Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
1. čt.: Gn 18,20-32 Nechť se nezlobí můj Pán a dovolí mi mluvit.
2. čt.: Kol 2,12-14 Bůh nás oživil zároveň s Kristem. Odpustil nám všecky hříchy.
ev.: Lk 11,1-13 Proste, a dostanete
Jednoho dne se (Ježíš) na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane,
nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky.“ Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb náš vezdejší dávej nám každý den. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení.“ Řekl jim
dále: „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: `Příteli, půjč mi tři chleby. Právě
totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.' On však by mu zevnitř
odpověděl: `Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát
ti to.' Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost
se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje. Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je
mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o chléb, on mu dá kámen? Anebo když ho poprosí o rybu,
on mu dá místo ryby hada? Anebo když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste
zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí!“
Texty příští neděle (18. neděle v mezidobí):
1. čt.: Kaz 1,2; 2,21-23 Co má člověk za všechno svoje namáhání?
Marnost nad marnost – praví Kazatel – marnost nad marnost, všechno je marnost. Vždyť se stává, že
někdo pracuje moudře, rozvážně a úspěšně, a nakonec to dá do vlastnictví jinému, kdo na tom nepracoval.
I to je marnost a velké zlo. Co má člověk za všechno svoje namáhání a snahu, s níž se plahočí pod sluncem? Ano, po všechny dny má jen starosti; trápení je jeho zaměstnáním, ani v noci si jeho srdce neodpočine. I tohle je marnost.
2. čt.: Kol 3,1-5.9-11 Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus.
Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem
skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě. Umrtvěte proto
všechno, co je ve vašich údech pozemského: smilství, nečistotu, chlípnost, zlou žádostivost a chamtivost,
která je modloslužbou. Neobelhávejte jeden druhého. Svlečte ze sebe člověka starého s jeho počínáním a
oblečte člověka nového, který se obnovuje k správnému poznání, aby se podobal svému Stvořiteli. Tady
už není Řek nebo Žid, obřezaný nebo neobřezaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný, ale všecko
a ve všem je Kristus.
ev.: Lk 12,13-21 Čí bude to, co jsi nashromáždil?
Někdo ze zástupu požádal Ježíše: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!“
Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ Potom jim řekl: „Dejte
si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn
tím, co má.“ Pověděl jim toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe: ‘Co udělám? Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám,’ řekl si,
‘strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš
velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!’ Bůh však mu řekl: ‘Blázne, ještě této noci
budeš muset odevzdat svou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?’ Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí
poklady, ale není bohatý před Bohem.“
Majetek je velké téma. Není chybou s majetkem pracovat či ho vlastnit. Představuje jistotu, o kterou se
můžeme opírat, zajištění proti nouzi. Každý rozumný člověk se snaží připravit v době hojnosti na nouzi.
Jenže tato strategie často přeroste v křivé jednání, kde se obohacujeme na úkor někoho jiného. Pocit bohatství vede k marnivosti: „Já na to mám,“ což je lživý pocit bohorovnosti a nevděčnosti. Toto jednání se
stává klíčem ke sporům, závisti a zlu. Kolik rodin se rozhádalo kvůli dědictví… Kazatel to nazval marností. Ježíš proto napadá chamtivost. Kritérium, které může pomoci rozlišit situaci, je úsilí o to, být bohatí
před Bohem. Vede naše snaha k tomuto kapitálu? Pokud ne, pak je někde chyba…

Týden od 24. 7. do 31. 7. 2022
Svátky v týdnu: pondělí: svátek sv. Jakuba, apoštola
úterý: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
středa: památka sv. Gorazda a druhů, žáků sv. Cyrila a Metoděje
pátek: památka sv. Marty, Marie a Lazara

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 24. 7.
(17. neděle
v mezidobí)
pondělí 25. 7.
úterý 26. 7.
středa 27.7.
čtvrtek 28. 7.

7:00 - za živé i + Anny a za jejich rodiny
10:00 - za naše farní společenství
18:30 - za + Vojtěcha Vymyslického a za živou rodinu (od přátel z ulice)
6:30 - za Petra Viktorina (55. výročí), manželku a za živou rodinu
19:00 - za Annu Komosnou, manžela a dceru
19:00 - za + Josefu Blahovou, manžela a za živou rodinu (od přátel z ulice)
6:30 - za + Petra Bohůna, manželku, dceru, dva zetě a za živou rodinu
19:00 nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 hodin bude podáno sv. přijímání
pátek 29. 7.
19:00 - za + Marii a Jana Vaculíkovy a za živou i + rodinu
sobota 30. 7.
6:30 - za Annu Bílkovou (1. výročí) a za živou rodinu
neděle 31. 7.
7:00 - za Růženu Jůvovou, + manžela a za živou rodinu
(18. neděle
10:00 - za naše farní společenství
v mezidobí) 18:30 - na dobrý úmysl
Oznámení: - Dnes ve 14 hodin začne u sochy svaté Anny před kostelem krátká pobožnost. Potom bude následovat svátostné požehnání v kostele.
- Příležitost ke svátosti smíření: úterý: 18:30-19:00; středa: 18:30-19:00; čtvrtek: 20:00-21:30;
pátek: 18:30-19:00; sobota: 6:00-6:30.
- Středeční mše sv. bude o prázdninách začínat až v 19 hodin. I v době prázdnin jsou na ni srdečně
zvány děti. Ty mohou postupně získat chybějící samolepky.
- V pátek od 17 hodin a v sobotu dopoledne bude na faře k dispozici terapeut Radovan Voříšek.
Domlovte se s ním na setkání prostřednictvím mailu: vorisek@podaneruce.cz .
- Odjezd na pouť do Medjugorje bude v sobotu v 17 hodin od fary.
- Farnost Lanžhot pořádá v sobotu 6. srpna pouť na Turzovku. Jsou ještě volná místa. Hlásit se
můžete u organizátorky paní Treškové na telefonu: 519 338 322.
- Od 9. do 14. srpna se v Hradci Králové koná Celostátní setkání mládeže. Program: poznávání nových přátel, zajímavá témata, nevšední slavení eucharistie, hudba, sport, kreativní dílny
atd.; přihlášky a info: www.celostatnisetkanimladeze.cz/index.php/prihlaska/ . Účast mladým
(14-26 let) srdečně doporučuji.
- V srpnu bude po našich rodinách putovat socha Panny Marie Fatimské. Zájemci se mohou zapisovat do tabulky ve vchodu do kostela. Tam najdete i další informace.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 24. 7. v 8:30 – za + Bohumila Kocmana (nedožitých 80 let) a za živou rodinu
čtvrtek 28. 7. v 18:00 – na dobrý úmysl
neděle 31. 7. v 8:30 – za Anny z naší farnosti
Oznámení:.
- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.
- V srpnu bude po našich rodinách putovat socha Panny Marie Fatimské. Zájemci se mohou zapisovat do tabulky ve vchodu do kostela. Tam najdete i další informace.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

