Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Ex 32,7-11.13-14 Hospodin se slitoval a nedopustil neštěstí, kterým hrozil.
2. čt.: 1Tim 1,12-17 Kristus přišel, aby zachránil hříšníky.
Děkuji tomu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, 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.
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.“
Texty příští neděle (24. neděle v mezidobí):
1. čt.: Am 8,4-7 Proti těm, kteří „chudáka kupují za peníze“.
Slyšte to vy, kdo bažíte po ubožákovi a kdo chcete odstranit pokorné v zemi. Říkáte: „Kdy už pomine
novoluní, abychom zas prodávali obilí, a den odpočinku, abychom otevřeli sýpku, na míře ubírali, na ceně
přidávali a podváděli falešnou váhou, abychom si koupili nuzáky za stříbro, ubožáka pro pár opánků, a
abychom prodali obilní zadinu.“ Přísahal Hospodin při sobě , při Pýše Jákobově: Nikdy nezapomenu na
žádný jejich skutek.
2. čt.: 1 Tim 2,1-8 Ať se konají k Bohu modlitby za všecky lidi. On chce, aby se všichni lidé zachránili.
První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a
počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. On chce, aby se všichni lidé zachránili a došli
k poznání pravdy. Je totiž jenom jediný Bůh a jenom jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas; a já jsem byl ustanoven za hlasatele toho a za apoštola – to mluvím pravdu a nelžu – za učitele víry a pravdy mezi pohany.
Přeji si tedy toto: všude se mají muži modlit tak, že budou zvedat čisté ruce bez hněvu a sváru.
ev.: Lk 16,1-13 Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: ‘Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství!
Správcem už dál být nemůžeš.’ Správce si řekl: ‘Co si počnu, když mě můj pán zbavuje správcovství?
Kopat neumím, žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě lidé přijali k sobě do domu, až budu zbaven
správcovství.’ Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal se prvního: ‘Kolik jsi mému pánovi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto věder oleje.’ Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis, honem si sedni a napiš padesát.’
Pak se zeptal druhého: ‘Kolik ty jsi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto korců pšenice.’ Řekl mu: ‘Tady máš svůj
úpis a napiš osmdesát.’ Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto světa jsou
totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla. A já vám říkám: Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste – až ho nebude – byli přijati do příbytků věčných. Kdo je věrný v maličkosti, je
věrný i ve velké věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli
věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo
vám dá, co je vaše? Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat
a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“

Týden od 11. 9. do 18. 9. 2022
Svátky v týdnu: pondělí: památka Jména Panny Marie
úterý: památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve (4.-5. stol.)
středa: svátek Povýšení svatého kříže
čtvrtek: památka Panny Marie Bolestné
pátek: památka sv. Ludmily, mučednice (9.-10. stol.)
sobota: památka sv. Kornélia a Cypriána, mučedníků (3. stol.)

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 11. 9.
7:00 - (Žarošice): za živé i + žarošické poutníky
(24. neděle
7:00 - za naše farní společenství
v mezidobí)
10:00 - na poděkování za 85 let života, za + manžela a za živou rodinu
VEČERNÍ MŠE SVATÁ NEBUDE
pondělí 12. 9.
6:30 - za členky Živého růžence
úterý 13. 9.
19:00 - za Vojtěcha Maršálka, rodiče a za živou rodinu
středa 14. 9.
18:00(!) - za Tomáše Kříže a za živou rodinu
čtvrtek 15. 9.
6:30 - za Vojtěcha Fatěnu (od přátel z ulice)
19:00 nešpory, adorace (do 22 hodin), následuje svaté přijímání
pátek 16. 9.
19:00 - za + Petra Lekavého (1. výročí) a za živou rodinu
sobota 17. 9.
6:30 - za Františka Esterku (nedožitých 100 let), manželku a za živou rodinu
neděle 18. 9.
7:00 - za naše farní společenství
(25. neděle
10:00 - na poděkování za 50 a 60 let života a za další Boží požehnání
v mezidobí)
18:30 - na dobrý úmysl
Oznámení: - Dnes je v Bojanovicích mše svatá v 7 hodin (ve stejný čas i v Žarošicích) a v 10 hodin.
Večerní mše svatá dnes nebude.
- Svátostné požehnání dnes bude následovat po příchodu poutníků ze Žarošic (mezi 16. a 17. hod.).
- V pondělí ve 20 hodin se bude v kostele konat zkouška Svatováclavského orchestru.
- 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.
- POZOR: Středeční mše svatá bude od tohoto týdne začínat už v 18 hodin.
- V pátek po mši svaté (cca od 19:45) se bude ve farní učebně konat společenství mládeže. Zváni jsou
žáci ze 7.-9. tříd i starší mládež.
- V pátek po mši svaté se ve farní knihovně uskuteční biblická hodina. Jste srdečně zváni.
- V sobotu 1. října se v Koclířově uskuteční požehnání kaple Panny Marie Fatimské. Je možnost se
pouti zúčastnit (cesta autobusem, odjezd z Hodonína v 6 hod. od vlakového nádraží, cena cca 300,Kč). V případě zájmu se hlaste do 19. 9. paní Evě Ammerové (tel.: 728 407 908). Autobus pojede
pouze pokud se nahlásí dostatek zájemců.
- Návštěvy nemocných proběhnou na začátku října. Pokud by někdo potřeboval dřívější návštěvu, ať
se domluví s o. Petrem.
- Pokud jste mezi donátory fondu Puls, prosím, abyste příspěvek uhradili do konce října – potom už
se počítá do příštího roku. V případě nejasností vám pomohou p. Karel Tomčala ( tel.: 608 641 141)
nebo p. Bohumír Janeček (tel.: 604 205 751).
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 11. 9. v 8:30 – na poděkování za 60 let života a za Boží požehnání pro živou rodinu
čtvrtek 15. 9. v 18:00 – na dobrý úmysl
neděle 18. 9. v 8:30 – za požehnání pro členky řádu sv. Cyrila a Metoděje
Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou.
- Ve čtvrtek po mši svaté bude o. Petr zapisovat mešní úmysly na 4. čtvrtletí (říjen – prosinec).
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

