Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA
Texty této neděle:
1. čt.: Mdr 6,9-21 Kdo svatě střeží svaté příkazy, budou znání za svaté.
2. čt.: 1Petr 1,3-6; 2,21b-24 Zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích...
Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní poslední době. A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký
čas všelijaké zkoušky. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích...
ev.: Mt 16,24-27 Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho.
Ježíš řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl
zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude
mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Syn člověka přijde
v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“
Texty příští neděle (27. v mezidobí):
1. čt.: Gn 2,18-24 A budou jeden člověk.
Hospodin Bůh řekl: „Není dobré, že člověk je sám. Udělám mu pomocníka, který by se k němu hodil.“
Hospodin Bůh uhnětl z hlíny všechnu divokou zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby
viděl, jaké jim dá jméno: takové mělo být jejich jméno, jak by všechny živočichy pojmenoval. A člověk
dal jméno všem krotkým zvířatům, nebeskému ptactvu a veškeré divoké zvěři, ale pro člověka se nenašel
pomocník, který by se k němu hodil.Tu Hospodin Bůh seslal na člověka hluboký spánek, a když usnul,
vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. Hospodin Bůh pak ze žebra, které vzal z člověka, vytvořil ženu a přivedl ji k člověku.Ten zvolal: „To je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla. Bude se
nazývat manželkou, neboť z manžela byla vzata.“Proto muž opustí otce i matku a přidrží se své ženy a
budou jeden člověk.
2. čt.: Žid 2,9-11 Vždyť ten, kdo posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, mají stejný původ.
Vidíme, že Ježíš, který byl trochu ponížen pod anděly, protože vytrpěl smrt, je korunován slávou a ctí,
aby – z milosti Boží – za všechny lidi podstoupil smrt. Bylo jistě vhodné, aby ten, pro něhož a skrze něhož
je všechno, přivedl do slávy mnoho synů tím, že utrpením zdokonalí původce jejich spásy. Vždyť ten, kdo
posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, mají stejný původ. Proto se neostýchá nazývat je svými bratry.
ev.: Mk 10,2-16 Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!
Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých.
Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se.“
Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz! Na začátku při stvoření však Bůh ‘učinil
lidi jako muže a ženu’. ‘Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.’ Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci
ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: „Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní
cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství.“ Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to
a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně
ruce a žehnal jim.
Dnešní doba přináší mnoho bolestivých příběhů týkajících se rozpadu manželství. Církev stojí před velikým problémem, jak konkrétně rozbité vztahy řešit a především jak provázet ty, kteří se v takové situaci
ocitli. Ale hledání cest k rozvádějícím se či rozvedeným nic nemění na tom, že rozpad manželského vztahu
je z obecného pohledu zlo. Ti, kteří způsobili takový stav, nesou vážnou vinu. Nejde o maličkost, nelze jen
mávnout rukou. Ježíš na tomto místě staví obecnou skutečnost před oči učedníků, aby pochopili její závažnost. Zároveň víme z jiných míst evangelia, že konkrétní případy selhání Ježíš řeší na základě pokání milosrdenstvím doprovázeným odpuštěním (Lk 7,36-50, Jan 8,1-11).
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Týden od 26. 9. do 3. 10. 2021
Svátky v týdnu: pondělí: památka sv. Vincence z Paula, kněze (XVI.-XVII. stol.)
úterý: slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa (X. stol.)
středa: svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
čtvrtek: svátek sv. Jeronýma, kněze a učitele církve (IV.-V. stol.)
pátek: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve (XIX. stol.)
sobota: památka sv. andělů strážných

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 26.9.
(Svatováclavské
hody)
pondělí 27. 9.
úterý 28. 9.
(sv. Václav)
středa 29. 9.
čtvrtek 30. 9.
pátek 1. 10.
sobota 2. 10.
neděle 3. 10.
(27. neděle
v mezidobí)

