Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

15 . NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Am 7, 12-15 Jdi a prorokuj mému izraelskému lidu.
Amasjáh, kněz v Betelu, řekl Amosovi: „Vidoucí, seber se a uteč do judské země, tam se živ a tam prorokuj! V Betelu už prorokovat nesmíš, neboť zde je králova svatyně a říšský chrám.“ Amos odpověděl
Amasjáhovi: „Nejsem prorok ani prorocký učedník, jsem pastýř a pěstitel smokvoní. Hospodin mě vzal od
stáda a řekl mi: ‘Jdi a prorokuj mému izraelskému lidu!’“
2. čt.: Ef 1,3-14 V něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa.
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními
dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli
před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati
za jeho děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze
ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu. V něm máme vykoupení skrze jeho krev …
ev.: Mk 6,7-13 Začal je posílat.
Ježíš zavolal svých Dvanáct a začal je posílat po dvou. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl:
ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl
jim: „Když přijdete někam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte zase dál. Když vás však
na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste prach ze svých
nohou na svědectví proti nim.“ Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho
zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.
Texty příští neděle (16. v mezidobí):
1. čt.: Jer 23,1-6 Já sám shromáždím zbytky svého stáda a vzbudím nad nimi pastýře.
Běda pastýřům, kteří ničí a rozptylují stádo, které pasu – praví Hospodin. Proto praví Hospodin, Bůh
Izraele, o pastýřích, kteří pasou můj lid: Vy jste rozptýlili mé stádo a rozehnali jste ho, nestarali jste se o
ně; proto já se postarám o vás pro špatnost vašich skutků – praví Hospodin. Já sám shromáždím zbytky
svého stáda ze všech zemí, kam jsem ho vyhnal, a přivedu je nazpět na jejich luhy, porostou a rozmnoží
se. Vzbudím nad nimi pastýře, kteří je budou pást, nebudou se již bát ani strachovat, už se neztratí – praví
Hospodin. Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy vzbudím Davidovi spravedlivý výhonek, krále, který
bude panovat moudře a konat právo a spravedlnost na zemi. Za jeho dnů dojde Juda spásy a Izrael bude
bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budu nazývat: „Hospodin je naše spravedlnost“.
2. čt.: Ef 2,13-18 Jen on je náš pokoj: obě dvě části (židy i pohany) spojil v jedno.
Bratři! Protože jste nyní spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví. Jen on je náš pokoj: obě dvě části – (židy i pohany) – spojil vjedno a zboural přehradu, která je dělila, když na svém těle zrušil příčinu nepřátelství, která záležela v Zákoně s jeho příkazy a
ustanoveními. Tak vytvořil ve své osobě z těchto dvou částí jediného nového člověka, a tím zjednal pokoj
a kří- žem usmířil obě strany s Bohem v jednom těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu nepřátelství. A pak přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, i těm, kteří byli blízko, neboť skrze něho
máme my i vy přístup k Otci v jednom Duchu.
ev.: Mk 6,30-34 Byli jako ovce bez pastýře.
Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: „Pojďte i vy
někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli
čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. Mnozí je viděli odjíždět a poznali
jejich úmysl. Ze všech měst se tam pěšky sběhli a byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uviděl velký
zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech.
Dnešní evangelium velmi krásně vystihuje čas dovolených a prázdnin. Také Pán zve učedníky k odpočinku. Nechce je zničit, nejde mu o výkon za každou cenu. Jsou pro něj bratřími a on jako jejich mistr o ně
pečuje. Pojem pastýř z prvního čtení a žalmu je obrazem Boha, kterému záleží na jeho lidu. Neznamená to,
že za něj vše udělá. Ale není lhostejný! Zároveň vidíme, že pečuje nejen o učedníky, ale také o každého,
kdo přichází… I my máme dopřát zasloužený odpočinek sobě, ale i lidem kolem nás.

Týden od 11. 7. do 18. 7. 2021
Svátky v týdnu: čtvrtek: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve (XIII. stol.)
pátek: památka Panny Marie Karmelské
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 11. 7.
7:00 - za Antonii Kuběnovou a za živou rodinu (od společenství)
(15. neděle
10:00 - za + o. Josefa Pelce (od farnosti)
v mezidobí)
18:30 - za naše farní společenství
pondělí 12. 7.
6:30 - za + Františka Kurce (20. výročí), manželku, za Stanislava Dvořáka a
za živou i + rodinu
úterý 13. 7.
19:00 - za Marii Blahovou a za živou rodinu
středa 14. 7.
19:00 - za Františka Herku (40. výročí), manželku a za živou rodinu
čtvrtek 15. 7.
6:30 - za živé i + spolužáky z ročníku 1942/43
19:00 nešpory, adorace (do 22 hodin)
pátek 16. 7.
19:00 - za + Ludmilu Pitlachovou, dvoje + rodiče a za živou rodinu
sobota 17. 7.
6:30 - za Vlastu Ducháčkovou a za živou rodinu (od přátel z ulice)
neděle 18. 7.
7:00 - za členky živého růžence
(16. neděle
10:00 - za naše farní společenství
v mezidobí)
18:30 - za Růženu Wenzelovou, manžela a živou rodinu
Oznámení:
- Svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin.
- Dnes naposledy můžete přispět na pomoc lidem postiženým tornádem do pokladničky u zadního stolku za lavicemi.
- Dnes požehnání (ve 14:15) se na faře sejdeme s mládeží, která je nahlášena do Roháčů.
- V úterý se uskuteční pouť do Žarošic. Zapisujte se nejpozději zítra po ranní mši sv. v sakristii.
- Podávání sv. přijímání: čtvrtek: po adoraci (ve 22 hod.).
- Příležitost ke svátosti smíření: úterý: 18:30-19:00 (o. Václav Ventura); středa: 18:30-19:00;
čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 18:00-19:00; sobota: 6:00-6:30.
- Nadále pokračuje farní klub maminek. Zvány jsou všechny maminky. V případě dobrého počasí
proběhne setkání ve středu od 9 hodin na farní zahradě; jinak na faře v 1. patře (vstup přes farní
zahradu).
- Na středeční mši sv. jsou i o prázdninách zvány děti.
- Ve středu po mši sv. (asi od 19:45) se na faře na chvíli sejdeme se členy farní rady.
- „Desáté“ mše sv. budou nadále v kostele. Můžete je prožívat v prostoru kostela nebo venku: na
prostranství u kostela (směrem k soše sv. Václava) budou reproduktory.
- V sakristii se také můžete zapisovat na pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteční 24. července.
Zapisujte se, prosím, co nejdříve.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 11. 7. v 8:30 – za živou i + rodinu Komosnou a Bílkovu
čtvrtek 15. 7. v 18:00 – za Emílii Redkovu, sestru a za dvoje rodiče
neděle 18. 7. v 8:30 – za Boží požehnání pro naši farnost i obec.
Oznámení:
- Dnes naposledy můžete přispět lidem postiženým tornádem do pokladničky na stolku.
- Příležitost ke sv. smíření před hody bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.
www.farnostdolnibojanovice.cz
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