Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
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 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.
Texty příští neděle (19. neděle v mezidobí):
1. čt.: Král 19,9a.11-13a Postav se na hoře před Hospodinem!
Když přišel Eliáš k Boží hoře Chorebu, přenocoval tam v jeskyni. A tu se k němu ozvalo Boží slovo. Řeklo mu: „Vyjdi ven a postav se na hoře před Hospodinem!“ Hospodin přecházel: prudký a silný
vichr, který trhá hory a láme skály, vál před Hospodinem, ale Hospodin ve vichru nebyl. Potom nastalo zemětřesení, ale Hospodin v zemětřesení nebyl. Po zemětřesení šlehal oheň, ale Hospodin v ohni
nebyl. Po ohni následoval šum jemného vánku. Když to Eliáš slyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel ven
a zastavil se u vchodu do jeskyně.
2. čt.: Řím 9,1-5 Přál bych si, abych já sám byl proklet pro své bratry.
Bratři! Mluvím pravdu – vždyť jsem Kristův – nelžu, a totéž mi dosvědčuje i svědomí osvícené Duchem svatým: velký zármutek a neustálou bolest nosím v srdci. Přál bych si totiž, abych já sám byl roklet, od Krista vzdálen, pro své bratry, s kterými jsem tělesně spřízněn. Vždyť jsou to Izraelité, byli
přijati za syny, Bůh s nimi bydlel, uzavřel s nimi smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu i zaslíbení. Jejich předkové jsou praotci izraelského národa a od nich podle lidské přirozenosti pochází i
Kristus. Bůh, který je nade všecko, buď velebený navěky! Amen.
ev.: Mt 14,22-33 Rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě!
Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na
druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě mod
lil. Nastal už večer, a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul
vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil:
„Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ Petr mu odpověděl: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu
k tobě po vodě.“ A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval
však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli
na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží Syn.“

Týden od 2. 8. do 9. 8. 2020
Svátky v týdnu: úterý: památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze (XVIII.-XIX. stol.)
čtvrtek: svátek Proměnění Páně
sobota: památka sv. Dominika, kněze (XII.-XIII. stol.)

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 2. 8.
(18. neděle
v mezidobí)

7:00

- za + Františka a Marii Crhákovy a za živou rodinu
- za živou i + rodinu Mužíkovu a Pospíšilovu a na poděkování za 85 let
10:00
života
18:30 - za naše farní společenství
pondělí 3. 8.
6:30 - za členky Živého růžence a za jejich rodiny
úterý 4. 8.
19:00 - za Jendu Račického a za živou rodinu (od přátel)
středa 5. 8.
19:00 - za + Stanislava Dvořáka (nedožitých 75 let), rodiče, bratra Jana a za živ. r.
čtvrtek 6. 8.
6:30 - za + Stanislava Bílka a za živou rodinu
19:00 nešpory, adorace (do 22 hodin)
pátek 7. 8.
19:00 - za rodiče Válkovy a Jůvovy
20:00
celonoční adorace – adorační den naší farnosti
sobota 8. 8.
6:30 - na dobrý úmysl
7:00
celodenní adorace (do 19 hodin) – adorační den naší farnosti
neděle 9. 8.
7:00 - za + Marii Kuběnovu (5. výročí), manžela a za živou rodinu
(19. neděle
10:00 - za naše farní společenství
v mezidobí)
18:30 - za Annu a Vladimíra Košutkovy a za rodiny dcer
Oznámení: - Dnes ve 13:15 si dospělí, kteří pojedou do Roháčů, mohou přinést své věci na faru.
Odjed bude po požehnání.
- Svátostné požehnání začne dnes o půl hodiny dříve – ve 13:30.
- Svátost smíření před 1. pátkem: úterý: 18:00-19:00 (o. Václav Ventura); středa: 18:00-19:00 (o.
Václav); čtvrtek: 16:30-21:30 (o. Josef Pohanka); 19:30-21:30 (o. Štěpán Trčka) (Žarošice); pátek:
18:00-19:00 (o. Václav); sobota: 6:00-6:30 (o. Václav).
- V pátek v 15 hodin se můžete v kostele pomodlit křížovou cestu. Po ní bude do mše sv. následovat
tichá adorace.
- V pátek po mši svaté bude krátká adorace s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
- V sobotu bude adorační den naší farnosti a zároveň den modliteb za kněžský seminář v Olomouci. Adorace začne v pátek po společné adoraci (cca ve 20 hod.), bude trvat po celou noc a po
ranní mši svaté bude pokračovat po celou sobotu. Společný závěr bude v 19 hodin. Zapisujte se,
prosím, na seznamy, které jsou v hlavním vchodu.
- 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.
- Telefonní kontakt na o. Václava Venturu: 606 944 572.

Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 2. 8. v 8:30 – na poděkování za úrodu
čtvrtek 6. 8. v 18:00 – za dar zdraví do dalších let a za živou rodinu
neděle 9. 8. v 8:30 – za + Jaroslava Vavryse, syna a za živou rodinu
Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté
(o. Václav Ventura).
- Páteční mše sv. tento týden v Josefově nebude.
www.farnostdolnibojanovice.cz
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