Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle (13. neděle v mezidobí):
1. čt.: Mdr 1,13-15;2,23-24 Ďáblovou závistí přišla na svět smrt.
2. čt.: 2 Kor 8,7.9.13-15 Co vám přebývá, přispěje chudým v nedostatku.
ev.: Mk 5,21-43 Děvče, říkám ti, vstaň!
Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a
snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“ Ježíš s ním
odešel. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením... Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“ A
hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš ihned v sobě poznal, že z
něho vyšla zázračná moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se: „Kdo se to dotkl mých šatů?“ …Tu přišla
ta žena, celá ustrašená a rozechvěná – věděla dobře, co se s ní stalo – padla před ním na zem a pověděla
mu celou pravdu. On jí na to řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, zbavena svého
neduhu!“ Zatímco ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy se zprávou: „Tvá dcera umřela.
Proč ještě Mistra obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: „Neboj se,
jen věř!“ Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k domu
představeného synagogy. Vešel dovnitř a řekl: „Proč jste tak rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, jenom
spí.“ Posmívali se mu. On však všechny vykázal ven, vzal s sebou otce dítěte i matku a své společníky a
šel do světnice, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Talitha kum!“, to znamená: „Děvče, říkám ti,
vstaň!“ Děvče ihned vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct let...
Texty příští neděle (14. neděle v mezidobí):
1. čt.: Ez 2, 2-5 Je to vskutku vzpurné plemeno – musí poznat, že byl mezi nimi prorok.
Vešla do mě síla a postavila mě na nohy. Slyšel jsem, jak Bůh mluví ke mně a praví: „Synu člověka! Já
tě posílám k synům Izraele, k odpadlému národu, který ode mě odstoupil; oni i jejich otcové byli mi nevěrní až do dneška. Jsou to lidé drzé tváře a zatvrzelého srdce, k nimž tě posílám. Řekneš jim: Tak praví
Pán, Hospodin! A oni – ať už poslechnou, nebo ne, musí poznat, že byl mezi nimi prorok!“
2. čt.: 2 Kor 12,7-10 Velmi rád se budu chlubit svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova moc.
Abych se pro vznešenost zjevení nepyšnil, byl mi dán do těla osten, posel to satanův, aby mě bil do tváře. To proto, aby se mě nezmocňovala pýcha. Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby mě toho zbavil. Ale
on mi řekl: „Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti.“ Velmi rád se tedy budu
chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova moc. Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, pronásledování a úzkosti a snáším to pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.
ev.: Mk 6,1-6 Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti.
Ježíš šel do svého domova. V sobotu počal učit v synagóze. Mnoho lidí v úžasu říkalo: "Odkud to ten
člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama! Což to není ten
tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás?" A byl jim
kamenem úrazu. Tu jim Ježíš řekl: "Prorok není beze cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém
domě." A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A
podivil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil.
Bůh nám biblickým textem, který se čte při mši, touží něco sdělit. Někdy jde o poučení, jindy povzbuzení nebo i napomenutí. Nejednou můžeme narazit na to, že my však při čtení přestaneme vnímat. Jak neztratit pozornost? V jádru problému může být podobný postoj jako v evangeliu: „Vždyť my už víme…“
Vědět však neznamená porozumět. Dnešní neděle může být výzvou: Pojďme se rozhodnout chtít slyšet!
Vždyť Bůh dnes oslovil právě nás!
Svátky v týdnu: pondělí: památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka (II. stol.)
úterý: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – hl. patronů brněnské
sobota: svátek sv. Tomáše, apoštola
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

Týden od 27. 6. do 4. 7. 2021
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 27. 6.
7:00 - za všechny postižené bouřemi v uplynulém týdnu
(13. neděle
10:00 - za děti, které přistupují k 1. svatému přijímání a za jejich rodiny
v mezidobí)
18:30 - za naši farnost
pondělí 28. 6.
6:30 - za + Jenovéfu Veselou, bratra Josefa, zetě a za živou rodinu
úterý 29. 6.
- za + Zuzanku Komosnou (nedož. 15 let) a za živou rodinu
18:00(!)
(sv. Petr a Pavel)
- za všechny Petry a Pavly z naší farnosti
středa 30. 6.
