Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Joz 24,1-2a.15-17.18b Chceme sloužit Hospodinu, neboť je náš Bůh!
Jozue shromáždil všechny kmeny Izraele do Sichemu a svolal přední muže Izraele, jeho náčelníky,
soudce a písaře. Když předstoupili před Boha, řekl Jozue všemu lidu: „Jestliže se vám nelíbí sloužit Hospodinu, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda bohům, kterým sloužili vaši předkové za řekou Eufratem, či bohům Amoritů, v jejichž zemi přebýváte. Já však a má rodina budeme sloužit Hospodinu!“ Lid
odpověděl: „Daleko ať je od nás myšlenka, že bychom opustili Hospodina a sloužili cizím bohům. Vždyť
Hospodin je náš Bůh. On vyvedl nás a naše otce z egyptské země, z domu otroctví… I my chceme sloužit
Hospodinu, neboť je náš Bůh!“
2. čt.: Ef 5,21-32 Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve.
ev.: Jan 6,60-69 Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života.
Mnozí z Ježíšových učedníků řekli: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?“ Ježíš věděl sám od
sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto jim řekl: „Nad tím se pohoršujete? Co teprve, až uvidíte Syna
člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem
vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří.“ Ježíš totiž věděl od začátku,
kdo jsou ti, kdo nevěří, a kdo je ten, který ho zradí. A dodal: „Proto jsem vám říkal, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“ Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili. Ježíš
tedy řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš
slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“
Texty příští neděle (22.neděle v mezidobí):
1. čt.: Dt 4,1-2.6-8 Nic nepřidáte k tomu, co vám přikazuji…budete zachovávat příkazy Hospodina.
Mojžíš řekl lidu toto: „Nyní, Izraeli, poslouchej nařízení a ustanovení, která vás učím zachovávat, abyste žili a šli obsadit zemi, kterou vám chce dát Hospodin, Bůh vašich otců. Nic nepřidáte k tomu, co vám
přikazuji, a nic z toho neuberete, ale budete zachovávat příkazy Hospodina, svého Boha, které já vám přikazuji. Zachovávejte je a plňte, neboť tak budete v očích národů moudří a rozumní. Uslyší o všech těchto
nařízeních a řeknou: Skutečně moudrý a rozumný je tento velký národ! Neboť kde je tak velký národ,
jemuž by byli bohové tak blízko, jako je Hospodin, kdykoli ho vzýváme? A kde je tak velký národ, který
by měl spravedlivá nařízení a ustanovení, jako je celé toto zákonodárství, které já vám dnes prohlašuji?“
2. čt.: Jak 1,17-18.21b-22.27 To slovo musíte uvádět ve sskutek.
Bratři moji nejmilejší! Každý dobrý úděl, každý dokonalý dar přichází shora, sestupuje od Otce světel,
u něhož není změna ani ztemnění, jaké je působeno u hvězd otáčením. On rozhodl, že nám dá
život slovem pravdy, abychom byli jako prvotiny ze všeho, co stvořil. Buďte vnímaví pro slovo, které do
vás bylo vloženo jako semeno a může zachránit vaši duši. To slovo však musíte uvádět ve skutek, a ne
abyste ho jenom poslouchali. To byste klamali sami sebe. Zbožnost ryzí a bezvadná před Bohem a Otcem
je toto: ujímat se sirotků a vdov v jejich tísni a uchovat se neposkvrněný od světa.
ev.: Mk 7,1-8.14-15.21-23 Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského.
Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že
někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni židé se
drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce; po návratu z trhu nejedí, dokud se celí neopláchnou; a je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek. Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji učedníci nechovají podle podání předků,
ale jedí obřadně nečistýma rukama?“ Odpověděl jim: „Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak je
psáno: ‘Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí
naukám, které jsou lidskými ustanoveními.’ Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského.“ Ježíš
zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte mě, všichni, a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co
do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí
špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky,
pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje.“
www.farnostdolnibojanovice.cz
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Týden od 22. 8. do 29. 8. 2021
Svátky v týdnu: úterý: svátek sv. Bartoloměje, apoštola
středa: památka sv. Ludvíka (XIII. stol.)
pátek: památka sv. Moniky (IV. stol.)
sobota: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve (IV.-V. stol.)

