Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Iz 22,19-23 Na jeho rameno položím klíč od Davidova domu.
Toto praví Hospodin Šebnovi, správci královského paláce: „Vyženu tě z tvého místa, z tvého
úřadu tě svrhnu. Pak povolám svého služebníka Eljakima, syna Chilkijáhova, obléknu mu tvou řízu, přepášu ho tvým pásem; tvou moc mu předám do ruky. Bude otcem obyvatelstvu Jeruzaléma a
Judovu domu. Na jeho rameno položím klíč od Davidova domu; když otevře, nikdo nezavře, když
zavře, nikdo neotevře. Zarazím ho jako hřeb na pevné místo, pro svůj rod zaslouží čestné křeslo.“
2. čt.: Řím 11,33-36 Od něho, skrze něho a pro něho je všecko.
Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a
neprobádatelné způsoby jeho jednání! Neboť `kdo pochopí myšlení Páně? …Dal mu někdo dříve
něco, aby se mu to muselo oplácet?' Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď
sláva navěky! Amen.
ev.: Mt 16,13-20 Ty jsi Petr; tobě dám klíče od nebeského království.
Ježíš se zeptal svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za
Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho
mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl:
„Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec.
A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co
rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.
Texty příští neděle (22. neděle v mezidobí):
1. čt.: Jer 20,7-9 Hospodinovo slovo se stalo hořícím ohněm.
Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést; byl jsi silnější než já a přemohls mě! Celý den
jsem na posměch, všichni se mi vysmívají. Kdykoliv mluvím, musím křičet, ohlašovat násilí a
zpustošení; Hospodinovo slovo se mi stalo pohanou a posměchem po celý den. Řekl jsem si: „Nebudu se již o něho starat, nebudu již mluvit jeho jménem.“ Tu se Hospodinovo slovo stalo v mém
nitru hořícím ohněm, zavřeným v mých kostech; snažil jsem se ho snést, ale nebylo to možné.
2. čt.: Řím 12,1-2 Přinášejte sami sebe v oběť živou.
Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu
milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a
obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.
ev.: Mt 16,21-27 Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!
Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se však obrátil a
řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“
Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí,
nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá
člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“
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tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

Týden od 23. 8. do 30. 8. 2020
Svátky v týdnu: pondělí: svátek sv. Bartoloměje, apoštola
úterý: památka sv. Ludvíka, patrona Francie (XIII. stol.)
čtvrtek: památka sv. Moniky (IV. stol.)
pátek: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve (IV.-V. stol.)
sobota: památka Umučení sv. Jana Křtitele

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 23. 8.
(21. neděle
v mezidobí)
pondělí 24. 8.

7:00 - za mír a požehnání pro naši vlast
10:00 - za Standu kamaráda a za požehnání pro rodinu a společenství
18:30 - za Emílii Šimkovou, syna a za živou i + rodinu
6:30 - za dobrodince
15:00 - pohřební mše sv. za + Květoslava Bravence
úterý 25. 8.
19:00 - za členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny
středa 26. 8.
19:00 - za Jana Červenku (nedožitých 70 let) a za živou rodinu
čtvrtek 27. 8.
6:30 - za + Stanislava Kučeru (od přátel z ulice)
19:00 nešpory, adorace (do 22 hodin)
pátek 28. 8.
19:00 - za + Marii a Jaromíra Rajchmanovy
sobota 29. 8.
6:30 - za + Jana Hubáčka (1. výročí)
neděle 30. 8.
7:00 - za Annu Vymyslickou (nedožitých 91 let) a za živou rodinu
(22. neděle
10:00 - na poděkování za úrodu a za ostatní Boží dary
v mezidobí)
18:30 - za + Ladislava Mrláka (od přátel z ulice)
Oznámení: - Svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin.
- Dnes od 16 hodin se pod ořechy koná zarážání hory. Jste srdečně zváni.
- Příležitost ke svátosti smíření: pondělí: 6:00-6:30; 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.
- V pátek po mši svaté (od 19:45) se na farní zahradě uskuteční setkání dospělých, kteří byli na duchovně-turistickém pobytu v Roháčích.
- V sobotu od 18 hodin se na faře uskuteční příprava biřmovanců. S vedoucími se setkáme v 17:15.
- V sobotu od 18 hodin se bude ve farní stodole konat promítání filmu pro děti. Všechny děti, rodiče
i ostatní jsou srdečně zváni. Vstup je volný.
- Příští neděli se můžete zúčastnit dožínkové pouti u sv. Antonína v Blatnici. Odjezd autobusu bude
v 8:55 z horní zastávky a v 9 hodin z dolní zastávky. Zapisujte se co nejdříve v sakristii.
- Farní zahrada bude ještě tento týden zavřená zavřená.
- Centrum pro rodinu Hodonín vás zve na již dříve ohlášenou akci pro manžele – tzv. Barevné
podzimní toulání. Uvolnila se zde místa pro dva manželské páry. Koná se 9.-11. října v Jeseníkách.
Přihlašujte se co nejdříve na: amrozkova@cprhodonin.cz .
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 23. 8. v 8:30 – za + Alžbětu Uhýrkovou, manžela, rodiče a za živou rodinu
čtvrtek 27. 8. v 18:00 – za Františka Polácha, dvoje rodiče a za živou rodinu
neděle 30. 8. v 8:30 – za Ludvíka Kolibu, manželku a za živou rodinu
Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.

Myšlenka k evangeliu příští neděle:
Co znamená mít na mysli věci „božské“ nebo jen „lidské“? Učedníci vidí události jako obyčejní lidé, Ježíš vnímá svět Božím pohledem, v němž se prohry, neuznání, dokonce i utrpení a smrt mohou stát
vítězstvím. Boží záměry a cesty jsou tak jiné ve srovnání s lidskými představami. Mezi křesťany se někdy objevuje pokušení „evangelia prosperity“, které velmi jednoduše předpokládá, že kdo žije zbožně,
ten žije v bohatství a ve zdraví. A pokud tomu tak není, pak je dotyčný člověk málo zbožný či se málo
snaží… Ježíš nic takového neslibuje, ale vyzývá k následování. Máme vzít svůj kříž, nikoli nějaké cizí
či námi přebrané kříže a následovat Krista. Nikoli bloudit po světě. Jde o prostý návod: vzít svůj život a následovat Božího syna!

