Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: 2 Král 4,42-44 Budou jíst, a ještě zbude.
2. čt.: Ef 4,1-6 Jedno tělo, jeden Pán, jedna víra, jeden křest.
ev.: Jan 6,1-15 Ježíš rozdělil sedícím, kolik kdo chtěl.
Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře. Šel za ním velký zástup, protože
viděli znamení, která konal na nemocných... Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se
ti lidé najedli?“ To však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl: „Za dvě stě denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco dostalo.“ Jeden z jeho učedníků
– Ondřej, bratr Šimona Petra – mu řekl: „Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co
je to pro tolik lidí?“ Ježíš řekl: „Postarejte se, ať se lidé posadí!“ Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i
ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům: „Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!“
Sebrali je tedy a bylo to plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z pěti ječných chlebů...
Texty příští neděle (18. v mezidobí):
1. čt.: Ex 16, 2-4.12-15 Sešlu vám chléb z nebe.
Celé společenství synů Izraele reptalo na poušti proti Mojžíšovi a Árónovi. Synové Izraele jim řekli:
„Kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme seděli u hrnců masa a jedli chléb
dosyta. Vyvedli jste nás na tuto poušť, abyste umořili celé shromáždění hladem!“ Hospodin řekl Mojžíšovi: „Hle, jako déšť vám sešlu chléb z nebe. Lidé vyjdou a každý den si nasbírají dávku na den. Chci je
zkoušet, zda půjdou v mém zákoně, nebo ne. Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim toto: Kvečeru
budete jíst maso a zrána se nasytíte chlebem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh.“ Když nastal večer,
přilétly křepelky a pokryly celý tábor. Zrána padla rosa na tábor kolem dokola. Pokrývka z rosy se rozplynula, a hle – na povrchu pouště bylo cosi drobného, šupinatého, jemného jako jíní na zemi. Když to synové Izraele viděli, ptali se navzájem: „Co je to?“ – neboť nevěděli, co to je. Mojžíš jim řekl: „To je chléb,
který vám Hospodin dává k jídlu.“
2. čt.: Ef 4,17.20-24 Oblečte člověka nového podle Božího vzoru.
Říkám vám a zapřísahám vás ve jménu Páně: Nežijte už tak, jak žijí pohané! Jejich smýšlení je neplodné. Takhle jste se tomu přece o Kristu neučili! Vy jste přece o něm slyšeli a jako křesťané jste byli poučeni
podle pravdy, která je v Ježíšovi, že máte odložit starého člověka s dřívějšími způsoby života, který je
chtivý rozkoší a žene se do zkázy. Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce a oblečte člověka nového, který je stvořen podle Božího vzoru jako skutečně spravedlivý a svatý.
ev.: Jan 6,24-35 Cá jsem chléb života.
Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: „Mistře, kdy jsi sem přijel?“ Ježíš
jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu;
ten vám dá Syn člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil svou pečetí.“ Zeptali se ho: „Co máme dělat, abychom
konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: „To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal.“ Řekli
mu: „Jaké tedy ty děláš znamení, abychom ho viděli a uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové jedli na poušti
manu, jak je psáno: ‘Chléb z nebe jim dal jíst.’“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Chléb z
nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec; neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ Prosili ho tedy: „Pane, dávej nám ten chléb pořád.“ Ježíš jim řekl: „Já
jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“
Ježíš jasně říká, že pokrm k životu nám dá jen on. Ale lidé hledají svoje vlastní skutky, které by jim zaručily takovou plnost. Nezajímají se o Boha, ale o sebe. Ježíš tedy vysvětluje, že žádný člověk nemůže dát
život sám sobě. „To je skutek Boží.“ Znamená to, že nemáme nic dělat? Ale máme! Je třeba přijít k Ježíši.
A to je někdy nejtěžší úkol celého života. Opustit sebe a přijít ke Kristu. Problémy pomáhají otevřít oči,
spásu si v posledku nikdo nezajistí sám.

Týden od 25. 7. do 1. 8. 2021
Svátky v týdnu: pondělí: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
úterý: památka sv. Gorazda a druhů (IX. stol.)
