Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle (29. v mezidobí):
1. čt.: Iz 45,1.4-6 Vzal jsem Kýra za pravou ruku, abych mu podmanil národy.
2. čt.: 1 Sol 1,1-5b Vzpomínáme na vaši víru, lásku a naději.
Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, která je ve spojení s Bohem Otcem a s Pánem Ježíšem
Kristem. Milost vám a pokoj! Stále děkujeme Bohu za vás za všechny, když si vás připomínáme ve svých
modlitbách. Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a
naděje v našeho Pána Ježíše vytrvalá. Víme o vašem vyvolení, bratři Bohem milovaní. Když jsme vám
přinesli evangelium, nebyla to jen pouhá slova, naopak: bylo to provázeno projevy moci, činností Ducha
svatého a hlubokým přesvědčením.
ev.: Mt 22,15-21 Dávejte, co je císařovo, císaři, co je Boží, Bohu.
Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s
herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš
lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři,
nebo ne?“ Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu
jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“
Texty příští neděle (30. v mezidobí):
1. čt.: Ex 22,20-26 Kdybyste ublížili vdově a sirotku, vzplane můj hněv proti vám.
Tak praví Hospodin: „Nesužuj přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi. Neubližujte vdově a sirotku. Kdybys jim ublížil, že by si mně stěžovali, uslyším jejich stížnost,
můj hněv vzplane a zahubím vás mečem... Půjčíš-li peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který bydlí
vedle tebe, nechovej se k němu jako lichvář. Nežádej od něho úrok. Vezmeš-li si jako zástavu plášť svého
bližního, vrať mu ho do západu slunce. Je to pro něho jediná pokrývka, plášť pro jeho tělo. V čem by měl
spát? Bude-li si mně stěžovat, uslyším ho, neboť jsem soucitný.“
2. čt.: 1 Sol 1,5c-10 Obrátili jste se od model, abyste sloužili Bohu a vyčkávali jeho syna.
Bratři! Vy sami víte, jak jsme se chovali mezi vámi kvůli vám. A vy jste napodobovali nás i Pána, přijali jste nauku v mnohém soužení, s radostí Ducha svatého, takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v
Makedonii a Achaji. Od vás se přece slovo Páně rozšířilo nejen po Makedonii a Achaji, ale i po všech
místech se roznesla zpráva o tom, že jste uvěřili v Boha, takže my o tom už nemusíme nic říkat. Vždyť
tam lidé sami o tom vypravují, jakého přijetí se nám u vás dostalo a jak jste se od model obrátili k Bohu,
abyste sloužili Bohu živému a pravému a vyčkávali z nebe jeho Syna, kterého vzkřísil z mrtvých, totiž Ježíše; ten nás vysvobozuje od blížícího se Božího hněvu.
ev.: Mt 22,34-40 Miluj Pána, svého Boha, a svého bližního jako sám sebe.
Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho
chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „‚Miluj
Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
Otázka znalce Zákona (Tóry) týkající se nejdůležitějšího z přikázání předpokládá odbornou diskusi. Lze
snadno odpovědět? Představme si, co bychom my odpověděli dnes, když náš zákoník obsahuje desetitisíce
předpisů, které mnohanásobně překračují počet předpisů Tóry. Ale ani tehdy nebylo jednoznačné, který
předpis má přednost a který lze plnit až druhotně. Proto bylo třeba, podobně jako dnes, znalců – právníků.
Ježíš se ale vyhne zdlouhavé diskusi nad jednotlivými příkazy a zákazy. Vidí s nadhledem podstatné. I ve
víře je třeba rozlišovat detaily od podstatného. Protože lpění na maličkostech může zcela zatemnit smysl
naší víry a její praxe. Nejde tu o nic méně než o Boha a možnost spojit s ním svůj život. Dnes jistě již známe Kristovu odpověď a snadno tak automaticky přeskočíme obsah slov s tím, že to přeci známe. „Miluj
Pána, svého Boha, celým srdcem,“ je první a největší příkaz. Je ale pravda, že tato slova se pro nás stala
první příčkou na žebříčku hodnot?
www.farnostdolnibojanovice.cz
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Týden od 18. 10. do 25. 10. 2020
Svátky v týdnu: čtvrtek: památka sv. Jana Pavla II., papeže (XIX.-XX. stol.)
pátek: památka sv. Jana Kapistránského, kněze (XIV.-XV. stol.)
sobota: památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa (XIX. stol.)

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 18. 10.
(29. neděle
v mezidobí)
pondělí 19. 10.
úterý 20. 10.
středa 21. 10.
čtvrtek 22. 10.

