Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Texty této neděle:
1. čt.: 1 Král 19,16b,19-21 Elizeus vstal, šel za Eliášem a sloužil mu.
2. čt.:.Gal 5,1.13-18 Byli jste povoláni ke svobodě.
ev.: Lk 9,51-62 Pevně se rozhodli jít do Jeruzaléma. Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.
Když se přibližovala doba, kdy měl být Ježíš vzat vzhůru, pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Poslal
před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby tam připravili nocleh. Ale Samaritáni ho
nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma... Pak šli do jiné vesnice. A jak šli, cestou mu někdo řekl:
„Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.“ Ježíš mu však odpověděl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“ Jiného zase vybídl: „Pojď za mnou!“ On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce.“ Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své
mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží království!“ A ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych
se napřed rozloučil doma s rodinou.“ Ježíš mu však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží
se za sebe, není způsobilý pro Boží království.“
Texty příští neděle (14. neděle v mezidobí):
1. čt.: Iz 66,10-14c Hle, přivalím na něj blaho jako řeku.
Plesejte s Jeruzalémem, jásejte nad ním, všichni, kdo ho milujete, radujte se s ním, radujte se, všichni,
kdo jste nad ním naříkali, abyste sáli do sytosti z prsu, který utěšuje, abyste pili s rozkoší ze zdroje jeho
slávy. Neboť tak praví Hospodin: „Hle, přivalím na něj blaho jako řeku, jako rozvodněný potok slávu
národů. Budete sát, ponesou vás na zádech a na klíně vás budou laskat. Jako matka utěšuje svého syna,
tak já vás potěším, v Jeruzalémě naleznete útěchu. Uvidíte to a vaše srdce se zaraduje, jak tráva vypučí
vaše kosti. Hospodinova ruka se ukáže na jeho služebnících.“
2. čt.:.Gal 6,14-18 Na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi.
ev.: Lk 10,1-12.17-20 Váš pokoj na něm spočine.
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků. Poslal je před sebou po dvou do všech míst, kam
chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky
na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se
cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li tam
člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám… Když přijdete do některého města
a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám
Boží království!’…“ Dvaasedmdesát učedníků se vrátilo a s radostí řekli: „Pane, dokonce i zlí duchové se
nám podrobují ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe. Dal jsem
vám moc šlapat na hady, štíry a přemáhat všechnu nepřítelovu sílu... Ale radujte se ani ne tak z toho, že se
vám podrobují duchové, spíše se radujte z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebi.“
Ježíš nedává učedníkům seznam věcí, které si mají zabalit s sebou, když jdou na misii. Co jsou ty zásadní skutečnosti, které misionář potřebuje pro svoji práci? Nezamluvit svůj úkol (pozdravovat se s
kdekým), nést pokoj a nikoli prokletí, být pokorní. Úkolem je přinést Boží království, nikoli poučky, úkoly
či strach z Boha. A přestože byli učedníci nezkušení, přineslo jejich počínání ovoce. Možná právě toto je
zásadní: Tak často se bojíme mluvit o své víře! Když se ale s pokorou a odevzdaností pustíme do díla, zjistíme, že jde o Bohem požehnanou a skvělou zkušenost.
Bohoslužby – JOSEFOV:
čtvrtek 30. 6. v 18:00 – za rodinu Lekavou a Půčkovu a za duše v očistci
pátek1. 7. v 17:30 – na dobrý úmysl (od 15 hodin tichá adorace)
neděle 3. 7. v 8:30 – za + Annu a Miroslava Hradilovy a za živou i + rodinu
Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší sv. a při mši sv. (o. J. Pohanka).
- Ve čtvrtek při mši svaté přijme křest paní Radka Pospíšilová.
- V pátek od 15 hodin jste zváni do kostela k tiché adoraci.
- V pátek po mši svaté (od 18 hodin) bude o. Petr zapisovat mešní úmysly na III. čtvrtletí.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131

Týden od 26. 6. do 3. 7. 2022
Svátky v týdnu: úterý: památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka (II. stol.)
středa: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – hlavních patronů brněnské
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 26. 6.
7:00 - za živé i + sedmdesátníky
(13. neděle
9:30(!) - za naši farnost a obec
v mezidobí)
VEČERNÍ MŠE DNES SVATÁ NEBUDE
pondělí 27. 6.
6:30 - za členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny
15:00 - pohřební mše sv. za + Vojtěcha Vymyslického
úterý 28. 6.
