Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
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, já
jsem mladíček a nevím si rady. Tvůj služebník je však uprostřed tvého lidu, lidu četného, který nelze pro
množství ani sečíst. 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.
Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni…
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.“
Texty příští neděle (18. neděle v mezidobí):
1. čt.: Iz 55,1-3 Pojďte a jezte!
Toto praví Hospodin: „Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma víno a mléko! Proč odvažovat stříbro za to, co není
chléb, svůj výdělek za to, co nesytí? Slyšte mě, a budete hodovat, vychutnávat tučná jídla! Nakloňte ucho
své a pojďte ke mně! Poslouchejte, a naplní vás nový život! Uzavřu s vámi věčnou smlouvu na věrných
slibech daných Davidovi.“
2. čt.: Řím 8,35.37-39 Nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu.
Bratři! Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás
zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic
budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.
ev.: Mt 14,13-21 Všichni se najedli dosyta.
Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám; ale zástupy o tom uslyšely a pěšky šly z
měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Když
nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: "Toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, ať jdou do vesnic koupit si jídlo." Ale Ježíš jim řekl: "Nemusejí odcházet, dejte vy jim jíst!" Oni
odpověděli: "Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby." On však řekl: "Přineste je sem!" Poručil, aby se zástupy
rozsadily po trávě. Potom vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával
učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se; a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly,
dvanáct plných košů. A jedlo tam na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.
Můžeme obdivovat pozoruhodný zázrak rozmnožení chlebů a nasycení davu. Stejně tak silným příkladem je schopnost věnovat se potřebným v okamžiku, kdy si Ježíš plánoval volno a čas na vyrovnání se s
těžkou zprávou o smrti svého příbuzného a předchůdce Jana. Ale pozornost nesmí zastínit Ježíšovo systematické vyučování apoštolů. „Vy jim dejte jíst!“ Tato výzva zní stále dějinami. Není to nesplnitelný úkol,
jakkoli tak na první pohled vypadá. Ježíš názorně ukazuje, že ač vyčerpáni, bez dostatečných prostředků a
v nečekané chvíli máme řešení! Jsme neseni mocí Boží a jeho mocí se budou i nadále dít zázraky.

Týden od 26. 7. do 2. 8. 2020
Svátky v týdnu: pondělí: památka sv. Gorazda a druhů (VIII. stol.)
středa: památka sv. Marty
pátek: památka sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele řádu jezuitů (XV.-XVI. stol.)
sobota: památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a uč. církve (XVII.-XVIII. st.)

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
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
pondělí 27. 7.
6:30 - za + Františku Sládkovou a za živou rodinu (od vinařek)
úterý 28. 7.
19:00 - za + Alenu Herkovou (od přátel z ulice)
středa 29. 7.
19:00 - za + Růženu Jůvovou, manžela a za živou rodinu
čtvrtek 30.7.
6:30 - za rodiče Vraňanovy a Ducháčkovy
19:00 nešpory, adorace (do 22 hodin)
pátek 31. 7.
11:00 - svatební mše sv. za Petru Mužíkovou a Martina Pospíšila
19:00 - za Michala Maradu, dvě manželky a za živou rodinu
sobota 1. 8.
6:30 - na poděkování za 70 let života a za dar zdraví a další Boží požehnání
neděle 2. 8.
7:00 - za + Františka a Marii Crhákovy a za živou rodinu
(18. neděle
- za živou i + rodinu Mužíkovu a Pospíšilovu a na poděkování za 85 let
10:00
v mezidobí)
života
18:30 - za naše farní společenství
Oznámení: - Dnes ve 14 hodin začne krátká pobožnost u sochy sv. Anny před kostelem. Potom bude
následovat svátostné požehnání.
- Svátost smíření: úterý: 18:30-19:00; středa: 18:30-19:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 18:0019:00; sobota: 6:00-6:30.
- I když o prázdninách není dětská mše sv., jsou děti nadále srdečně zvány na středeční bohoslužby.
- V pátek v 11 hodin si při mši svaté udělí svátost manželství Petra Mužíková, bydl. Jedovnice, Za
kostelem 425, a Martin Pospíšil, bydliště Dolní Bojanovice č. 454.
- V sobotu 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.
- Příští neděli začne svátostné požehnání už ve 13:30. Po něm bude následovat odjezd přihlášených
dospělých do Roháčů.
- 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).
- Na nedělní mše svaté přicházejte, prosím, až do odvolání s rouškami. Prosím také, abyste pamatovali na desinfekci rukou při vstupu do kostela.
- Farní zahrada bude nadále kvůli úpravám farního hřiště zavřená.
- Oblastní charita Hodonín se chystá od září otevřít novou službu pod názvem Mobilní hospic svatého Filipa Neri. Pro toto zařízení hledá lékaře na dohodu a sestry na hlavní i vedlejší pracovní poměr. Bližší informace na čísle: 731 130 787. Více též na letáčku v hlavním vchodu.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 26. 7. v 8:30 – za živé i + Anny z naší farnosti
čtvrtek 30. 7. v 18:00 – za + Boženu Košutovou, manžela, rodiče a za živou rodinu
neděle 2. 8. v 8:30 – na poděkování za úrodu
Oznámení:
- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

