Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Iz 53,10-11 Jestliže dá Hospodinův služebník na usmíření svůj život, uzří potomstvo...
2. čt.: Žid 4,14-16 Přistupujme proto s důvěrou k trůnu milosti.
Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do nejvyššího nebe: je to Ježíš, Boží Syn. Proto se pevně
držme svého vyznání. Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Naopak!
Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu...
ev.: Mk 10,35-45 Syn člověka přišel, aby dal svůj život jako výkupné za všechny.
K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě
zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít
kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“ Oni mu odpověděli: „Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete.
Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno.“ Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj
život jako výkupné za všechny.“
Texty příští neděle (30. v mezidobí):
1. čt.: Jer 31,7-9 Přivedu je nazpět, slepí a kulhaví mezi nimi.
Tak praví Hospodin: „Oslavujte Jakuba, jásejte nad prvním z národů, ať je slyšet váš jásot: Zachránil
Hospodin svůj národ, zbytky Izraele!Hle, přivedu je nazpět ze severní země, shromáždím je od končin
země; slepí a kulhaví budou mezi nimi, spolu se ženami v naději a nedělkami; veliký zástup bude těch,
kteří se sem vrátí. Přicházejí s pláčem, ale útěchou je doprovázím; přivedu je k vodním proudům přímou
cestou, na níž neklopýtnou. Stal jsem se totiž Izraeli otcem, Efraim je mým prvorozencem.“
2. čt.: Žid 5,1-6 Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova.
Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho záležitostech u Boha, aby podával dary a
oběti za hříchy. Protože sám je stejně podroben slabosti, je schopen cítit s chybujícími a bloudícími. A
proto musí podávat oběti za hřích sám za sebe jako za ostatní lidi. Nikdo si však nemůže tu důstojnost vzít
sám, nýbrž musí být povolán od Boha jako Árón. Tak si ani Kristus nepřisvojil slávu velekněžství sám, ale
dal mu ji ten, který mu řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil“, jak říká i na jiném místě: „Ty jsi
kněz navěky podle řádu Melchizedechova.“
ev.: Mk 10,46-52 Mistře, ať vidím!
Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák – Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj
se nade mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: „Synu Davidův, smiluj se nade
mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: „Buď dobré mysli,
vstaň, volá tě!“ On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.
Před týdnem jsme si v evangeliu připomněli dva Ježíšovy učedníky, kteří se snažili získat výhodná místa v
novém politickém uspořádání, jak se domnívali. Jako protiklad se v evangeliu nyní objeví slepý žebrák.
Bezmocný, není ani na cestě ani ve městě…, sedí u cesty jako outsider. On však spatřuje naději v Mesiáši.
Nenechá se odbýt konvencemi, davem, beznadějí a běží za tím, v koho uvěřil… A Ježíš mu vrací zrak. V té
chvíli jako správný učedník neodchází pryč, ale jde za Ježíšem. Ten právě vyšel z Jericha a stoupá příkrým
pouštním údolím na Velikonoce do Jeruzaléma. Bartimaios se tak stane svědkem smrti a vzkříšení Krista.
A o to v celém evangeliu jde. Vždyť pravá misie nezavádí normalizované postupy, ale otevírá cestu hledajícím, aby našli spásu.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

Týden od 17. 10. do 24. 10. 2021
Svátky v týdnu: pondělí: svátek sv. Lukáše, evangelisty
úterý: památka sv. Jana de Brébeufa, Izáka Joguese a druhů, kanadských mučedníků
pátek: památka sv. Jana Pavla II., papeže

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 17. 10.
(29. neděle
v mezidobí)
pondělí 18. 10.
úterý 19. 10.
středa 20. 10.
čtvrtek 21. 10.