19:00 - za + Josefa Pitlacha, manželku, dvoje rodiče a za živou rodinu
středa 29. 6. 19:00(!) - za děti z naší farnosti; na poděk. za šk. rok a za požehnání o prázdninách
čtvrtek 30. 6.
6:30 - za Živý růženec mužů
19:00
nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 hodin bude podáno sv. přijímání
pátek 1. 7.
19:00 - za mládež z naší farnosti
sobota 2. 7.
6:30 - za + Annu Herkovou (nedožitých 84 let) a za živou rodinu
neděle 3. 7.
7:00 - za + Marii Bačovou (nedož. 84 let) za rodiče Uhrovičovy a živou rodinu
(14. neděle
10:00 - za naše farní společenství a za novokněze Jiřího
v mezidobí)
18:30 - za + Patrika Kovaříka a otce
Oznámení: - Svátostné požehnání se dnes odpoledne konat nebude. Farní knihovna bude dnes zavřená.
- Prosím organizátory farního dne, aby přišli ve 13:30 k posledním přípravám na farní zahradu.
Dnes prožíváme již XIII. farní den. Program: K farnímu dni patří samozřejmě i dopolední mše
sv. Vlastní začátek programu bude v 15:00 na farní zahradě. Budou připraveny soutěže pro děti (od
15 do 17 hod.), malování na obličej, lanovka, představení hasičské a další techniky pro děti... Doprovázet nás bude cimbálová muzika. Připraveny budou špekáčky, též káva a další nápoje. Dospělí si
mohou zakoupit pivo a navštívit farní sklep. Velmi prosíme o přinesení menšího občerstvení (např.
buchta, jednohubky) do klubovny na far. zahradě. Pozvěte, prosím, i ty, kteří do kostela nechodí!
Prosím, neparkujte dnes na parkovišti u fary.
- Večerní mše svatá dnes nebude.
- Sv. smíření před 1. pátkem: úterý: 18:30-19:00 (o. V. Ventura); čtvrtek: 16:30-17:30 (o. J. Pohanka,
o. Petr); dále 19:30-21:30 (o. Josef, o. Pavel Fatěna, o. Petr); pátek: 15:30- 17:00; sobota: 6:00-6:30.
- Ve středu v 16 hodin se bude v Brně na Petrově slavit mše svatá, při níž Pavel Konzbul převezme
funkci brněnského biskupa. Jste srdečně zváni.
- Středeční mše sv. začne až v 19 hodin. Bude to poslední dětská mše svatá v tomto školním roce. Srdečně zvu všechny děti i rodiče.
- V pátek v 15 hod. se můžete pomodlit křížovou cestu. Po ní bude do mše sv. následovat tichá adorace.
- V pátek od 17 hodin a v sobotu dopoledne se budou na faře konat setkání s terapeutem Radkem Voříškem. Pokud se s ním chcete setkat, domluvte se prostřednictvím emailu.
- Páteční mše svatá bude sloužena na poděkování za školní rok a za Boží ochranu o prázdninách. Srdečně zvu všechny mladé.
- V pátek po mši svaté bude tentokrát pouze krátká adorace s modlitbou litanií k Nejsvětějšímu Srdci.
- V pátek od 20 hodin se v kostele bude konat zkouška Svatováclavského sboru a orchestru. Původně
domluvená pondělní zkouška odpadá.
- V pátek po adoraci (cca od 20 hodin) se na farním hřišti sejdeme s vedoucími biřmovanců (z minulých
dvou příprav na biřmování).
- Kněžské svěcení Jiřího Hebrona se uskuteční tuto sobotu ve 14:30 na Velehradě. Pokud chcete jet
společně autobusem, zapisujte se nejpozději do středy v sakristii. Účast velmi doporučuji.
- Ještě jednou zvu na pouť do Medjugorje na Mezinárodní festival mládeže (30.7.-7.8.). Jsou ještě volná místa. Využijte tuto příležitost. Zvu nejen mladé, ale dospělé.
- Od 9. do 14. srpna se v Hradci Králové koná Celostátní setkání mládeže. Program: poznávání nových přátel, zajímavá témata, nevšední slavení eucharistie, hudba, sport, kreativní dílny atd.; přihlášky a
informace: www.celostatnisetkanimladeze.cz . Účast mladým (14-26 let) doporučuji.
- Do pokladničky za lavicemi můžete vkládat své dary pro novokněze Jiřího Hebrona.

