Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

24 . NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Sir 27,33-28,9 Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy budou odpuštěny...
2. čt.: Řím 14,7-9 Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.
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."
Texty příští neděle (25. neděle v mezidobí):
1. čt.: Iz 55,6-9 Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše.
Hledejte Hospodina, když je možné ho najít, vzývejte ho, když je blízko! Ať přestane bezbožník
hřešit, zločinec ať změní své smýšlení; ať se obrátí k Hospodinu a on se nad ním smiluje, k našemu
Bohu, který mnoho odpouští, neboť nejsou mé myšlenky myšlenky vaše ani vaše chování není podobné mému – praví Hospodin. O kolik totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho, mé
smýšlení od smýšlení vašeho.
2. čt.: Flp 1,20c-24.27a Pro mě život je Kristus.
Bratři! Budu moci oslavit na sobě Krista, ať svým životem, ať svou smrtí. Vždyť pro mě život je
Kristus a smrt ziskem. Avšak kdybych tady žil dál, mohl bych ještě s užitkem pracovat. A proto nevím, co bych měl volit. Přitahuje mě totiž obojí: mám touhu zemřít a být s Kristem – a to je věc mnohem, mnohem lepší; ale pro vás je zase nutnější, abych zůstal ještě naživu. Jen se chovejte tak, jak to
odpovídá Kristovu evangeliu.
ev.: Mt 20,1-16 Závidíš, že jsem dobrý?
Ježíš řekl: "Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o
deváté hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu, a řekl jim: `Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám,
co bude spravedlivé.´ Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě
tak. Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim: `Co tu stojíte
celý den nečinně?´ Odpověděli mu: `Nikdo nás nenajal.´ On jim řekne: `Jděte i vy na mou vinici.´ Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: `Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním!´ Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal denár. Když přišli ti
první, měli za to, že dostanou víc; ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři: `Tihle
poslední dělali jedinou hodinu, a tys jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!´ On
však odpověděl jednomu z nich: `Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si,
co ti patří, a jdi! Já chci tomu poslednímu dát jako tobě; nemohu si se svým majetkem udělat, co chci?
Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?´ Tak budou poslední první a první poslední."
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

Týden od 13. 9. do 20. 9. 2020
Svátky v týdnu: pondělí: svátek Povýšení svatého kříže
úterý: památka Panny Marie Bolestné
středa: památka sv. Ludmily, mučednice
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
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 dnes nebude!
pondělí 14. 9.
6:30 - za uzdravení na těle i na duši
úterý 15. 9.
19:00 - za Františku a Oldřicha Novotné, Marii Bartálovou a dvoje rodiče
středa 16. 9.
18:00 - za + Ludmilu Pitlachovou, rodiče Pitlachovy, Ondrůjovy a za živou rodinu
čtvrtek 17. 9. 19:00(!) - na poděkování za 75 a 65 let života a za živou i + rodinu
19:45
adorace (do 22 hod.)
pátek 18. 9.
19:00 - za Annu Pospíšilovou (nedož. 100 let), manžela, dva syny a snachu
sobota 19. 9.
6:30 - za Františka Bílíka a Stanislava Bílka (od spolužáků)
11:00 - svatební mše sv. za Hanu Herkovou a Tomáše Valenu
neděle 20. 9.
7:00 - za Jaroslava Račického, rodiče a za živou rodinu
(25. neděle
10:00 - za živou i + rodinu Herkovu a Valenovu
v mezidobí)
18:30 - za naše farní společenství
Oznámení: - Dnes je Bojanovicích mše sv. v 7 hod. (ve stejný čas i v Žarošicích) a v 10 hod. POZOR:
Večerní mše svatá dnes nebude.
- Svátostné požehnání dnes bude v rámci přivítání poutníků (mezi 16. a 17. hodinou).
- Příležitost ke svátosti smíření: pondělí: 6:00-6:30; úterý: 18:30-19:00 (o. Michal Špaček) středa:
17:30-18:00 (o. Martin Mokrý); čtvrtek: 20:00-21:30 (o. Josef Pohanka); pátek: 18:30-19:00 (o. Michael Špaček); sobota: 6:00-6:30 (o. Michael Špaček).
- Středeční dětské mše svaté budou nadále začínat už v 18 hodin.
- Středeční mši svatou bude sloužit novokněz z Hodonína o. Martin Mokrý. Po mši svaté můžete přijmout novokněžské požehnání.
- POZOR: Čtvrteční mše svatá tento týden nebude ráno, ale až večer (od 19 hodin). Po mši svaté nebude modlitba nešpor; hned po mši začne obvyklá adorace.
- V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 3. skupina biřmovanců.
- V sobotu si při mši svaté v 11 hodin udělí svátost manželství Hana Herková, bydl. Dolní Bojanovice č.
144, a Tomáš Valena, bydl. Znojmo, Melkusova č. 3031.
- Příští neděli po požehnání (od 14:15) se na faře uskuteční schůzka ministrantů s volbou nového náčelníka. Prosím všechny ministranty o účast.
- Centrum pro rodinu Hodonín zve zájemce na 6 setkání pro rodiče nebo pěstouny pod názvem Devatero
úspěšného rodiče (29. 9.-10.11.). Přihlášky do 25.9. na: markovicova@cprhodonin . Více na plakátech.
- Centrum pro rodinu Hodonín zve manžele na manželské večery (1. 10.- 26. 11.). Jde o 8 setkání spojených s večeří. Hlaste se do 30. 9. na: amrozkova@cprhodonin.cz . Více na plakátech.
- Od 9. října začne v Hodoníně kurz charismatické obnovy, který povede naše farnost. Prosím případné
ochotné vedoucí, aby se osobně či telefonicky hlásili o. Petrovi.
- Od 8. do 10.11. (ne. večer – út. večer) se v Břežanech uskuteční duch. obnova pro maminky. Zájemkyně se mohou hlásit p. Petře Blahové (tel. 721 087 374). Zvány jsou všechny maminky bez rozdílu věku.
- Nadále platí, že při všech mších svatých (i ve všední dny) je potřeba mít v kostele roušky. Pozdravení
pokoje bude probíhat bez podávání rukou. Pokud můžete, přijímejte svaté přijímání na ruku. Při vstupu do kostela si nezapomeňte desinfikovat ruce.
- Kontakt na farní úřad Hodonín: 518 344 543.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 13. 9. v 8:30 – za živé i + kněze, kteří působili a působí v naší farnosti
čtvrtek 17. 9. v 18:00 – za Františku Pavkovou, manžela, dvoje rodiče a za živou rodinu
neděle 20. 9. v 8:30 – za + Richarda Malého, rodiče a za živou rodinu
Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou (o. Josef Pohanka).

