Kathedrale Basiliek
van
Sint-Jan Evangelist
’s-Hertogenbosch
Derde zondag
door het jaar

Zondag 24 januari 10.00 uur
Vaste gezangen:
Princeps Pacis (W.L. Webber)
Introïtus
en communio:
Gregoriaans
Antwoordpsalm:
psalm 25 – Naar U gaat mijn verlangen
Voor evangelie:
Alleluia
Motet:
Ave Verum (W. Byrd)
Motet:
Ubi Caritas (Osw. Gjeilo)

Zondag 24 januari 12.00 uur
Vaste gezangen:
Missa Prima
Intocht:
Aanbidt en dankt
Antwoordpsalm:
psalm 25 – Naar U gaat mijn verlangen
Voor evangelie:
Alleluia
Motet:
Tantum Ergo (L. de Vocht)
Motet:
Ave Maria (G. Fauré)

Informatie over de Schola en het repertoire: www.schola.nl
Informatie over de orgelwerken voor en na de vieringen vindt u
op de website van de organist: www.veroniquevandenengh.nl

LEZINGEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT
EERSTE LEZING
Uit de Profeet Jona

Jon., 3, 1-5. 10

De Ninivieten bekeerden zich van hun slecht gedrag. Het woord des Heren werd gericht tot
Jona: “Begeef u op weg naar Ninivé, de grote stad, en verkondig haar de boodschap die Ik u
zal ingeven.” En Jona begaf zich op weg naar Ninivé zoals de Heer hem bevolen had. Ninivé
nu was een geweldig grote stad, wel drie dagreizen groot. En Jona begon de stad binnen te
trekken, een dagreis ver en hij preekte als volgt: “Nog veertig dagen en Ninivé zal vergaan !"
De mensen van Ninivé geloofden het woord van God; ze riepen een vasten af en van groot
tot klein deden allen het boetekleed aan. En God zag wat ze deden en hoe ze zich van hun
slecht gedrag bekeerden. En Hij kreeg spijt dat Hij hun met de ondergang gedreigd had en Hij
voerde zijn dreiging niet uit.

TWEEDE LEZING

1 Kor., 7, 29-31

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters, De tijd is kort geworden. Laten daarom zij die een vrouw hebben zijn als
hadden zij ze niet; zij die wenen als weenden zij niet; zij die zich verheugden als waren zij
niet verheugd zij die kopen als werden zij geen eigenaar. Kortom zij die met het aardse
omgaan moeten er niet in opgaan want de wereld die wij zien gaat voorbij.

EVANGELIE

Mc., 1, 14-20

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods
Blijde Boodschap. Hij zei: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in
de Blijde Boodschap." Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep zag Hij Simon en de
broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren
namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: “Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van
mensen wordt." Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Iets verder
gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes; ook zij waren in de
boot bezig met hun netten klaar te maken. Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader
Zebedeus met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.

MEDEDELINGEN
Deelname aan de collecte
Doordat we momenteel maar beperkt in de Sint-Jan kunnen samenkomen om te vieren,
ontbeert de parochie een groot deel van haar inkomsten. Graag wijzen we u op de
mogelijkheid om vanuit huis de parochie op eenvoudige wijze financieel te steunen. Dat kan
via de Givt-app, een app die u op uw smartphone kunt downloaden en installeren. In de app
kunt u dan kiezen voor Sint-Jan ’s-Hertogenbosch. We hopen dat u de parochie in deze
moeilijke periode wilt blijven steunen met uw gebed, uw bezoek en ook met een bijdrage via
de Givt-app. U kunt ook via het bankrekeningnummer van de parochie H. Johannes te ’sHertogenbosch een bijdrage overmaken (NL 92 INGB 0002 5386 00). Wij zijn u zeer
dankbaar.

Opgeven van Misintenties
Voor de H. Missen op zondagen en door de week kunt u een misintentie opgeven.
Dat kan via het secretariaat van de parochie: secretariaat@mariajohannes.nl
Of via een enveloppe in de brievenbus van de plebanie
Ook is het mogelijk om via dit mailadres een verzoek te doen om, wanneer u niet naar de
Sint-Jan kunt komen, een noveenkaars te laten opsteken en daarbij een intentie toe voegen.

