Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Dt 4,1-2.6-8 Nic nepřidáte k tomu, co vám přikazuji…budete zachovávat příkazy Hospodina.
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.“
Texty příští neděle (23.neděle v mezidobí):
1. čt.: Iz 35,4-7a Tehdy se otevřou očí slepých, odemknou se uší hluchých.
Řekněte malomyslným: „Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On
sám přijde a spasí vás!“ Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak
jelen a zaplesá jazyk němého, neboť na stepi vyprýští vody, potoky na poušti. Vyprahlá země se změní v
rybník a žíznivá půda v prameny vod.
2. čt.: Jak 2,1-5 Což nevyvolil Bůh chudé, aby byli dědici Království?
Moji bratři, s vírou v našeho božského Pána Ježíše Krista nesmíte spojovat stranictví k lidem. Když k
vám do shromáždění vejde muž se zlatými prsteny na rukou, ve skvělém oděvu, a vejde také chudák v obnošených šatech, vy jste samá pozornost k tomu, který je nádherně oblečen, a řeknete mu: „Prosím, posaď
se tady na čestné místo.“ Ale tomu chuďasovi řeknete: „Ty stůj tamhle“ nebo „Sedni si tady u mých nohou“. Neděláte tak rozdíly navzájem mezi sebou, nestáváte se soudci podle špatných zásad? Poslyšte, moji
milovaní bratři! Což nevyvolil Bůh právě chudé v očích světa, aby byli skrze víru bohatí a dědici Království, které slíbil těm, kdo ho milují?
ev.: Mk 7,31-37 Hluchým dává sluch a němým řeč.
Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do
uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k nebi a řekl: „Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“
A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali. Byli celí užaslí a říkali: „Dobře
všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým řeč!“
Otevření sluchu a úst bylo víc než jen uzdravení nemocného. Slyšet a moci vyznat Boha jako Pána svého života nemusí být vůbec snadné. Je mnoho lidí, kteří jako by vůbec nezaslechli radost evangelia, i když
by rádi Boha poznali. Lidé, kteří byli okolo hluchého a znali jeho nouzi, přivedli ho ke Kristu a žádali ho o
pomoc. Řecké slovo parakalein znamená prosit, žádat, svolávat… Díky jejich úpěnlivé prosbě se Ježíš dotýká nemocného a probouzí jeho sluch i ústa.
www.farnostdolnibojanovice.cz
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Týden od 29. 8. do 5. 9. 2021
Svátky v týdnu: středa: světový den modliteb za péči o stvoření a přírodu
pátek: památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve (VI.-VII. stol.)

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 29. 8.
(22. neděle
v mezidobí)
pondělí 30. 8.
úterý 31. 8.
středa 1. 9.
čtvrtek 2. 9.

7:00 - za + Miroslavu Šindarovou a za živou rodinu (od přátel z ulice)
10:00 - za naše farní společenství a za požehnání pro nový školní rok
18:30 - za + Miroslavu Šindarovou a manžela (od spolubydlících)
6:30 - za + Hedviku Janů a za živou rodinu (od spolužáků)
19:00 - za + Vojtěcha Maršálka (15. výročí), rodiče a za živou rodinu
8:00(!) - za Boží požehnání v novém školním roce pro děti, rodiče a učitele
6:30 - za + Miroslavu Šindarovou a za živou rodinu (od přátel z ulice)
19:00
nešpory, adorace (do 22 hodin); po skončení podávání sv. přijímání
pátek 3. 9.
19:00 - za mládež naší farnosti – za Boží požehnání a ochranu v novém šk. roce
sobota 4. 9.
6:30 - za Bohumilu Hrazdilovou (od Schönstatského společenství)
14:00 - UDÍLENÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ
neděle 5. 9.
7:00 - za + Slávka Šottla (od kamarádů)
(23. neděle
10:00 - za naše farní společenství
v mezidobí)
18:30 - za dar zdraví a za Boží požehnání
Oznámení: - Dnes začne ve 14 hodin proběhne v kostele krátká pobožnost před Nejsvětější svátostí.
- Ve farní knihovně si můžete kupovat různé druhy kalendářů na příští rok.
- Příležitost ke svátosti smíření na začátku školního roku a před sv. biřmování: středa: 15:00 – děti
po 1. sv. přijímání; dále: 16:30-18:00; čtvrtek: 16:00-17:30 (o. Josef Pohanka, o. Petr); dále: 19:3021:30 (4 zpovídající); pátek: 15:30-17:00; sobota: 6:00-6:30.
- POZOR: Středeční mše svatá nebude tento týden večer, ale už v 8 hodin ráno. Zvány jsou všechny děti i ostatní, kteří je chtějí doprovodit. Budeme prosit o Boží požehnání pro nový školní rok.
- Ve středu v 18 hodin se na faře sejdeme s rodiči, kteří jsou ochotni pomoci s přípravou odpoledne pro
děti po prvním svatém přijímání.
- V pátek v 15 hod. se můžete pomodlit pobožnost křížové cesty. Odpolední adorace tentokrát nebude.
- V pátek po mši svaté (od 19:45) se v bude v kostele konat adorace jako vigílie před svátostí biřmování. Přijďte podpořit naše biřmovance.
- V pátek od 20 hodin proběhne ve farní učebně zkouška Svatováclavského SBORU. Půjde o přípravu na
žarošickou pouť.
- Nácvik na biřmování proběhne v sobotu od 8 hodin. Je nutná účast všech biřmovanců i jejich kmotrů.
- V sobotu od 14 hodin budeme slavit mši svatou, při níž otec biskup Pavel Konzbul udělí našim mladým
svátost biřmování. Přijďte je podpořit svou účastí a modlitbou.
- Příští neděli po požehnání (od 14:15) se bude na farní zahradě konat odpoledne pro děti po prvním
svatém přijímání.
PŘEDBĚŽNÁ OZNÁMENÍ: - 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 29. 8. v 8:30 – za Václava Klubuse (nedožitých 100 let), manželku a za o. Josefa Dvořáčka
čtvrtek 2. 9. v 18:00 – na dobrý úmysl
pátek 3. 9. v 17:30 – za rodinu Lekavou a Půčkovu a za duše v očistci
neděle 5. 9. v 8:30 – na dobrý úmysl
Oznámení: - Příležitost ke sv. smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou a při mši sv. (o. Josef Pohanka).
- V pátek od 15 hodin bude v kostele tichá adorace.

