uslyšel jsem hlas, který mi řekl: „Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému
podle jeho činů. Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, začátek i konec. Blaze těm, kdo si vyprali šaty,
budou mít právo na strom života a branami vstoupí do města. Já, Ježíš, poslal jsem svého anděla, abych
vám vědčil o tom, co se týká církevních obcí…“ Duch i nevěsta volají: „Přijď!“ Kdo to slyší, ať také zavolá: „Přijď!“ A kdo žízní, ať přijde; kdo touží po živé vodě, ať si ji vezme zadarmo. Ten, kdo to dovědčuje,
říká: „Ano, příjdu brzy!“ Amen, přijď, Pane Ježíši!
ev.: Jan 17,20-26 Ať všichni jsou jedno!
Ježíš se modlil: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve
mě: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby tak svět uvěřil, že
ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a
ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako
jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu,
kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale
já jsem tě poznal, a tito moji učedníci poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno, aby láska,
kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“
„Aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich…“ Boží láska mezi Otcem a Synem je Duch svatý, není to
věc, cit, emoce, ale někdo – božská Osoba, ten, který tepe Božím životem. Tento dar nám Ježíš vyprošuje.
Snaží se nás tak vtáhnout do Božího života. To je cíl celé Ježíšovy mise: abychom měli účast na radosti,
plnosti Božího života. To není teorie, hezké čtení k nedělní kávě, ale skutečnost, která mnohým lidem dala
sílu vydat se pro Boha, evangelium, hlásání naděje i na smrt. K tomu jsme dnes pozváni!
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131

Týden od 22. 5. do 29. 5. 2022
Svátky v týdnu: čtvrtek: slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 22. 5.
7:00 - za + Františka Bílíka, za + příbuzné, přátele a kamarády a za živou rod.
(6. neděle
10:00 - za naše farní společenství
velikonoční)
18:30 - za + Ludmilu Hubáčkovou, za + děti a za živou rodinu
pondělí 23. 5.
6:30 - na poděkování za 70 let života, za rodičeVraňanovy a Ducháčkovy a za ž. rod.
úterý 24. 5.
18:00(!) - za + Ludmilu Trefilíkovou, manžela, + Jaroslava Topenčíka a za živou rodinu
středa 25.5.
18:00 - za Boženu Mizerovou a za živou rodinu (od přátel)
čtvrtek 26. 5.
6:30 - za + Annu Herkovou a za živou rodinu (od přátel z ulice)
18:00 - na dobrý úmysl
20:30
adorace (do 22 hod.), ve 22 hodin podávání sv. přijímání
pátek 27. 5.
19:00 - za Rudolfa Blahu a Pavla Zelinku (od spolužáků)
sobota 28. 5.
7:00 - za rodiny dětí
14:00 - pohřební mše svatá za + Vojtěcha Fatěnu
neděle 29. 5.
7:00 - za + Františka Blahu, manželku, syna, zetě a za živou rodinu
(7. neděle
10:00 - za naše farní společenství
velikonoční)
18:30 - za živé i + spolužáky z ročníku 1966/67
Oznámení: - Dnes ve 14 hod začne v kostele svát. požehnání. Po požehnání bude podáno sv. přijímání.
- Taktéž po požehnání si děti mohou přijít pro obrázky zvířat, které jim chybějí.
- V pondělí od 15:20 se bude ve farní stodole konat promítání hokejového utkání Česko – USA. Jste srdečně zváni. Případná další promítání budou vyhlášena v obecním rozhlase.
- Májové pobožnosti se budou konat v pondělí a v sobotu v 18 hodin.
- Úterní mše svatá začne už v 18 h. Po mši svaté (cca od 18:30) se bude konat prosebný průvod do polí.
- Svátost smíření: středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 18:00-19:00; sobota: 6:30-7:00.
- Odjezd autobusu na poutní zájezd do západních Čech bude ve středu v 5 hodin ráno od fary.
- Ve středu v 19 hodin se bude na faře konat setkání s těmi, kdo jsou ochotni pomoci s přípravou farního
dne. Tak jako v minulých letech platí, že farní den se bude konat jen v případě, že se přihlásí alespoň 20
pomocníků. Přijďte, prosím, v hojném počtu.
- Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svaté budou ráno i večer (v 18 hodin). Po večerní mši
svaté (cca od 18:45) se bude konat průvod do polí.
- Čtvrteční adorace začne tentokrát až po průvodu do polí (mezi 20 a 20:30). Májová pobožnost ani nešpory
tentokrát nebudou.
- V pátek začíná svatodušní novéna. Můžete se ji modlit soukromě i přede mšemi svatými.
- V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 5. skupina biřmovanců.
- V sobotu od 8 hodin se bude na farní zahradě konat brigáda v rámci přípravy na Noc kostelů a na Farní
den. Prosím, udělejte si čas.
- V sobotu od 17(!) hodin se bude na faře konat příprava biřmovanců. S vedoucími se sejdeme v 16:30.
- V sobotu od 18 hodin se bude v kostele konat májová pobožnost s modlitbou všech růženců a s krátkou
adorací.
- Od 7. do 10. července se po třech letech bude v Brně konat Charismatická konference. Přihlašujte se na:
http://konference.cho.cz/ Program konference je taktéž na uvedených stránkách (pod odkazem „info“). Účast
na konferenci velmi doporučuji.
- Farnost Čejkovice pořádá ve čtvrtek 23. června pouť na Turzovku. Můžete se též přidat. Odjezd bude
v 6:25 z obou zastávek. S sebou občanský průkaz. Zapisujte se v sakristii.
- Termíny duchovně-turistických pobytů v Roháčích: mládež: 18.–24. července; dospělí: 14.–20. srpna.
Můžete se nahlašovat v sakristii.
- Na našich webových stránkách najdete odkaz na přednášky v rámci duchovní obnovy biřmovanců.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 22. 5. v 8:30 – za Josefa Zálešáka, manželku, syna a za živou rodinu
čtvrtek 26. 5. v 17:00(!) – za + Annu Vavrysovou, manžela, syna a za živou i + rodinu
neděle 29. 5. v 8:30 – za Ladislava Bílka, dvoje rodiče a za živou rodinu
Oznámení - Májové pobožnosti se budou konat v neděli ve 14 hodin a ve všední dny v 18 hodin.
- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, která začne už v 17 hodin.

