Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Job 7,1-4,6-7 Sytím se neklidem do úsvitu.
Job řekl: „Což nejsou svízele údělem člověka na zemi, dni jeho jako dni nádeníka? Jak otrok touží
po stínu, tak jsem dostal v úděl měsíce bídy a noci soužení byly mně přiděleny. Když uléhám, říkám
si: Kdy asi vstanu? Když končí večer, sytím se neklidem do úsvitu. Mé dny jsou rychlejší než tkalcovský člunek, plynou bez naděje. Pamatuj, že můj život je jako dech, mé oko již nikdy neuzří štěstí.“
2. čt.: 1 Kor 9,16-19,22-23 Běda, kdybych nehlásal evangelium.
Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu; to je mi uloženo jako povinnost, a běda, kdybych ho
nehlásal. Odměnu bych mohl čekat, kdybych to dělal z vlastního popudu. Když to však dělám proto,
že to mám nařízeno, plním jen úkol, který mi byl svěřen. Jaká je tedy moje odměna? To, že hlásám
evangelium, a nic za to nechci, takže se vzdávám práva, které mi evangelium poskytuje...
ev.: Mk 1,29-39 Uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami.
Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova
tchyně ležela v horečce. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město
se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých
duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a
vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho
a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam
kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“ A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.
Texty příští neděle (6. neděle v mezidobí):
1. čt.: Lv 13,1-2.44-46 Malomocný bude bydlet sám a zdržovat se mimo tábor.
Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi: „Jestliže se u někoho ukáže na holé kůži vřed, strup nebo světlá skvrna což bývají příznaky zhoubného malomocenství – ať je přiveden k veleknězi Árónovi nebo k
některému z jeho synů kněží. Malomocný, na němž se objeví tato vyrážka, ať chodí v roztržených šatech, s rozpuštěnými vlasy a se zahalenými vousy a bude volat: Nečistý, nečistý! Je nečistý po všechen
čas, pokud bude mít vyrážku. Je nečistý, bude bydlet sám, musí se zdržovat mimo tábor.“
2. čt.: 1 Kor 10,31-11,1 Napodobujte mne, jako já napodobuji Krista.
Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě. Nebuďte pohoršením ani
židům, ani pohanům, ani Boží církevní obci. Já se také snažím o to, abych ve všem pamatoval na druhé, a nehledím na to, co je prospěšné mně, ale na to, co prospívá všem, aby tak mohli dojít spásy. Napodobujte mne, jako já napodobuji Krista.
ev.: Mk 1,40-45 Malomocenství od něho odešlo a byl očištěn.
K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s
ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství
odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale
jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“ On odešel, ale
začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale
zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili lidé odevšad.
První věty evangelia jsou skvělým vyjádřením toho, co znamená přijmout Kristovo evangelium. Malomocný byl ztracen, neměl právo žít ve společnosti. Nesměl se ani přiblížit, nikdo mu nepodal ruku,
ani se ho nedotknul. Ale Ježíš řekl: „Chci, buď čistý!“ A byl čistý! Bůh má moc člověka zachránit.
Malomocný z evangelia měl odvahu přijít a měl i pokoru dovolit Bohu, aby zvolil své řešení. Ale neměl
vnitřní kázeň. Jeho poblázněné jednání zkomplikovalo hlásání evangelia. Je potřebné přicházet za Pánem s důvěrou a říkat mu, po čem toužíme. Také je ale nutné naslouchat: co on ode mě čeká?
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Týden od 7. 2. do 14. 2. 2021
Svátky v týdnu: středa: památka sv. Scholastiky, panny (V.-VI. stol.)
čtvrtek: památka Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 7. 2.
- za + Václava, Jana a Marka Ševčíkovy a za živou rodinu
(5. neděle
10:00 - na poděkování za 50 let života a za živou i + rodinu
v mezidobí)
- za + Marii Crhákovou a za živou rodinu
pondělí 8. 2.
6:30 - za Annu a Františka Sládkovy a za živou rodinu (od přátel)
úterý 9. 2.
18:00 - za + rodiče Miklíkovy, syna, zetě a za živou rodinu
středa 10. 2.
18:00 - za + Tibora Hlačinu (nedožitých 39 let), za + otce a za živou rodinu
čtvrtek 11. 2.