čtvrtek: památka sv. Marty
sobota: památka sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele řádu jezuitů (XV.-XVI. stol.)
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 25. 7.
7:00 - za živé i + Anny z naší farnosti
(17. neděle
10:00 - za naše farní společenství
v mezidobí)
18:30 - za Marii Blahovou a Bohumilu Vystrčilovou (od Rodiny Neposkvněné)
pondělí 26. 7.
6:30 - za + Tomáše Kříže a za živou rodinu (od přátel z ulice)
úterý 27. 7.
19:00 - za + Milušku Komosnou (nedožitých 60 let) a za živou i + rodinu
středa 28. 7.
19:00 - za + Marii a Františka Crhákovy a za živou rodinu
čtvrtek 29. 7.
6:30 - za + Vlastu Ducháčkovou (od přátel vinařů)
19:00
nešpory, adorace (do 22 hodin)
pátek 30. 7.
19:00 - za + Františka Líčeníka (nedožitých 80 let) a za živou rodinu
sobota 31. 7.
6:30 - za + Slávka Šottla a za živou rodinu (od přátel z ulice)
neděle 1. 8.
7:00 - za Annu a Františka Sládkovy a za živou i + rodinu
(18. neděle
10:00 - na poděkování za úrodu i za ostatní Boží dary
v mezidobí)
18:30 - za + Annu a Michala Esterkovy (od přátel)
Oznámení: - Dnes ve 14 hodin proběhne u sochy sv. Anny před kostelem krátká pobožnost. Potom
bude následovat svátostné požehnání.
- Po požehnání (ve 14:15) se na faře sejdeme s mládeží, která pojede na duchovně-turistický pobyt.
- Na pobyt v Roháčích pro dospělé (15.-21. 8.) se můžete dnes naposledy zapsat v sakristii. Zároveň
prosím ty, kteří už byli nahlášeni, aby v sakristii uvedli do seznamu, zda jsou už dvakrát očkováni.
- Příležitost ke svátosti smíření: úterý: 18:30-19:00 (o. Václav Ventura); středa: 18:30-19:00 (o.
Václav Ventura); čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 18:00-19:00; sobota: 6:00-6:30.
- Podávání sv. přijímání: čtvrtek: po adoraci (ve 22 hodin).
- Příští neděli po požehnání (cca ve 14:15) se na faře sejdeme s dospělými, kteří jsou nahlášeni do
Roháčů.
- Při setkání farní rady minulý týden jsme mj. probrali nedávno dokončenou rekonstrukci 1. patra
fary (a před tím i farní učebny). Díky práci desítek brigádníků i díky sponzorské pomoci firem i jednotlivců jsou dosud celkové náklady na rekonstrukci přibližně poloviční, než se předpokládalo. Doposud jde o 432.000,- Kč. Všem pomocníkům i sponzorům patří velké poděkování.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 25. 7. v 8:30 – za živé i + Anny z naší farnosti
čtvrtek 29. 7. v 18:00 – za + dceru a za živou rodinu
neděle 1. 8. v 8:30 – na poděkování za úrodu
Oznámení:
- Příležitost ke sv. smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.
Včera jsme si připomenuli památku sv. Šarbela Machlúfa. Zde je modlitba k tomuto světci:
Svatý otče Šarbele, který ses zřekl všech příjemností světa, žil jsi pokorně v samotě poustevny a nyní přebýváš v nebeské slávě, oroduj za nás. Rozjasni naši mysl i srdce, utvrď naši víru a posilni vůli, rozněť v
nás lásku k bližním, pomáhej nám volit dobro a vyhýbat se zlu, chraň nás před nepřáteli viditelnými i neviditelnými a pomáhej nám v našem každodenním životě. Na tvoji přímluvu obdrželo mnoho lidí dar uzdravení duše i těla a vyřešení problémů v situacích lidsky bezvýchodných. Shlédni na nás milostivě a bude-li to ve shodě s Boží vůlí, vypros nám u Boha milost, o kterou pokorně prosíme. Především však nám
pomáhej jít každodenně cestou svatosti do života věčného. Amen.
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