18:00 - za děti: na poděkování za školní rok a za Boží ochranu o prázdninách
čtvrtek 1. 7.
6:30 - za + Marii Pospíšilovou, manžela, dva bratry a za živou rodinu
19:00 nešpory, adorace (do 22 hodin)
pátek 2. 7.
19:00 - za + Tomáše Kříže a za živou i + rodinu
sobota 3. 7.
6:30(!) - za + Vojtěcha Šindara, dvoje rodiče a za živou i + rodinu
neděle 4. 7.
7:00 - na poděkování za 80 let života a za živou rodinu
(14. neděle
10:00 - za živou i + rodinu Janů a Zahnašovou
v mezidobí)
18:30 - za naši farnost
Oznámení: - Svátostné požehnání začne dnes až ve 14:30.
- Podávání sv. přijímání: neděle: po požehnání (ve 14:45); čtvrtek: po adoraci (ve 22 hod.). Po mších sv.
se už sv. přijímání podávat nebude.
- Příležitost ke svátosti smíření (před 1. pátku): pondělí: 6:00-6:30; úterý: 17:30-18:00; čtvrtek:
19:30-21:30 (o. Josef Pohanka (už od 19:00), o. Petr); pátek: 15:30-17:00; sobota: 6:00-6:30.
- POZOR: Úterní večerní mše sv. začne tento týden už v 18 hodin.
- V úterý po mši sv. (asi od 18:45) bude o. Petr zapisovat mešní úmysly na III. čtvrtletí (červenec – září).
- Nadále pokračuje farní klub maminek. Zvány jsou všechny maminky. V případě dobrého počasí proběhne setkání ve středu od 9:30 na farní zahradě; jinak na faře v 1. patře (vstup přes farní zahradu).
- Na středeční mši sv. jsou zvány všechny děti. Poděkujeme při ní za celý školní rok a poprosíme o Boží ochranu pro dobu prázdnin.
- V pátek v 15 hodin se můžete v kostele pomodlit křížovou cestu. Po ní bude následovat tichá adorace.
- Při páteční večerní mši sv. bude mít přímluvy 5. skupina „starších“ biřmovanců.
- V pátek po mši sv. (asi od 19:45) bude adorace se zpěvem a rozjímáním.
- V sobotu v 11:30 si při mši sv. udělí svátost manželství Lucie Danišová, bydl. Neratovice č. 952 a Pavel Bača, bydl. Dolní Bojanovice č. 852.
- Příští neděli se uskuteční sbírka na farnosti i jednotlivce postižené tornádem. Za stejným účelem můžete dávat své dary do pokladničky v kostele.
- Pokud byste chtěli fyzicky pomoci na postižených místech, kontaktujte se na infocentrech
v postižených obcích (u Obecních úřadů). Více též na tel.: 800 129 921 či na: dobrovolnici@jmk.cz .
Farnosti Moravská N. Ves můžete přispět na konto: 1381673309/0800. Pokud má být pomoc určena
přímo jednotlivým farníkům, přidejte VS 777. Farnost Moravská N. Ves by velmi přivítala někoho
s menším bagrem či traktorem, domluvte se předem (kontakt na o. Mariána Kalinu: 736 529 229).
- Příští neděli od 16:30 se v kostele v Ratíškovicích uskuteční koncert ratíškovické scholy. Bude při něm
požehnáno nové CD. Výtěžek z koncertu a z prodeje CD bude věnován lidem postiženým tornádem.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 27. 6. v 8:30 – za Jaroslava Vavryse, syna, rodiče a za živou rodinu
čtvrtek 1. 7. v 18:00 – za Vojtěcha Pospíšila, dvoje rodiče a za živou rodinu
pátek 2. 7. v 17:30 – na dobrý úmysl
neděle 4. 7. v 8:30 – na dobý úmysl
Oznámení: - Příležitost ke sv. smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou.
- Ve čtvrtek po mši sv. (asi od 18:30) bude o. Petr zapisovat mešní úmysly na III. čtvrtletí.
- V pátek od 15 hodin jste zváni do kostela k tiché adoraci.
- V sobotu ve 12 hodin si při mši sv. udělí svátost manželství Alena Janů, bydl. Dolní Bojanovice č. 911,
a Rudolf Zahnaš, bydl. Hodonín, Slunečná č. 18.

