Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Iz 55,6-9 Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše.
2. čt.: Flp 1,20c-24.27a Pro mě život je Kristus.
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."
Texty příští neděle (slavnost sv. Václava):
1. čt.: Mdr 6,9-21 Kdo svatě střeží svaté příkazy, budou znáni za svaté.
Vládcové, k vám se obracejí má slova, abyste se naučili moudrosti a neklesli... Buďte tedy žádostiví
mých slov, mějte po nich touhu, a poučí vás. Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává
se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první. Neunaví se, kdo k ní
časně přichází, najde ji, jak mu sedí u dveří. Myslet totiž na ni, je svrchovaná prozíravost, kdo kvůli ní bdí,
brzy je bez starosti. Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách se jim ukazuje s přízní a
při každé myšlence jim vychází vstříc. Neboť její začátek je zcela upřímná touha poučit se, chtít se poučit
je láska (k ní), láska ( k ní ) je zachovávat její přikázání, dbát o přikázání je zajistit si, nesmrtelnost, nesmrtelnost pak dává místo u Boha. A tak touha po moudrosti přivádí ke kralování. Vládcové, když se těšíte z trůnů a žezel, ctěte moudrost, abyste kralovali navěky.
2. čt.: 1Petr 1,3-6; 2,21b-24 Zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích...
Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době. A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 'On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.' Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl
naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni.
ev.: Mt 16,24-27 Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho.
Ježíš řekl učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť
kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký
prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Syn
člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

Týden od 20. 9. do 27. 9. 2020
Svátky v týdnu: pondělí: svátek svatého Matouše, apoštola
středa: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze (XIX.-XX. stol.)
sobota: památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků (III. stol.)
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
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
pondělí 21. 9.
6:30 - za + Jaroslava Topenčíka
15:00 - pohřební mše sv. za + Stanislava Hubáčka
úterý 22. 9.
18:00(!) - za Václava Kašíka, manželku, syna a za živou rodinu
středa 23. 9.
18:00 - za členky Živého růžence
čtvrtek 24. 9.
6:30 - za Antonína Hubačku (20. výročí), rodiče a za živou rodinu
19:00
nešpory, adorace (do 22 hod.)
pátek 25. 9.
19:00 - za + Pavlu Kršovou, Petra a Eliáška Purmenské a za živou rodinu
sobota 26. 9.
6:30 - za Miloslava Formánka, živou rodinu a za duše v očistci
neděle 27. 9.
7:00 - za + Josefa Kadlčíka (od přátel)
(slavnost
10:00 - na naši farnost a obec – za dar zdraví a Boží ochrany
sv. Václava)
18:30 - za členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny
Oznámení: - Svátostné požehnání dnes začne v obvyklých 14 hodin.
- Dnes po požehnání (od 14:15) se na faře uskuteční schůzka ministrantů s volbou nového náčelníka.
Prosím všechny ministranty o účast.
- Příležitost ke svátosti smíření před hody (už i k 1. pátku): pondělí: 6:00-6:30; úterý: 17:30-18:00;
středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 19:30-21:30 (o. Josef Pohanka, o. Petr); pátek (zvl. pro chasu i ostatní
mládež): 18:00-19:00; sobota: 6:00-6:30; dále 14:00-15:00 (zvl. pro chasu a ostatní mládež).
- POZOR: Úterní mše sv. začne o hodinu dříve – už v 18 hodin.
- Po úterní mši sv. (asi od 18:35) bude o. Petr zapisovat úmysly na mše sv. na IV. čtvrtletí.
- V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 4. skupina biřmovanců.
- V pátek po mši svaté (od 19:45) se na faře uskuteční společenství mládeže. Jsou zváni mladí ze 7.-9.
tříd, středoškoláci i další.
- V případě pěkného počasí se bude příští neděli hlavní mše sv. v 10 h. konat venku u památníku padlých.
- 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.
- Akce Centra pro rodinu Hodonín: • V pátek 25. 9. od 15 do 18 hodin pořádá na pěší zóně v Hodoníně
akci pro veřejnost pod názvem Den pro náhradní rodinu. Bude připraven bohatý zábavný program pro
děti i celou rodinu.
• Pro rodiče nebo pěstouny je připraveno 6 setkání pod názvem Devatero úspěšného rodiče (29. 9.10.11.). Přihlášky do 25.9. na: markovicova@cprhodonin . Více na plakátech.
• Jste zváni na přednášku Učení po dobrém (aneb na neklidné děti křik neplatí). Koná se v CPR ve středu
30. 9. od 17 hod. Přihlášky do 27. 9. na: markovicova@cprhodonin .
• Pro manžele jsou připraveny 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.
- 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. Při mších svatých je potřeba sedět.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 20. 9. v 8:30 – za + Richarda Malého, rodiče a za živou rodinu
čtvrtek 24. 9. v 18:00 – na poděkování za 50 let života a za živou rodinu
neděle 27. 9. v 8:30 – na dobrý úmysl
Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou.
- Ve čtvrtek po mši sv. (od 18:30) bude o. Petr zapisovat mešní úmysly na IV. čtvrtletí.

