Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Mdr 12,13.16-19 Po hříchu dáváš příležitost k lítosti.
2. čt.: Řím 8,26-27 Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit.
ev.: Mt 13,24-43 Nechte obojí spolu růst až do žní.
Ježíš předložil zástupům toto podobenství: „Nebeské království je podobné člověku, který nasel na
svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel.
Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli služebníci k hospodáři a
řekli mu: `Pane, copak jsi nenasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?' On jim odpověděl: `To udělal nepřítel.' A služebníci mu řekli: `Máme jít a (plevel) sesbírat?' On však řekl: `Ne. Jinak byste při sbírání plevele mohli s ním vytrhat i pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní – a o žních
řeknu žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici shromážděte do mé
stodoly.'„ Předložil jim další podobenství: „Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a
zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ Pověděl jim jiné podobenství:
„Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.“ To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil.
Tak se mělo naplnit, co řekl prorok: `Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení
světa.' Potom rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili: „Vylož nám to
podobenství o pleveli na poli.“ Odpověděl: „Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je
svět. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové (toho) Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je
ďábel. Žeň je skonání věku, ženci jsou andělé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti posbírají z jeho království každé pohoršení a ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy budou spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce. Kdo má uši, slyš!“
Texty příští neděle (17. neděle v mezidobí):
1. čt.: 1 Král 3,5.7-12 Přál sis chápat právo.
Bůh pravil Šalamounovi: „Žádej si, co bych ti měl dát.“ Šalomoun řekl: „Hospodine, můj Bože, tys
učinil svého služebníka králem místo Davida, mého otce. Ale já jsem mladíček a nevím si rady. Tvůj
služebník je však uprostřed tvého lidu, který sis vyvolil, lidu četného, který nelze pro množství ani sečíst, ani odhadnout. Dej proto svému služebníku chápavé srdce, jak vládnout nad tvým lidem a rozlišovat dobro a zlo, neboť kdo by jinak mohl vládnout nad tímto tak početným lidem?“ Pánu se líbilo, že Šalomoun žádal právě toto, a proto mu řekl Bůh: „Poněvadž jsi žádal právě toto a nežádal sis dlouhý věk
ani bohatství ani život svých nepřátel, ale přál sis chápat právo, hle – splním tvá slova. Dám ti moudré a
prozíravé srdce, že nebylo podobného před tebou, ani po tobě podobné nepovstane.“
2. čt.: Řím 8,28-30 Předurčil nás, abychom byli ve shodě s obrazem jeho syna.
Bratři! Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby
tak on byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil,
a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.
ev.: Mt 13,44-52 Prodá všechno, co má, a to pole koupí.
Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde,
zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno,
co má, a koupí ji. Dále je nebeské království podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Rozuměli jste tomu všemu?“ Odpověděli: „Ano.“ A on jim
řekl: „Proto každý učitel Zákona, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze
své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“

Týden od 19. 7. do 26. 7. 2020
Svátky v týdnu: středa: svátek sv. Marie Magdalény
čtvrtek: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy (XIV. stol.)
pátek: památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze (XIX. stol.)
sobota: svátek sv. Jakuba, apoštola
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 19. 7.
7:00 - za naši farnost a za Boží ochranu v době dovolených
(16. neděle
10:00 - za živou i + rodinu Bohuslavovu a Najvárkovu
v mezidobí)
18:30 - na poděkování za 82 let života s prosbou za manžela, rodiče a za živou r.
pondělí 20. 7.
6:30 - za Jendu Račického (od přátel)
úterý 21. 7.
19:00 - za + Josefa Kadlčíka a za živou rodinu (od přátel z ulice)
středa 22. 7.
19:00 - za + Jana Račického (od vnoučat a pravnoučat)
čtvrtek 23.7.
6:30 - za Žofii a Štěpána Lekavé a dceru
nešpory, adorace (do 22 hodin)
pátek 24. 7.
19:00 - za Františka Bílíka (od sestřenic)
sobota 25. 7.
6:30 - za Blaženu Komosnou a za živou rodinu (od vinařek)
11:00 - svatební mše sv. za Lenku Blahovou a Rudolfa Vojtíška
neděle 26. 7.
7:00 - za živé i + Anny z naší farnosti
(17. neděle
10:00 - za naše farní společenství
v mezidobí)
18:30 - za rodinu Sklenskou a Čaňovou a za uzdravení nemocné osoby
Oznámení: - Svátostné požehnání se dnes v Bojanovicích konat nebude. Jste zváni na požehnání i na
hody do Josefova. (Požehnání v Josefově začíná v 15 hodin.)
- Svátost smíření: úterý: 18:30-19:00; středa: 18:30-19:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 18:00-19:00;
sobota: 6:00-6:30.
- Ve čtvrtek od 15 hod. proběhne brigáda (zatravnění farního hřiště). Vezměte si, prosím, motyku.
- V sobotu se bude konat pouť rodin i celé farnosti na Svatý Hostýn. Pokud chcete jet společně autobusem, zapisujte se nejpozději do středy v sakristii. Odjezd autobusů bude v 7:30 z obou zastávek (mše
sv. na Hostýně bude v 10:15). Všichni jsou k účasti na této pouti velmi zváni – zvláště rodiny, děti, mládež, ale i všichni ostatní farníci. Zvláštní pozvání platí pro děti po 1. sv. přijímání a jejich rodiny. Pro
děti (a jejich doprovod) bude určen autobus č. 1 (POZOR: tento autobus č. 1 pojede POUZE
Z DOLNÍ ZASTÁVKY!).
- V sobotu v 11 hodin si při mši svaté udělí svátost manželství Lenka Blahová a Rudolf Vojtíšek, oba
bydliště Dolní Bojanovice.
- V sobotu 1. srpna se uskuteční poutní zájezd do Koclířova (25. výročí založení poutního místa). Hlaste
se p. Václavu Salajkovi (tel.: 737 234 099). Více na plakátku v hlavním vchodu do kostela.
- Při sbírce na bohoslovce se v naší farnosti před dvěma týdny vybralo celkem 49.300,- Kč, z toho
v Bojanovicích 44.880,- Kč a v Josefově 4.420,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
- V případě, že svaté přijímání podávají pouze dva podávající, prosím, abyste znovu chodili do kostela a
nečekali a kůru nebo na oratoři (tak, jako tomu bylo před hygienickými omezeními).
- Farní zahrada bude nadále kvůli úpravám farního hřiště zavřená.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 19. 7. v 8:30 – za Boží požehnání pro naši obec a farnost
pondělí 20. 7. v 9:00 – za naše zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince
neděle 26. 7. v 8:30 – za živé i + Anny z naší farnosti
Oznámení: - Dnes ve 15 hod. jste zváni ke slavnostnímu svátostnému požehnání. Požehnání je neoddělitelnou součástí hodů – velmi vás zvu, přijďte v hojném počtu.
- Příležitost ke svátosti smíření bude v pondělí přede mší svatou.
- Po zítřejší ranní mši svaté se bude konat krátká pobožnost na hřbitově.
- Čtvrteční mše svatá tento týden v Josefově nebude.
- Pokud chcete jet tuto sobotu na pouť na Svatý Hostýn, zapisujte se nejpozději do zítřka v sakristii. Odjezd autobusu na pouť na Svatý Hostýn bude v sobotu v 7:30 od kostela.
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