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 22. 8.
(21. neděle
v mezidobí)
pondělí 23. 8.
úterý 24. 8.
středa 25. 8.
čtvrtek 26. 8.
pátek 27. 8.
sobota 28. 8.
neděle 29. 8.
(22. neděle
v mezidobí)

7:00
10:00
18:30
6:30
19:00
19:00
6:30
19:00
19:00
6:30
9:30
11:00
7:00
10:00
18:30

- na naše farní společenství
- na poděk. za dar života s prosbou za dar zdraví a za všechny dobrodince
- za Františka Sklenského a za živou i + rodinu Sklenskou
- za Metoděje Kříže a za živou rodinu (od spolužáků)
- za Štěpána Šindara a za živou rodinu
- za Josefa Vašíčka a za živou rodinu
- za Františku a Oldřicha Novotné, Marii Bartálovou a za dvoje rodiče
nešpory, adorace (do 22 hodin), po skončení podávání sv. přijímání
- za + Petra Jordána (nedožitých 50 let) a za živou rodinu
- za živé i + členky Živého růžence
- svatební mše sv. za Slavomíru Oujezdskou a Pavla Janů
- svatební mše sv. za Pavlu Svobodovou a Jiřího Šimka
- za + Miroslavu Šindarovou a za živou rodinu (od přátel z ulice)
- za naše farní společenství a za požehnání pro nový školní rok
- za + Miroslavu Šindarovou a manžela (od spolubydlících)

Oznámení: - Svátostné požehnání dnes začne v obvyklých 14 hodin.
- Ve farní knihovně si můžete kupovat různé druhy kalendářů na příští rok.
- Dnes v 16 hodin jste na obvyklé místo zváni na „zarážání hory“.
- Příležitost ke svátosti smíření: úterý: 18:30-19:00; středa: 18:30-19:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek:
18:00-19:00; sobota: 6:00-6:30.
- V pátek po mši sv. (od 19:45) se na farní zahradě uskuteční setkání mládeže, která byla v červenci na
duchovně-turistickém pobytu. Všichni jsou zváni i na předcházející mši svatou.
- V sobotu v 9:30 si při mši svaté udělí svátost manželství Slavomíra Oujezdská a Pavel Janů, oba bydliště Dolní Bojanovice.
- V sobotu v 11:00 si při mši svaté udělí svátost manželství Pavla Svobodová, bydliště Ústí nad Orlicí, a
Jiří Šimek, bydliště Dolní Bojanovice.
- V sobotu proběhne duchovní obnova pro biřmovace. Doba trvání: od 14 hodin (sraz ve farní učebně)
do cca 20 hodin. Účast je povinná.
- Příští neděli se uskuteční dožínková pouť v Blatnici pod Svatým Antonínkem. V případě zájmu o
účast se nejpozději do středy hlaste v sakristii. Bude se odjíždět v 8 hodin z obou zastávek.
- Setkání s dětmi po 1. sv. přijímání bude o týden později, než bylo původně domluveno – v neděli 5. 9.
PŘEDBĚŽNÁ OZNÁMENÍ: - Od 5. do 12. září se bude v Budapešti konat Mezinárodní eucharistický
kongres. Papež František tam bude sloužit mši svatou v neděli 12. 9. Zúčastnit se můžete individuálně
nebo s jinými organizovanými skupinami.
- Ve středu 15. září navštíví papež František nedaleký Šaštín. V případě zájmu o společnou dopravu autobusem se nadále zapisujte v sakristii. Počítejte s tím, že od autobusu bude potřeba jít asi 20 minut pěšky. Je nutné se předem zaregistrovat na těchto stránkách: www.registracia.navstevapapeza.sk . Na
pouť je potřeba si s sebou vzít osobní doklady, doklad o očkování a vytisknutou vstupenku. Děti do
12 let věku nemusí být očkovány.
- V sobotu 18. září se u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily uskuteční Národní svatoludmilská
pouť v Tetíně. Taktéž se můžete hlásit v sakristii.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 22. 8. v 8:30 – za + Josefa Filipoviče, manželku a za živou i + rodinu
čtvrtek 26. 8. v 18:00 – za Antonii Kuběnovou a za živou rodinu (od společenství)
neděle 29. 8. v 8:30 – za Václava Klubuse (nedož. 100 let), manželku a za o. Josefa Dvořáčka
Oznámení: - Příležitost ke sv. smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.