10:00
6:30
18:00
18:00
6:30
19:00
18:00
6:30

- za kněze, kteří působí a vypomáhají v naší farnosti
- za + Rudolfa Nesvadbu, manželku a za živou rodinu
- na poděkování za 70 let života
- na poděkování za 45 let manželství
- za Stanislava Hubáčka (od přátel z ulice)
- za + Annu Bohůnovou (od rovníků)
- za + Michala Šimka (1. výročí) a za živou rodinu
- za Stanislava Figuru (od přátel z ulice)
tichá adorace (do 22 hodin) (bez modlitby večerních chval)
- na poděkování za 89 let života a za živou rodinu
- za Květoslava Bravence (od družstevníků)
- za naše farní společenství a za všechny, kdo jsou s námi duchovně spojeni
- za + Růženu Komosnou (nedož. 100 let), manžela Michala a za živou rodinu
- za Anežku Vymyslickou a za živou rodinu

pátek 23. 10.
sobota 24. 10.
neděle 25. 10.
(30. neděle
10:00
v mezidobí)
Oznámení:
- Svátostné požehnání se dnes konat nebude.
- Dnes si můžete u kostela zakoupit náboženskou a další literaturu od pana Josefa Nováka z Brna. Prodávat se
bude od 8 do 16 hodin.
- Nadále není možné slavit mše svaté ani konat jiné pobožnosti v počtu větším než 6 účastníků. Při mších svatých v tomto počtu (přesněji řečeno – do 5 lidí) je možné zpívat. Mší sv. na dané úmysly se mohou zúčastnit ti,
kterých se úmysl týká do uvedeného počtu, případně se mohou individuálně domluvit s o. Petrem. Čtvrteční
adorace i sv. smíření budou probíhat jako obvykle. Mše sv. – i ve všední dny – budou vysílány prostřednictvím internetu. Odkaz najdete na našich farních webových stránkách (okno „online bohoslužby“). Ve všední
dny po každé mši sv. se bude v kostele ¼ hodiny podávat sv. přijímání. Nedělní bohoslužby budou přenášeny
podobně jako na jaře díky pomoci Tonstudia Rajchman. (Velké díky patří Tonstudiu Rajchman i firmě Neos za
internetové připojení.) Odkaz také najdete na farních stránkách. Pro pohřby a svatby je stanovena hranice 30
účastníků; proto prosím, aby v se případného pohřbu účastnili jen nejbližší příbuzní a přátelé.
- Pokud bude potřeba někomu udělit svátost nemocných, neodkládejte to a ozvěte se o. Petrovi co nejdříve, je lépe
svátost udělit doma, do nemocnice se dnes dostává velmi obtížně.
- Naplánovaný úterní výjezd pro ministranty se z důvodu současných omezení konat nebude.
- Příležitost ke svátosti smíření (už i k „Dušičkám“): úterý: 17:30-18:00; středa: 17:30-18:00; čtvrtek (o. Josef
Pohanka, o. Petr): 16:00-17:30 a 19:30-21:30; pátek: 17:00-18:00; sobota: 6:00-6:30.
- Plánovaná sobotní duchovní obnova pro biřmovance se taktéž z důvodu omezení konat nebude.
- Rodiny s dětmi jsou zvány k tomu, aby se připojily k celosvětové iniciativě „Milion dětí se modlí růženec“. Jde
o modlitbu aspoň 1 desátku denně (můžete se modlit např. ve 20 hodin). Přihlášky: www.miliondeti.sk .
- Centrum pro rodinu Hodonín vás zve na kurz „Nenásilná komunikace“ (6.-7.11. a 20.-21.11.). Přihlášky do
3.11. Více na nástěnkách a na adrese: markovicova@cprhodonin.cz .
- Farní knihovna bude dnes otevřená od 14:30 do 16:00. K dostání jsou všechny druhy kalendářů.
- Nadále pokračuje sběr hroznů ve farním sklepě. Farní vinaři prosí pouze o hrozny na bílé víno. Prosí, abyste je
přesypávali do farních beden (jsou označené). Všem dárcům předem děkujeme.
- Připomínám, že příspěvky do fondu Puls by měly být uhrazeny do konce října.
- Předem díky také za příspěvky pro naši farnost (z důvodu výpadku sbírek). Č. účtu: 1440477309/0800.
- Při sbírce na katolickou Charitu se minulou neděli vybralo celkem 44.600,- Kč, z toho v Bojanovicích 40.360,Kč a v Josefově 4.240,- Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 18. 10. – za + Rudolfa Nesvadbu, manželku a za živou rodinu
čtvrtek 22. 10. v 18:00 – za + Jana Skoumala, manželku, dvě dcery, zetě, rodiče a za živou rodinu
neděle 25. 10. – za + Jaroslava Macůrka, syna, rodiče a za živou rodinu
Oznámení: - Říjnové pobožnosti se budou konat v neděli ve 14 hodin a ve všední dny v 18 hodin.
- Ve čtvrtek bude v Josefově mše svatá (pro ty, kterých se týká čtvrteční a nedělní úmysl).
- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek ½ hodiny po mši svaté.

