Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Mdr 9,13-19 Kdo může poznat Boží úmysly?
2. čt.: Flm 9b-10.12-17 Přijmi ho nazpátek, ne už jako otroka, ale jako druhého bratra.
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.“
Texty příští neděle (24. neděle v mezidobí):
1. čt.: Ex 32,7-11.13-14 Hospodin se slitoval a nedopustil neštěstí, kterým hrozil.
Hospodin řekl Mojžíšovi: „Sestup dolů, neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, přivodil si
zkázu. Uhnuli brzo z cesty, kterou jsem jim přikázal. Ulili si býčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: Izraeli, to je tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země. Je to lid tvrdé šíje. Nebraň mi, ať vzplane můj hněv
proti nim, ať je vyhubím; z tebe však udělám veliký národ.“ Mojžíš konejšil Hospodina, svého Boha, slovy: „Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vyvedl z egyptské země? Rozpomeň se na
Abraháma, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým jsi sám při sobě přísahal a vyhlásil: Rozmnožím
vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu a zdědí ji
navěky.“ A Hospodin se nad nimi slitoval a nedopustil neštěstí, kterým hrozil svému lidu.
2. čt.: 1Tim 1,12-17 Kristus přišel, aby zachránil hříšníky.
Děkuji tomu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mě uznal za věrného a vzal mě do služby, ačkoli jsem byl dříve rouhač, pronásledovatel a násilník... Milost našeho Pána se však na mně tím hojněji projevila s vírou a láskou v Kristu Ježíši. Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí naprosto
věřilo: Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním místě. Ale právě
proto jsem došel milosrdenství, aby tím Ježíš Kristus na mně jako na prvním ukázal celou svoji shovívavost; já jsem měl být příkladem pro ty, kdo v něho v budoucnosti uvěří, a tak dosáhnou věčného života.
ev.: Lk 15,1-10 V nebi bude radost nad hříšníkem, který se obrátí.
Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali:
„Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství: „Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z
nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? A když
ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde domů, svolá své přátele i sousedy a řekne jim: ʻRadujte
se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci.ʼ Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost
nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují.
Nebo která žena, když má deset stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, nerozsvítí svítilnu, nevymete dům a
nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji najde, svolá své přítelkyně i sousedky a řekne jim: ʻRadujte
se se mnou, protože jsem našla stříbrnou minci, kterou jsem ztratila.ʼ Právě tak, říkám vám, mají radost
Boží andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátil.“
Má opravdu Bůh větší radost nad hříšníkem, který se obrátí, než nad spravedlivým? V podobenstvích je
řeč o farizejích, kteří se pokládali za spravedlivé, dokonale plnící předpisy Zákona. Ti kritizují Krista za
kontakty se spodinou společnosti. Ježíš však přichází za hříšníky s nabídkou života, nikoli, aby se podílel
na jejich zlu. A mnozí setkání s Pánem zažívají jako okamžik svého obrácení! Kristus jim dává zakusit, že
i oni jsou lidmi, s lidskostí, s potřebou pochopení, milosrdenství. A to je proměňuje. Spravedlnost před
Bohem je stav srdce, který vnímá lidství i na těch nejzapomenutějších místech. Bůh se rozhodl přinést
světlo záchrany úplně všude.

Týden od 4. 9. do 11. 9. 2022
Svátky v týdnu: čtvrtek: svátek Narození Panny Marie
sobota: památka blahoslaveného Karla Spinoly, kněze a mučedníka (19. stol.)

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 4. 9.
(23. neděle
v mezidobí)
pondělí 5. 9.
úterý 6. 9.
středa 7. 9.

7:00
10:00
18:30
6:30
19:00
15:00
19:00
6:30
19:00
19:00
6:30
11:30
7:00
7:00
10:00

- za Boží požehnání pro společenství mládeže (3. výročí od založení)
- za mládež naší farnosti
- za Petra Herku (30. výročí) a za živou i + rodinu
- za Jana Salajku (od spolužáků)
- za Marii Kaňovou, manžela, syna a za živou rodinu
- pohřební mše svatá za + Rudolfa Kůrku
- za + Martu Zvědělíkovou, manžela a za živou rodinu
čtvrtek 8. 9.
- za + Vojtěcha Fatěnu (od přátel z ulice)
nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 hodin bude podáno sv. přijímání
pátek 9. 9.
- za + Marii Salajkovou, manžela a za živou i + rodinu
sobota 10. 9.
- za Václava Lekavého (10. výročí), manželku, syna, zetě a za živou rodinu
- svatební mše svatá za Michaelu Ištvánkovou a Lukáše Koplíka
neděle 11. 9.
- (Žarošice): za živé i + žarošické poutníky
(24. neděle
- za naše farní společenství
v mezidobí)
- na poděkování za 85 let života, za + manžela a za živou rodinu
VEČERNÍ MŠE SVATÁ NEBUDE
Oznámení: - Svátostné požehnání dnes začne ve 14 hodin.
- V týdnu budou ve škole děti dostávat přihlášky do náboženství. Prosím rodiče, aby své děti nezapomněli přihlásit a aby dohlíželi na jejich docházku do náboženství i ve školním roce.
- Příležitost ke svátosti smíření: pondělí: 6:00-6:30; úterý: 18:30-19:00; čtvrtek: 20:00:-21:30; pátek:
18:00-19:00.
- Zkoušky Svatováclavského sboru před poutí do Žarošic: pondělí – 19:30: ženský sbor; 20:30 – mužský sbor; obojí v kostele; pátek – 19:30: ženský sbor; 20:30 – mužský sbor; obojí ve farní učebně.
- Tento týden proběhnou návštěvy nemocných: středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek po
11. hodině – penzion; pátek po 14. hodině – Josefov.
- Po páteční mši sv. (od 19:40) jste zváni k adoraci se zpěvem a rozjímáním při příležitosti svátku Povýšení sv. Kříže.
- V sobotu se uskuteční naše pravidelná záslibná pouť do Žarošic. Odchod poutníků bude po
ranní mši sv. (po 7. hod.). Autobus jede v sobotu ve 14 h. z obou zastávek; v neděli v 5:45. Srdečně vás
na pouť zvu – využijte tuto příležitost ke společné prosbě za naši farnost, za naše obce, i za naše
rodiny, nemocné a ostatní. Prosím o účast zvláště děti (především po 1. sv. přijímání), krojované
(zvláště krojovaná děvčata), biřmovance a ostatní mládež, muzikanty i zástupce z každé rodiny. Vezměte si s sebou svačinu a pití, restaurace v Čejči bude zavřená.
- V sobotu v 11:30 si při mši svaté udělí svátost manželství Michaela Ištvánková, bydliště Dolní Bojanovice, a Lukáš Koplík, bydliště Ratíškovice.
- Příští neděli bude v Bojanovicích mše svatá v 7 hodin (ve stejný čas i v Žarošicích) a v 10 hodin. Večerní mše svatá příští neděli nebude.
- V sakristii si můžete dnes naposledy objednat DVD z primice Jiřího Hebrona. Cena 100,- Kč. Plaťte,
prosíme, předem.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 4. 9. v 8:30 – na poděkování za 60 let života, za další požehnání a za živou rodinu
čtvrtek 8. 9. v 18:00 – za + prarodiče a za živou rodinu
neděle 11. 9. v 8:30 – na poděkování za 60 let života a za Boží požehnání pro živou rodinu
Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.
- V pátek po 14. hodině navštíví o. Petr nemocné.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