6:30 - za Jana Lekavého, manželku a syna a za živou rodinu
19:00
nešpory, adorace (do 20:45)
pátek 12. 2.
18:00 - na Jendu Bohůna a za živou rodinu
sobota 13. 2.
7:00 - za žarošické poutníky
neděle 14. 2.
- za Tomáše Damborského (10. výročí) a za živou rodinu
(6. neděle
10:00 - za naše farní společenství
v mezidobí)
- za na poděkování za 50 let života, za život vnuků a za živou rodinu
Oznámení: - Svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin.
- Dnes po požehnání (od 14:15) můžete ještě v kostele přijmout individuálně Svatoblažejské požehnání.
- Farní knihovna dnes bude zavřená.
- V kostele může být nadále současně maximálně 45 lidí. Prosím, aby na středeční a páteční mši svatou
přišli pouze ti, kteří mají zapsaný úmysl (v počtu cca 2-3). Středeční mše sv. je určena pouze pro děti; páteční mše sv. pouze pro mládež (biřmovance, mládež ze scholy, společenství, ze 7.-9. tř. atd.).
- Na ostatní mše sv. (po., út., čt., so., ne.) se budou zájemci o účast nadále zapisovat v hlavním vchodu.
Prosím pouze o 1 zapsání za týden (pokud budou den před danou mší sv. ještě volná místa, je možné se
zapsat znovu). Míst je 30; zbylá místa jsou určena pro ty, kdo mají daný mešní úmysl, a pro ministranty.
- Podávání sv. přijímání: neděle: v 9:00, po „desáté“ mši sv. (pouze příchozí do 5 minut!), dále: 13:30,
14:15, 15:00, 17:00, 18:00; pondělí a sobota: po ranní mši sv., a v 17:00; úterý, středa, pátek: v 8:00,
v 17:00 a po večerní mši sv.; čtvrtek: po ranní mši sv., v 17:00 a po adoraci.
- Příležitost ke svátosti smíření před začátkem postní doby: pondělí: 6:00-6:30 (o. Václav Ventura);
úterý: 17:30-18:00 (o. Václav); čtvrtek: 19:15 – 20:45 (o. Petr + 1 zpovědník); pátek:17:00-18:00; sobota: 6:30-7:00.
- Tento týden proběhnou návštěvy nemocných (o. Petr): středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec;
pátek kol. 11. hodiny – penzion; pátek po 14. hodině – Josefov.
- Prosím děti, aby na nástěnce u sakristie potvrdily, že mají zájem o noc na faře.
- Nadále se můžete zapisovat do Devadesátidenní duchovní štafety za duchovní uzdravení naší země a
za uzdravení od pandemie. Prosím, abyste na úmysly „štafety“ pamatovali v modlitbě i v případě, že
nejste zapsáni. Úmysly najdete na farních webových stránkách.
- Nabídky Centra pro rodinu Hodonín: • Manželské rande (11. 2. 19-21 h.; o manželství a dětech
s manžely Smékalovými). • Mluvíte jazykem lásky vašeho dítěte? (16. 2. 17:30-19:00; seminář s Pavlem
Mečkovským) Více: drive.google.com/file/d/1BsQ_gnAqA00YK90lyJO4n9G5BIaBuRhG/view .
- Pokud jste přispěvateli Fondu puls, můžete si na stránkách fondu stáhnout potvrzení o daru a požádat o
navrácení části odváděné daně (navrací se 15% z darované částky).
- Příspěvky na chod naší farnosti se v posledních týdnech snížili asi na čtvrtinu (co se týče převodů na f.
účet). Obracím se tímto zvláště k těm, kteří už delší dobu (anebo v době karantény ještě vůbec) nepřispěli. Možnost máte na farní účet nebo do pokladničky za lavicemi.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 7. 2. v 8:30 – za Pavla Kůřila, Františka Šindara, sestru, rodiče, kmotry a za živou rodinu
čtvrtek 11. 2. v 18:00 – na poděkování za 90 let života, za + manžela, syna a za živou i + rodinu
neděle 14. 2. v 8:30 – za Miroslava Imricha, syna a za živou i + rodinu
Oznámení: - Podávání sv. přijímání v Josefově: v neděli ve 14:30; dále při všech mších svatých.
- Příležitost ke sv. smíření: ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.
- Návštěvy nemocných (o. Petr): v pátek po 14. hodině.

