Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Ez 33,7-9 Jeho krev budu vymáhat z tvé ruky.
2. čt.: Řím 13,8-10 Kdo druhého miluje, splnil zákon.
ev.: Mt 18,15-20 Co svážete na zemi, bude svázáno na nebi…
Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima.
Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva...
Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako
pohan nebo celník. Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko,
co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás
na jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo
tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“
Texty příští neděle (24. neděle v mezidobí):
1. čt.: Sir 27,33-28,9 Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy budou odpuštěny...
Pomsta a hněv, i to jsou ohavnosti, jen hříšný člověk je chová v srdci. Kdo se mstí, zakusí pomstu
Pána, on jeho hříchy uchová v paměti. Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy budou odpuštěny, když budeš prosit. Člověk uchovává hněv proti druhému, ale od Pána hledá uzdravení? S
člověkem sobě rovným nemá slitování, ale za své hříchy prosí? Živí pomstu, ač je sám jen člověk; kdo
se smiluje nad jeho hříchy? Vzpomeň na konec a přestaň nenávidět, vzpomeň na hnilobu a smrt a dbej
přikázání! Vzpomeň na přikázání, přestaň nevražit na bližního a odpusť vinu!
2. čt.: Řím 14,7-9 Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.
Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li,
umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Vždyť právě proto Kristus umřel a
vstal k životu, aby se stal Pánem nad mrtvými i nad živými.
ev.: Mt 18,21-35 Neříkám ti, abys odpustil nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát.
Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti
mně zhřeší? Snad až sedmkrát?" Ježíš mu na to odpověděl: "Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesát
sedmkrát. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých
služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu
je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tu mu
ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: `Měj se mnou strpení a všechno ti vrátím!´ Pán se
ustrnul na oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal
jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen sto denárů; chytil ho za krk a křičel: `Zaplať
mi, co jsi dlužen!´ Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: `Měj se mnou strpení, a zaplatím
ti to!´ On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili; šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: `Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil; neměl ses také ty
smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou?´ A rozhněval se jeho pán a
dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. - Tak bude jednat s vámi můj nebeský Otec, jestliže ze
srdce neodpustíte každý svému bratru."
Odpustit mohu, zapomenout nemohu? Starý problém, pro řadu lidí na dlouho palčivý. Je jedna dobrá pomoc, i když nepříjemná: začít poctivým vědomím, že já sám jsem hříšník, že řada jiných lidí má
problémy s tím, jak odpustit mně. Potom snáze odpustím i já bližním. Na to, čím mi bylo ublíženo,
možná nezapomenu, ale opustím svou sebelítost, touhu po pomstě, tvrdý odsudek bližního. A budu se
snažit mu přát dobro. V tu chvíli je zlo přemoženo, už mi v této věci nevládne. A to znamená Boží vítězství v mém nitru! Takové kroky v životě se snadno popíší, ale někdy velmi těžko realizují. Je třeba si
je v modlitbě vyprosit. A nemohu-li cestu k odpuštění ujít naráz, je třeba se na ni alespoň vydat. A být
vděčný za každý krok dobrým směrem. I krátkými kroky lze při vytrvalosti dojít daleko.

Týden od 6. 9. do 13. 9. 2020
Svátky v týdnu: úterý: svátek Narození Panny Marie
čtvrtek: památka blahosl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka (XVI.-XVII. stol.)

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 6. 9.
(23. neděle
v mezidobí)
pondělí 7. 9.
úterý 8. 9.
středa 9. 9.
čtvrtek 10. 9.

7:00
10:00
18:30
6:30
19:00
18:00(!)
6:30
19:00
19:00

- za + Marii Poláchovou (1. výročí)
- za živou i + rodinu Vaškovu a Dvořákovu a na poděk. za 40 let manželství
- za + Jaroslava Hromka (5. výročí) a živou i + rodinu
- za Františka a Růženu Závorkovy a za živou rodinu
- za členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny
- za Františku Ištvánkovou, manžela, syna, zetě a za živou rodinu
- na poděkování za dary a milosti a za živou rodinu
nešpory, adorace (do 22 hod.)
pátek 11. 9.
- za Františka Červenku, manželku, zetě a za rodiče Červenkovy, Maršálkovy a
Salajkovy
sobota 12. 9.
6:30 - za + Michala Komosného (nedož. 100 let), manželku a za živou rodinu
neděle 13. 9.
7:00 - ŽAROŠICE: za živé i + žarošické poutníky
(24. neděle
7:00 - za Annu Výmolovou, manžela Františka a za živou rodinu
v mezidobí)
10:00 - za naše farní společenství
Večerní mše svatá nebude!
Oznámení: - Svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin.
- Farní zahrada je nadále otevřená.
- Příležitost ke svátosti smíření: pondělí: 6:00-6:30; úterý: 18:30-19:00; středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 18:00-19:00; sobota: v průběhu pouti do Žarošic i v samotných Žarošicích.
- Tento týden proběhnou návštěvy nemocných (o. Petr): pondělí(!) – horní konec; čtvrtek – dolní
konec; pátek kol. 11. hod. – penzion; pátek po 14. hod. – Josefov.
- Středeční dětské mše svaté budou od tohoto týdne začínat už v 18 hodin.
- V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 2. skupina biřmovanců.
- Po páteční mši sv. (od 19:40) jste zváni k adoraci se zpěvem a rozjímáním při příležitosti svátku
Povýšení sv. Kříže.
- V sobotu se uskuteční naše pravidelná záslibná pouť do Žarošic (změna z důvodu měnící se situace je stále vyhrazena). Odchod poutníků bude po ranní mši sv. (po 7. hod.). Autobus jede v sobotu
ve 14 h. z obou zastávek; v neděli v 5:45. Srdečně vás na pouť zvu – využijte tuto příležitost ke
společné prosbě za naši farnost, za naše obce, i za naše rodiny, nemocné a ostatní. Prosím o
účast zvláště děti (především po 1. sv. přijímání), krojované (zvláště krojovaná děvčata) a ostatní
mládež i zástupce z každé rodiny.
- Příští neděli bude v Bojanovicích mše sv. v 7 hod. (ve stejný čas i v Žarošicích) a v 10 hod. Večerní
mše sv. příští neděli nebude.
- Pravidla pro nošení roušek při bohoslužbách: Prosím o to, abyste roušky používali: - při nedělních dopoledních mších sv. v Bojanovicích; - při středeční a páteční mši sv.; - při pohřebních mších
sv.; - při mších sv. na velké svátky a slavnosti (např. na slavnost sv. Václava). V neděli večer a
v Josefově roušky nejsou nutné.

Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 6. 9. v 8:30 – za rodiče Bohunovy a za živou rodinu
čtvrtek 10. 9. v 18:00 – na poděkování za 35 let života, za rodiče Klubusovy a za živou rodinu
neděle 13. 9. v 8:30 – za živé i + kněze, kteří působili a působí v naší farnosti
Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně při mši svaté.
- V pátek po 14. hodině navštíví o. Petr nemocné.
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