7:00
8:30
10:00

- za + Jaroslava Račického (nedožitých 77 let) a za živou i + rodinu
- na dobrý úmysl
- za Boží požehnání a ochranu pro naši farnost a obec
Večerní mše svatá tuto ani příští neděli nebude!
8:00
- za zemřelé naší farnosti
7:00
- za + Romanu Martincovou a za živou rodinu
10:00
- za naše farní společenství
15:00
- pohřební mše sv. za + Petra Lekavého
18:00
- na poděkování za 75 let života, za + tatínka a za živou rodinu
6:30
- na + Danuši Novákovou (10. výročí) a za živou rodinu
19:00
nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 hodin podávání sv. přijímání
18:00(!) - za Slávka Šottla a za živou rodinu (od rovníků)
6:30 - + Ludmilu Kaňovou (nedožitých 80 let) a za živou rodinu
7:00 - na dobrý úmysl
10:00
- za Boží požehnání a ochranu pro naši farnost a obec
Večerní mše svatá tuto neděli nebude!

Oznámení: - Slavnostní svátostné požehnání začne dnes ve 14 hodin (ne ve 14:30). Jste velmi zváni.
- Dnes po dopoledních mších sv. a po požehnání si můžete u kostela zakoupit knihy od p. Jos. Nováka.
- Dnes ani příští neděli nebude v Bojanovicích večerní mše svatá.
- Pokud máte mešní úmysly k odeslání, zapisujte je dnes naposledy v sakristii. Poslouží jako pomoc ke
studiu indického kněze v naší zemi.
- V pondělí začne ranní mše sv. za naše zemřelé v 8 hod. Po ní bude následovat pobožnost na hřbitově.
- V úterý budou dvě dopolední mše svaté. Večerní mše svatá nebude.
- Sv. smíření před 1. pátkem: středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 15:00 – děti po 1. sv. přijímání; dále 19:3021:30 (o. Josef Pohanka, o. Petr); pátek: 17:00-18:00.
- V pátek v 15 hodin se můžete v kostele pomodlit pobožnost křížové cesty. Po ní bude následovat tichá
adorace, která potrvá do mše svaté.
- POZOR: Páteční večerní mše svatá začne už v 18 hodin. Připomínám, že páteční mše svaté se účastní
všichni biřmovanci.
- V pátek po večerní mši sv. (asi od 18:40) jste zváni k adoraci se zpěvem a rozjímáním.
- Od tohoto týdne začínají říjnové pobožnosti. První z nich bude v sobotu v 18 hodin.
- Za dva týdny – v neděli 10. října – začne v Hodoníně evangelizační kurz Alfa. Další setkání se budou
konat v pátek. Hlásit se můžete v sakristii. Pozvěte své nevěřící či hledající známé. Více na plakátech.
- V případě, že by někdo chtěl darovat hrozny do farního sklepa, můžete je nadále přinášet do předsíně
před schody do sklepa. Pokud jste letos kvůli krupobití v nouzi, nechte dary na příští rok.
- Ve vchodech do kostela si můžete vzít nové číslo farního časopisu Cesta.
- Připomínám, že nyní už je důležité účastnit se nedělních mší svatých „naživo“, pokud v tom člověku
nebrání zdravotní důvody.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 26. 9. v 8:30 – za + dceru Mirku a za živou i + rodinu Bobákovou
úterý 28. 9. v 8:30 – za + Petra Nesvadbu, manželku, syna, rodiče a za živou i + rodinu
čtvrtek 30. 9. v 18:00 – za + Štěpána Kolibu, manželku, dva syny, snachu a za živou rodinu
neděle 26. 9. v 8:30 – za + Ludmilu Stávkovou, manžela, rodiče a za živou rodinu
Oznámení: - Příležitost ke sv. smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou a při mši svaté (o. J. Pohanka).
- Páteční mše svatá tento týden v Josefově nebude. Místo ní oslavíme mši svatou v úterý v 8:30.
- Od pátku se budou konat růžencové pobožnosti: ve všední dny v 18 hod. a v neděli ve 14 hod.

