Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Iz 66,18-21 Přivedou všechny vaše bratry ze všech národů.
2. čt.: Žid 12,5-7,11-13 Pán trestá toho, koho má rád.
Myslete na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: ‚Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.‘ Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho
otec nevychovával? Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však
přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena‘‚ vykročte jistým krokem‘, aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo.
ev.: Lk 13,22-30 Přijdou od východu i západu a zaujmou místo u stolu v Božím království.
…Kdosi řekl Ježíšovi: „Pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni?“ On jim odpověděl: „Snažte
se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. Jakmile už
jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouci na dveře a volat ‚Pane, otevři
nám‘, tu on vám odpoví: ‚Neznám vás, odkud jste!‘ Pak budete říkat: ‚Jedli jsme s tebou i pili a na našich
ulicích jsi učil!‘ On však vám odpoví: ‚Neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví.‘ Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v
Božím království, a vy budete vyvrženi ven. A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední.“
Texty příští neděle (22. neděle v mezidobí):
1. čt.: Sir 3,19-21.30-31 Pokořuj se, a před Pánem nalezneš milost.
Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohumilými lidmi. Čím jsi větší, tím víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi. Pro ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se v něm uchytilo ošklivé býlí. Rozumné srdce chápe poučné výroky, moudrý
člověk touží po pozorných posluchačích.
2. čt.: Žid 12,18-19.22-24a Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha.
Nepřistoupili jste k hmotné hoře, z které šlehal oheň a která byla zahalena mračnou temnotou a bouří, a
přitom za zvuku trouby byly prohlášeny předpisy. Když to všechno Izraelité slyšeli, zdráhali se poslouchat
a prosili, aby Bůh už k nim nemluvil. Vy však jste přistoupili k hoře Siónu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému: ke shromáždění obrovského množství andělů a k obci prvorozenců, kteří jsou zapsáni v nebi; přistoupili jste k soudci, Bohu všech, k duším spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši,
prostředníku nové smlouvy.
ev.: Lk 14,1.7-14 Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby jedl u jeho stolu; a oni si na něj dávali pozor. On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství: "Pozve-li tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu; vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější, než jsi ty, a ten, kdo
vás oba pozval, přijde a řekne ti: `Uvolni mu své místo!´ a ty pak musíš s hanbou dozadu. Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde ten, který tě pozval a řekne ti: `Příteli, pojď dopředu!´
Pak budeš mít čest přede všemi hosty. Neboť každý, kdo se povyšuje, bývá ponížen, a kdo se ponižuje,
bude povýšen." Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl: "Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné ani bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude
ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých."
Jak se má v dnešní společnosti chovat křesťan podle evangelia? Zdá se, že pokora je pouze výrazem
slabosti, či dokonce hlouposti. Mnohdy je jednání lidí motivováno touhou po uznání ostatními, a když se
jim ho nedostává, přiřknou si ho sami. Skutečné ocenění a hodnotu nedává společnost, ale Pán Pánů, který právě za nás vydal sám sebe. On je naším prostředníkem před Bohem a přimlouvá se za nás. Přijetí
Krista neznamená, že se člověk stává hlupákem, který si nechá všechno líbit. Naopak právě víra v milujícího Boha dává odstup a svobodu, která umožní realistický pohled na sebe sama. Pak otázku čestného
místa u stolu člověk řešit vůbec nemusí.

Týden od 21. 8. do 28. 8. 2022
Svátky v týdnu: pondělí: památka Panny Marie Královny
středa: svátek sv. Bartoloměje, apoštola
čtvrtek: památka sv. Ludvíka (13. stol.)
sobota: památka sv. Moniky (4. století)
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 21. 8.
7:00 - za Jaroslava Račického a za dary Ducha svatého pro rodinu
(21. neděle
10:00 - za Boží požehnání a ochranu pro naši vlast
v mezidobí)
18:30 - za + Jana Esterku a za živou rodinu
pondělí 22. 8.
6:30 - za Annu Sládkovou (nedož. 80 let), rodiče Ducháčkovy a za živou rodinu
úterý 23. 8.
19:00 - za + Lubomíra Trefilíka, manželku, dvoje + rodiče a za živou rodinu
středa 24. 8.
18:00(!) - za Emílii Šimkovou, syna Michala a za živou i + rodinu
čtvrtek 25. 8.
6:30 - na poděkování za 40 a 70 let života a za živou rodinu
19:00 nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 hodin bude podáno sv. přijímání
pátek 26. 8.
19:00 - za + Jitku Římskou a za živou rodinu
sobota 27. 8.
6:30 - za Marii Vymyslickou (nedožitých 100 ket), manžela a za živou rodinu
neděle 28. 8.
7:00 - za Josefa Vašíčka, manželku a za dvoje + rodiče
(22. neděle
10:00 - na poděkování za úrodu s prosbou za déšť a za příznivé počasí
v mezidobí)
18:30 - za Ludmilu Fatěnovou (20. výročí) a za živou rodinu
Oznámení:
- Dnes ve 14 hodin se bude v kostele konat svátostné požehnání.
- Příležitost ke svátosti smíření: pondělí: 6:00-6:30; úterý: 18:30-19:00; středa: 17:30-18:00;
čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 18:00-19:00; sobota: 6:00-6:30.
- POZOR: Středeční večerní mše svatá začne tento týden už v 18 hodin.
- V pátek od 17 hodin a v sobotu dopoledne bude na faře k dispozici terapeut Radovan Voříšek.
Na případná setkání se s ním domlouvejte prostřednictvím jeho emailu: vorisek@podaneruce.cz .
- V sobotu se bude konat 18. diecézní pouť rodin. POZOR: Místo konání se po letech mění; nebude to Žďár nad Sázavou, ale Předklášteří u Tišnova – areál kláštera Porta Coeli. Program:
10:15 – mše svatá s biskupem Pavlem Konzbulem; od 12:15 následuje bohatý duchovní i doprovodný program pro všechny generace; zakončení v 15:30. Více najdete na plakátcích ve vchodech do kostela. Můžete přijtet bez předchozího přihlášení; jste srdečně zváni.
- V sobotu v 19 hodin se na farním hřišti setkáme s mládeží, která byla na duchovně-turistickém
pobytu v Roháčích.
- Přístí neděli od 19:30 se při příležitosti konce prázdnin ve farní stodole uskuteční promítání filmu pro děti. Všichni jsou srdečně zváni.
- V sakristii si můžete objednávat DVD z primice Jiřího Hebrona. Cena 100,- Kč. Plaťte, prosíme, předem.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 21. 8. v 8:30 – za Václava Trechu, dvoje rodiče a za živou i + rodinu
čtvrtek 25. 8. v 18:00 – na dobrý úmysl
neděle 28. 8. v 8:30 – za živou i + rodinu Judasovu a Vomelovu
Oznámení:
- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

