Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Sir 3,19-21.30-31 Pokořuj se, a před Pánem nalezneš milost.
2. čt.: Žid 12,18-19.22-24a Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha.
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."
Texty příští neděle (23. neděle v mezidobí):
1. čt.: Mdr 9,13-19 Kdo může poznat Boží úmysly?
Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, co chce Pán? Myšlenky smrtelníků jsou totiž nejisté
a naše záměry vratké. Vždyť porušitelné tělo duši zatěžuje a pozemský příbytek utlačuje mysl plnou starostí. S námahou luštíme smysl pozemských věcí, nesnadno nalézáme to, co je nejvšednější. Kdo může
vyzkoumat to, co je v nebi? Kdo poznal tvou vůli, když jsi mu nedal moudrost a z výšin neposlal svého
svatého ducha? A tak se upravilo chování těch, kdo jsou na zemi, lidé se naučili, co je ti milé, a moudrostí
se zachránili.
2. čt.: Flm 9b-10.12-17 Přijmi ho nazpátek, ne už jako otroka, ale jako druhého bratra.
Mluví to Pavel, stařec, a nyní vězeň pro Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život
tady v žaláři, Onezima. Posílám ti ho nazpátek, přijmi ho, jako by to bylo moje vlastní srdce. Nejraději
bych si ho nechal u sebe, aby mi sloužil místo tebe tady ve vězení, které snáším pro hlásání evangelia. Ale
nechtěl jsem nic udělat bez tvého souhlasu, aby tvůj dobrý skutek nevypadal jako vynucený, nýbrž byl
dobrovolný. Vždyť snad proto ti byl vzat na čas, abys ho dostal nazpátek navždycky, ne už jako otroka,
ale jako něco více než otroka: jako drahého bratra. Když i mně je tolik milý, jak teprve tobě, jako člověk i
jako křesťan. Jsi-li tedy přesvědčen, že já a ty patříme k sobě, přijmi ho, jako bych to byl já sám.
ev.: Lk 14,25-33 Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.
Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo přichází ke mně a
neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano, i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.
Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení
stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli,
a říkali by: ‘Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.’ Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s deseti
tisíci vojáků utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý král ještě daleko, a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“
Dnešní evangelium lze pochopit nešikovně. Někdo by si mohl říci, že jako král zvažuje vojenské síly, tak my máme zvážit síly, zda zvládneme náročné následování Ježíše. Pro někoho by tak mohlo vyplynout, že to nezvládne… Ale smysl Kristových slov míří jinam. Bůh nás posílí, cestu zvládneme, ale
za podmínky, že se pro Ježíše rozhodneme naplno. Právě rozhodnutí bez podmínek je obrovský problém. Opřít se o to, že Bůh je dost mocný, aby zachránil i mne, vzdát se všech jiných forem spásy, které nabízí současný svět, přijmout tíži života, a takto se za Kristem vydat. To je výzva dnešní neděle.

Týden od 28. 8. do 4. 9. 2022
Svátky v týdnu: pondělí: památka Umučení svatého Jana Křtitele
sobota: památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
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
pondělí 29. 8.
6:30 - za živé členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny
úterý 30. 8.
19:00 - za Marii Poláchovou
středa 31. 8.
19:00 - za rodiče Jůvovy a Válkovy a za živou i + rodinu
čtvrtek 1. 9.
8:00(!) - za Boží požehnání pro nový školní rok, za všechny děti naší farnosti
19:00 nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 hodin bude podáno sv. přijímání
pátek 2. 9.
19:00 - za mládež z naší farnosti; za požehnání pro nový školní rok
sobota 3. 9.
6:30 - za Františka Kršu (od přátel z ulice)
11:00 - svatební mše svatá za Petru Bílíkovou a Radka Jaitnera
neděle 4. 9.
7:00 - za Boží požehnání pro společenství mládeže (3. výročí od založení)
(23. neděle
10:00 - za mládež naší farnosti
v mezidobí)
18:30 - za Petra Herku (30. výročí) a za živou i + rodinu
Oznámení: - POZOR: Svátostné požehnání dnes začne už ve 13:30. Poté bude následovat požehnání areálu ve Sportovní ulici a ve 14:30 požehnání nového dětského hřiště.
- Dnes od 19:30 se při příležitosti konce prázdnin ve farní stodole uskuteční promítání filmu pro
děti. Všichni jsou srdečně zváni.
- Příležitost ke svátosti smíření před 1. pátkem: úterý: 18:30-19:00; středa: 15:00 – děti po 1.
svatém přijímání; dále 18:00-19:00; čtvrtek: 16:30-17:30 (2 zpovídající); dále 19:30:00-21:30 (o.
Josef Pohanka, o. Pavel Fatěna, o. Petr); pátek: 18:00-19:00; též před ostatními mšemi svatými.
- POZOR: Ve čtvrtek začne ranní mše svatá až v 8 hodin. Srdečně zvu všechny děti, učitele, rodiče i ostatní.
- V pátek v 15 h. proběne v kostele modlitba křížové cesty. Po ní bude následovat tichá adorace.
- Na páteční mši sv. zvu mládež a všechny studenty. Přijďte poprosit o Boží požehnání pro nový
šk. rok.
- Po páteční mši sv. bude pouze krátká adorace s litaniemi k Nejsv. Srdci Ježíšovu. Adorace ke
svátku Povýšení sv. Kříže bude o týden později.
- V sobotu v 11 hodin si při mši svaté udělí svátost manželství Petra Bílíková, bydliště Dolní Bojanovice, a Radek Jaitner, bydliště Zbýšov.
- Zlatá sobota – hlavní pouť v Žarošicích – bude za dva týdny (10. září). Prosím, udělejte si čas.
- V sakristii si můžete ještě tento týden objednávat DVD z primice Jiřího Hebrona. Cena 100,Kč. Plaťte, prosíme, předem.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 28. 8. v 8:30 – za živou i + rodinu Judasovu a Vomelovu
čtvrtek 1. 9. v 18:00 – za požehnání pro členy a členky řeholních rádů
pátek 2. 9. v 17:30 – všechny živé i + kněze, kteří v naší farnosti působí nebo z ní vzešli
neděle 4. 9. v 8:30 – na poděkování za 60 let života, za další požehnání a za živou rodinu
Oznámení:
- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou a při mši svaté.
- V pátek od 15 hodin začne v kostele tichá adorace, která potrvá do mše svaté.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

