Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Texty této neděle:
1. čt.: Př 8,22-31 O Boží Moudrosti.
2. čt.: Řím 5,1-5 A naděje neklame...
Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista... V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z
utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží
láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.
ev.: Jan 16,12-15 Všechno, co má Otec, je moje: Duch svatý z mého vezme a vám to oznámí.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale
až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit
to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno,
co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“
Texty Božího Těla a příští neděle (na „hrubé“ mši sv. a v Josefově odpoledne):
1. čt.: Gn 14,18-20 Melchizedech přinesl chléb a víno.
Melchizedech, král Šalemu, přinesl chléb a víno - byl knězem nejvyššího Boha - a požehnal Abrámovi slovy: „Požehnán buď Abrám od nejvyššího Boha, který stvořil nebe i zemi. Veleben buď nejvyšší
Bůh. který ti vydal do rukou tvé nepřátele.“ Abrám mu dal desátek ze všeho.
2. čt.: 1 Kor 11,23-26 Kdykoliv jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně.
Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
vzdal díky, rozlámal ho a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“
Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoli z
něho budete pít, čiňte to na mou památku.“ Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
ev.: Lk 9,11b-17 Všichni se najedli dosyta.
Ježíš mluvil k zástupům o Božím království a uzdravoil ty, kdo potřebovali léčení. Začalo se schylovat k večeru. Dvanáct apoštolů k němu přistoupilo a řekli mu: „Rozpusť lid. Ať jdou do okolních vesnic
a dvorců, aby si tam našli nocleh a něco k jídlu, protože tady jsme na opuštěném místě.“ Odpověděl jim:
„Vy jim dejte jíst!“ Řekli: „Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby, ledaže bychom šli a nakoupili jídla
pro všechny tyto lidi.“ Bylo jich totiž na pět tisíc mužů. Řekl svým učedníkům: „Rozsaďte je po skupinách asi po padesáti!“ Udělali tak a všechny rozsadili. Vzal pak těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl
k nebi a požehnal je, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali lidu. Všichni se najedli dosyta a
ještě se sesbíralo plných dvanáct košů zbylých kousků.
Evangelium příští neděle (12. neděle v mezidobí – ranní mše sv.):
ev.: Lk 7,1-10 Ani v Izraeli jsem nenašel takovou víru!
Když Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaa. Jeden setník tam měl služebníka, na
němž mu velmi záleželo; ten však byl nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka mu uzdravil. Starší přišli k Ježíšovi a horlivě se přimlouvali: „Je toho hoden, abys mu vyhověl, protože má náš národ rád a vystavěl nám synagogu.“ Ježíš šel s
nimi. Když už nebyl daleko od toho domu, poslal k němu setník přátele se vzkazem: „Pane, neobtěžuj se!
Neboť si nezasloužím, abys vešel do mého domu; proto jsem si ani netroufal přijít k tobě osobně. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu ‘jdi’, a jde, a jinému ‘přijď’, a přijde, a svému služebníkovi ‘udělej to’, a udělá to.“
Když to Ježíš uslyšel, podivil se mu; obrátil se k zástupu, který ho následoval, a prohlásil: „Říkám vám:
Ani v izraelském národě jsem nenašel takovou víru!“ Když se pak poslové vrátili do domu, shledali, že ten
služebník je zdráv.
Svátky v týdnu: pondělí: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve (XII.- XIII. stol.)
čtvrtek: slavnost těla a krve Páně
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131

Týden od 12. 6. do 19. 6. 2022
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 12. 6.
7:00 - za Zdenku Robkovou a za živou rodinu (od spolužáků)
(Nejsvětější
10:00 - za děti, které dnes poprvé přijmou Krista ve svatém přijímání
Trojice)
18:30 - za Annu Košutkovou (5. výročí) a za rodiče Hlavenkovy a Jakabovičovy
pondělí 13. 6.
6:30 - za členky Živého růžence
úterý 14. 6.
19:00 - na poděkování za 75 let života a za živou rodinu
středa 15. 6.
18:00 - za + Josefa Kučeru (11. výročí) a za živou i + rodinu
čtvrtek 16. 6.
6:30 - za + Štěpána Salajku a za živou rodinu
(Boží Tělo)
19:00 - za ctitele a ctitelky Nejsvětější svátosti oltářní
pátek 17. 6.