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

- za + Františka Tomana a za živou i + rodinu Tomanovu a Morávkovu
- na poděkování za 50 let života a za živou rodinu
- na poděkování za 70 let života a za živou rodinu
- za zdar operace
- za Lubomíra Trefilíka, manželku a za živou rodinu
- za Marcelu Frühaufovou, manžela a za živou rodinu
- za + manžela, dvoje rodiče a za živou rodinu
říjnová pobožnost, nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 h. sv. přijímání
pátek 22. 10.
- na poděkování za 70 let života ročníku 1950/51 a za + spolužáky
sobota 23. 10.
- za + Václava Hubáčka, dvoje rodiče, sourozence a za živou rodinu
neděle 24. 10.
- za + Emílii Janů, manžela, syna Pavla, vnuka Petra, snachu a za živou
7:00
(30. neděle
i + rodinu
v mezidobí)
10:00 - na poděkování za 90 let života, za + manželku a za živou i + rodinu
18:30 - za + Stanislava Fatěnu (nedožitých 85 let) a za živou rodinu
Oznámení: - Svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin.
- Dnes po požehnání (ve 14:15) mohou na faru přijít všichni, kteří by si chtěli prohlédnout novou obrazárnu v prvním patře a vyslechnout krátký výklad k obrazům. Sraz ve farní učebně.
- Po požehnání si mohou do sakristie přicházet děti pro samolepku zvířátka, pokud se jim nepodařilo
zúčastnit se středeční mše svaté. Tak tomu bude platit i nadále.
- Říjnové pobožnosti v tomto týdnu: pondělí – 18 hodin; čtvrtek – 19 hodin; sobota – 18 hodin.
- Zkoušky Svatováclavského sboru a orchestru: pondělí v 19:30 – ženský sbor; pondělí ve 20:00 –
mužský sbor; pátek ve 20:00 – orchestr. Vše v kostele.
- Svátost smíření: středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 17:00-18:00; sobota: 6:00-6:30.
- Při středečních mších svatých nadále budeme probírat příběhy spojené s obrázky zvířat. Prosím rodiče, aby povzbudili své děti k účasti.
- Při páteční mši svaté bude mít přímluvy 2. skupina biřmovanců.
- V sobotu v 18 hodin se bude konat další příprava biřmovanců. S vedoucími se sejdeme v 17:15.
- Příští neděli po požehnání (ve 14:15) se v kostele uskuteční koncert skupiny Goodwork. Zváni jsou
mladí, ale i všichni ostatní. Vstupné bude dobrovolné. Plakát je na farních stránkách.
- Od středy za týden (27. 10.) po dětské mši svaté (bude začínat už v 17:30) bude mít v našem kostele divadelní představení Víťa Marčík. Hra bude vhodná pro děti i dospělé. Udělejte si čas.
- Letos se po dvou letech bude konat duchovní obnova pro maminky v Břežanech. Termín: neděle 14.
11. večer – úterý 16. 11. večer. Přihlášky v sakristii nebo u paní Petry Blahové (tel.: 721 087 374). Zvány jsou všechny maminky bez ohledu na věk.
- Nadále (do příští neděle včetně) si v sakristii můžete zkoupit poslední dvě knihy o. Václava Ventury (Josef Hesychasta: dopisy (cena 360,- Kč) a Starec a slzy (cena 180,- Kč)).
- V sakristii si můžete objednávat CD se záznamem pohřbu o. biskupa Petra Esterky. Cena cca 100,- Kč.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 17. 10. v 8:30 – za živou i + rodinu Judasovu
čtvrtek 21. 10. v 18:00 – za + Hedviku Ištvánkovou, manžela a za živou rodinu
neděle 24. 10. v 8:30 – za Františku Pavkovou, manžela, dvoje rodiče a za živou rodinu
Oznámení: - Do příští neděle si můžete v sakristii zakoupit poslední dvě knihy o. Václava Ventury (Josef Hesychasta: dopisy (cena 360,- Kč) a Starec a slzy (180,- Kč).
- Nadále pokračují růžencové pobožnosti: v neděli ve 14 hod. a ve všední dny v 18 hod.
- Příležitost ke sv. smíření bude ve čtvrte k přede mší svatou, případně po mši svaté.

