Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty příští neděle (27. v mezidobí):
1. čt.: Iz 5,1-7 Vinicí Hospodina zástupů je dům Izraele.
2. čt.: Flp 4,6-9 Bůh, dárce pokoje, bude s vámi.
ev.: Mt 21,33-43 Vinici pronajme jiným vinařům.
Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici.
Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty.
Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho
služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. Hospodář poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak. Naposled k nim poslal svého syna;
myslel si: ‘Na mého syna budou mít ohled.’ Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: ‘To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!’ A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak
přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici
pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy
v Písmu: ‘Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to
podivu-hodné’? Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“
Texty příští neděle (28. v mezidobí):
1. čt.: Iz 25,6-10a Hospodin vystrojí hostinu a setře slzy z každé tváře.
Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s výborným vínem; budou to
šťavnatá jídla a vybraná vína. Na této hoře sejme závoj, který halil všechny lidi, přikrývku, která kryla
všechny národy. Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře. Odejme hanbu svého lidu na
celé zemi, neboť Hospodin to pravil. V ten den se řekne: „Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás vysvobodí; on je Hospodin, v něho jsme doufali, jásejme a radujme se z jeho spásy, neboť Hospodinova ruka
spočine na této hoře.“
2. čt.: Flp 4,12-14, 19-20 Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.
Bratři! Dovedu žít v odříkání a dovedu žít v hojnosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším: se sytostí
i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Ale jste hodní, že jste
mi pomohli v mém tíživém postavení. A protože můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista
Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat. Bohu, našemu Otci, buď sláva na věčné věky! Amen.
ev.: Mt 22,1-14 Pozvěte na svatbu, koho najdete.
Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: „Nebeské království je podobné králi, který
vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal
znovu jiné služebníky se vzkazem: ‚Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!‘ Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal
svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatební hostina je sice
připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.‘ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí. Když
vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: ‚Příteli,
jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?‛ On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i
nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.‘ Mnoho je totiž povolaných, ale málo
vyvolených.“
Mnozí křesťané se u dnešního úryvku evangelia zarazí nad žebrákem, který byl vyhnán. Copak takový
chudák mohl mít svatební šaty? V tehdejší době tomu ovšem bylo tak, že s pozváním na svatbu dostával
host i svatební roucho. Pokud v něm tedy nepřišel na svatbu, je to jen jeho vina a také je to výraz velké neúcty vůči hostiteli… Jak vypadá mé „svatební roucho“ – tedy čisté srdce, které jsem obdržel při křtu? A
dále – nezapomínám kvůli neustálému zdůrazňování Boží lásky na to, že si Bůh ode mě zaslouží velkou
úctu?
www.farnostdolnibojanovice.cz
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Týden od 4. 10. do 11. 10. 2020
Svátky v týdnu: středa: památka Panny Marie Růžencové
pátek: památka sv. Dionýsia, mučedníka (III. stol.)
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 4. 10.
7:00 - za + Josefa Urbánka (10. výročí) a za živou rodinu
(27. neděle
10:00 - za naše farní společenství
v mezidobí)
18:30 - za + Marii Chmelařovou (1. výročí) a za živou rodinu
pondělí 5. 10.
6:30 - za Stanislava Figuru (od přátel z ulice)
úterý 6. 10.
18:00 - za + Marii Rajchmanovou (1. výr.) a za živou rodinu
středa 7. 10.
18:00 - za + Blanku Purmenskou (od přátel)
čtvrtek 8. 10.
6:30 - za + Štěpána Šindara (od přátel z ulice)
19:00
říjnová pobožnost, nešpory, adorace (do 22 hodin)
pátek 9. 10.
18:00 - za Cecílii Tetůrovou, manžela, dceru, dva zetě a za živou i + rodinu
sobota 10. 10.
6:30 - za Evu Hubáčkovou (30. výročí) a za živou rodinu
12:00 - svatební mše sv. za Petra Salajku a Barboru Uzlovou
neděle 11. 10.
7:00 - za Jaroslava Topenčíka a za živou rodinu (od přátel z ulice)
(28. neděle
10:00 - za naše farní společenství
v mezidobí)
14:00 - na dobrý úmysl
18:30 - za rodinu Kučerovu, za dary Ducha Svatého a za Boží požehnání
Oznámení: - Svátostné požehnání dnes začne v obvyklých 14 hodin.
- Od zítřka začíná ve farním sklepě sběr hroznů. Farní vinaři prosí pouze o hrozny na bílé víno. Prosí,
abyste je přesypávali do farních beden (jsou označené). Všem dárcům předem děkujeme.
- Říjnové růžencové pobožnosti se budou konat v pondělí v 18 hodin, ve čtvrtek v 19 hodin a v sobotu
v 18 hodin.
- Svátost smíření: úterý: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 17:00-18:00; sobota: 6:00-6:30.
- POZOR: Večerní mše svaté ve všední dny budou začínat už od 18 hodin.
- Tento týden proběhnou návštěvy nemocných (o. Petr): středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek kol. 11. hodiny – pezion; pátek po 14. hodině – Josefov.
- V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 1. skupina biřmovanců.
- V sobotu ve 12 hodin si při mši svaté udělí svátost manželství Petr Salajka a Barbora Uzlová.
- V sobotu od 18 h. se v kostele uskuteční příprava biřmovanců. S vedoucími se sejdeme na faře v 17:15.
- 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.
- Akce Centra pro rodinu Hodonín: • Ve středu se v Centru pro rodinu koná přednáška pod názvem
Dobrý táta. Přihlášky: markovicova@cprhodonin .
- Od pondělí nebude možné při mších svatých zpívat. Prosím varhaníky o to, aby mše sv. doprovodili
preludováním na varhany. V neděli může být cca 100 lidí v kostele a 100 dalších na oratoři, která je stavebně oddělená od kostela. V lavicích, prosím, seďte maximálně po 4 lidech. Žalmy se budou číst. Příští
neděli bude navíc mše sv. ve 14 hodin. Prosím zvláště některé z těch, kdo chodí do kostela dopoledne,
aby tuto nabídku využili. Pokud na mši svatou nepůjdete, můžete se jí platně zúčastnit sledováním přenosu prostřednictvím internetu, případně TV NOE či TV LUX.
- Příští neděli se bude při všech mších svatých konat sbírka na katolickou Charitu.
- Farní knihovna bude otevřená pouze po osobní telefonické domluvě s paní Mirkou Červenkovou (tel.:
736 529 294).
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 4. 10. v 8:30 – za Vojtěcha Pospíšila, dvoje rodiče a za živou rodinu
čtvrtek 8. 10. v 18:00 – za Vladimíra Zhřívala a za živou rodinu
neděle 11. 10. v 8:30 – za + Petra Nesvadbu, manželku, syna a za živou rodinu
Oznámení: - Říjnové pobožnosti se budou konat v neděli ve 14 hodin a ve všední dny v 18 hodin.
- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.
- V pátek po 14. hodině navštíví o. Petr v Josefově nemocné.