19:00 - na poděkování za uzdravení a za další Boží požehnání
sobota 18. 6.
6:30(!) - za + Miroslavu Šindarovou (1. výročí) a za živou rodinu
neděle 19. 6.
7:00 - za dary Ducha svatého
(12. neděle
9:30(!) - za rodiny 4 oltářů a za + Eliáška Purmenského (3. výročí) a živou rodinu
v mezidobí)
VEČERNÍ MŠE SVATÁ NEBUDE.
Oznámení: - Dnes při všech mších svatých se koná sbírka na Charitu.
- Sraz muzikantů (před 1. svatým přijímáním) bude dnes v 9:30 ve farní učebně.
- Dnes ve 14 hod začne u kaple Nejsvětější Trojice krátká pobožnost. Růženec se tam můžete pomodlit od 13:30.
Po příchodu do kostela (cca ve 14:20) bude následovat svátostné požehnání.
- Po požehnání si také děti mohou v sakristii vyzvednout chybějící samolepky.
- Farní knihovna bude dnes zavřená.
- Pokud byste chtěli darovat víno na primici Jiřího Hebrona, můžete ho přinášet do sklepa p. Stanislava Salajky
v těchto časech: dnes od 16 do 20 hodin a v pondělí od 18 do 20 hodin. Předem velké díky.
- Rodičovské centrum Sluníčko vás zve na workshop první pomoci pro rodiče s dětmi. Uskuteční se v úterý
v 15:30 na Orlovně. Více na plakátech v hlavním vchodu a na tel.: 607 704 155. Jste srdečně zváni.
- Příležitost ke svátosti smíření: úterý: 18:30-19:00; středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 18:0019:00; sobota: 6:00-6:30.
- Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně – doporučený (dříve zasvěcený) svátek. Mše sv. budou ráno i večer.
Celý den (a večer do 22 hod.) bude adorace Nejsv. svátosti. Zapisujte se na seznam v hl. vchodu.
- Zkouška Svatováclavského sboru bude v pátek ve 20 hodin. Sraz na domluveném místě.
- POZOR: Sobotní ranní mše svatá bude od příští soboty začínat už v 6:30.
- V sobotu v 8:30 se od fary pojede na májky – prosíme o pomoc: loni bylo velmi málo pomocníků.
- Příští neděli začne hlavní mše svatá už v 9:30. Po ní bude následovat eucharistický průvod ke čtyřem oltářům.
Večerní mše svatá příští dvě neděle nebude.
- Prosíme krojovaná děvčata, aby si příští neděli po průvodu přišla k sakristii pro losy k Božskému Srdci. Ať přijdou i děvčata z loňských 9. tříd. Prosíme děvčata o hojnou účast.
- V neděli 26. června odpoledne se bude konat farní den s bohatým programem. Udělejte si čas.
- Kněžské svěcení našeho farníka Jiřího Hebrona se uskuteční v sobotu 2. července ve 14:30 na Velehradě.
Pokud chcete jet společně autobusem, zapisujte se v sakristii. Účast velmi doporučuji.
- 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“).
- Letošní pouť na Svatý Hostýn se bude konat v sobotu 16. července. Taktéž se zapisujte v sakristii.
- Jsou ještě volná místa na pouť do Medjugorje na Mezinárodní festival mládeže (30.7.-7.8.). Zvu zvláště mladé; přidat se ale může kdokoliv další. Účast velmi doporučuji. Nahlaste se co nejdříve.
- 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.
- Jsou stále volná místa na Roháče pro dospělé (14.-20.8.). Případní zájemci ať se také nahlašují co nejdříve, jinak
hrozí, že se letos akce nebude konat.
- Velmi děkuji všem organizátorům za krásnou a požehnanou páteční Noc kostelů.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 12. 6. v 8:30 – za Antonína Kučeru, rodiče a za živou rodinu
čtvrtek 16. 6. v 18:00 – za + Josefa Petráše a za živou i + rodinu
neděle 19. 6. v 15:30 – za Aloise Dobiáše, dvě manželky a za duše o očistci
Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou.
- Příští neděli začne mše svatá až v 15:30. Po ní bude následovat eucharistický průvod ke 4 oltářům.

