Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Jer 31,7-9 Přivedu je nazpět, slepí a kulhaví mezi nimi.
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.
ev.: Mk 10,46-52 Mistře, ať vidím!
Když Ježíš a jeho učedníci vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák. 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.
Texty příští neděle (31. v mezidobí):
1. čt.: Dt 6,2-6 Slyš, Izraeli: Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem!
Mojžíš řekl lidu: „Boj se Hospodina, svého Boha, a zachovávej všechny jeho zákony a příkazy, které já
ti přikazuji – ty, tvůj syn a syn tvého syna – po všechny dny svého života, abys byl dlouho živ. Slyš, Izraeli, svědomitě je zachovávej, aby se ti dobře vedlo, abyste se velmi rozmnožili, jak to slíbil Hospodin, Bůh
tvých otců, že ti dá zemi oplývající mlékem a medem. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou svou silou! Ať tato slova, která ti
dnes přikazuji, zůstanou v tvém srdci!“
2. čt: Žid 7,23-28 Ježíš je navěky, a proto jeho kněžství nepřechází na nikoho jiného.
V době starozákonní se mnozí stávali kněžími, protože umírali, a nemohli tedy jimi být stále; Ježíš však
je navěky, a proto jeho kněžství nepřechází na někoho jiného. Proto také je schopen přinést navždy spásu
těm, kdo skrze něho přicházejí k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Ano, právě takového
velekněze jsme potřebovali: aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, vyvýšený nad
nebesa, který nemá zapotřebí, jako jiní velekněží, stále a stále podávat oběti nejprve za hříchy vlastní a teprve potom za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když sám sebe přinesl v oběť...
ev.: Mk 12,28b-34 To je první přikázání. Druhé je mu podobné.
Jeden z učitelů Zákona se zeptal Ježíše: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je
toto: ‘Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem,
celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.’ Druhé je toto: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’
Žádné jiné přikázání není větší než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi
řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a
milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že učitel Zákona odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ ...
Starý zákon je nejen souborem různých spisů, ale je také popisem zrání víry, kterým izraelský národ
prošel za 1200 let. Na počátku byla prostá víra kočovníků, kteří se učili nejzákladnějšímu rozlišování. Ale
vrcholem této víry Izraele je hluboký niterný vztah k Bohu. Právě na něj navazuje Ježíš ve svém působení.
Nejde již o přikázání ve smyslu splnit či nesplnit normu. Jde o mnohem víc! Běží tu o vztah k Bohu prostoupený láskou. Protože Boha milujeme, plníme přikázání. Desatero nese v sobě dvě roviny – vztah k Bohu a vztah k bližnímu. A právě tyto dvě roviny se odrážejí v Ježíšově odpovědi učiteli Zákona. Ježíš Desatero resp. celý Zákon (Tóru) neruší, ale naplňuje. Nyní tu stojíme my a jsme to my, kdo jsme poznali Boha,
Krista, míru Otcovy lásky. Nyní je na nás, zda a jak odpovíme…
Svátky v týdnu: čtvrtek: svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
pátek: památka blah. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice (XIX.-XX. stol.)
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

Týden od 24. 10. do 31. 10. 2021
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 24. 10.
(30. neděle
v mezidobí)

- za + Emílii Janů, manžela, syna Pavla, vnuka Petra, snachu a za živou
i + rodinu
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
pondělí 25. 10.
6:30 - za Briana Davis a za živou rodinu
15:00 - pohřební mše sv. za + Stanislava Hromka
úterý 26. 10.
18:00 - za + Ladislava Červenku, dvoje rodiče a za živou rodinu
středa 27. 10.
18:00 - za + Blanku Pospíšilovou (22. výročí) a za živou i + rodinu
čtvrtek 28. 10.
6:30 - za požehnání pro lékaře a zdravotníky
19:00
říjnová pobožnost, nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 h. sv. přijímání
pátek 29. 10.
18:00 - za + Petra Komosného (10. výročí) a za živou rodinu
sobota 30. 10.
6:30 - za živou i + rodinu Uhrovu a za + dceru a vnučku
neděle 31. 10.
7:00 - na poděkování za dar života a za živou rodinu
(31. neděle
10:00 - za naše farní společenství
v mezidobí)
18:30 - za + Vojtěcha Nováka, manželku a za živou rodinu
Oznámení: - Svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin.
- Dnes 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.
- 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.
- Dnes naposledy si v sakristii můžete zkoupit poslední dvě knihy o. Václava Ventury (Josef Hesychasta: dopisy (cena 360,- Kč) a Starec a slzy (cena 180,- Kč)).
- 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 (obojí v kostele); čtvrtek ve 20 hodin – orchestr (sraz u kostela).
- Při středečních mších svatých nadále budeme probírat příběhy spojené s obrázky zvířat. Prosím rodiče, aby povzbudili své děti k účasti.
- Středeční divadelní představení Víti Marčíka se tento týden konat nebude z důvodu jeho nemoci.
Víťa se omlouvá a těší se na viděnou při příští příležitosti. Mše sv. začne v obvyklých 18 hodin.
- Ve středu po mši svaté (v 19 hodin) se na faře sejdeme s budoucími akolyty.
- Svátost smíření před Dušičkami a k 1. pátku: středa: 15:00 – děti po 1. sv. přijímání; dále: 17:3018:00; čtvrtek: 16:30-17:30 (o. Josef Pohanka, o. Petr); dále: 19:00-21:30 (o. Pavel Fatěna, o. Josef Pohanka; o. Petr (od 19:30)); pátek: 17:00-18:00; sobota: 7:30-11:00 (5-6 zpovědníků).
- Při páteční mši svaté bude mít přímluvy 3. skupina biřmovanců.
- V sobotu v 18 hodin se bude konat další příprava biřmovanců. S vedoucími se sejdeme v 17:15.
- Příští neděli se bude při všech mších svatých konat sbírka na misie.
- Pokud máte možnost, pamatujte, prosím, na uhrazení příspěvků na Fond puls do konce října.
- V sakristii si můžete objednávat DVD se záznamem pohřbu o. biskupa Petra Esterky. Cena 100,- Kč.
- Jak už jste se mnozí dočetli v KT, papež František vyhlásil celocírkevní synodu. Jde při ní mj. i o to,
aby získal co největší množství názorů na vyhlášený okruh témat. Témata budou rozdána ke zpracování
do některých společenství; pokud by se chtěli zapojit i jednotlivci, mohou se nahlásit o. Petrovi.
7:00

Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 24. 10. v 8:30 – za Františku Pavkovou, manžela, dvoje rodiče a za živou rodinu
čtvrtek 21. 10. v 18:00 – za + Helenu Pospíšilovou (nedožitých 100 let) a za živou rodinu
neděle 24. 10. v 8:30 – za Margitu Klubusovou (nedožitých 45 let) a za živou rodinu
Oznámení: - Dnes naposledy si můžete v sakristii zakoupit poslední dvě knihy o. Václava Ventury (Josef Hesychasta: dopisy (cena 360,- Kč) a Starec a slzy (180,- Kč).
- Ještě tento týden pokračují růžencové pobožnosti: v neděli ve 14 hodin a ve všední dny v 18 hodin.
- Sv. smíření před Dušičkami a k 1. pátku: ve čtvrtek přede mší sv. a při mši sv. (o. Josef Pohanka).

