Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Am 8,4-7 Proti těm, kteří „chudáka kupují za peníze“.
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...
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… Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům… Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“
Texty příští neděle (slavnost sv. Václava):
1. čt.: Mdr 6,9-21 Kdo svatě střeží svaté příkazy, budou znání za svaté.
Vládcové, k vám se obracejí má slova, abyste se naučili moudrosti a neklesli. Ti totiž, kdo svatě střeží
svaté příkazy, budou uznáni za svaté, ti, kdo jsou o nich poučeni, najdou ospravedlnění. Buďte tedy žádostiví mých slov, mějte po nich touhu, a poučí vás. Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první. Neunaví se,
kdo k ní časně přichází, najde ji, jak mu sedí u dveří. Myslet totiž na ni je svrchovaná prozíravost, kdo
kvůli ní bdí, brzy je bez starosti. Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách se jim ukazuje s přízní a při každé myšlence jim vychází vstříc. Neboť její začátek je zcela upřímná touha poučit se,
chtít se poučit je láska k ní, láska k ní je zachovávat její přikázání, dbát o přikázání je zajistit si nesmrtelnost, nesmrtelnost pak dává místo u Boha. A tak touha po moudrosti přivádí ke kralování. Vládcové lidí,
když se tedy těšíte z trůnů a žezel, ctěte moudrost, abyste kralovali navěky.
2. čt.: 1Petr 1,3-6; 2,21b-24 Zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích...
Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má uká-zat nyní poslední době. A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký
čas všelijaké zkoušky. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.
‘On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.’ Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel,
když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni.
ev.: Mt 16,24-27 Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho.
Ježíš řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl
zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude
mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Syn člověka přijde
v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

Týden od 18. 9. do 25. 9. 2022
Svátky v týdnu: úterý: památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, korejských mučedníků (19. stol.)
středa: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
pátek: památka sv. otce Pia z Pietrelciny, kněze (19.-20. stol.
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
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 - za duše v očistci
pondělí 19. 9.
6:30 - za Vojtěcha Fatěnu a za živou rodinu (od přátel)
úterý 20. 9.
18:00(!) - za Metoděje Kříže a Marii Vymyslickou (od spolužáků)
středa 21. 9.
18:00 - za Dušana Valčíka
čtvrtek 22. 9.
6:30 - na dobrý úmysl
19:00
nešpory, celonoční adorace; ve 22 hodin bude podáno svaté přijímání
pátek 23. 9.
19:00 - za + spolužáky z ročníku 1956/57
sobota 24. 9.
6:30 - za + Vojtěcha Blahu (1. výroči) a za živou rodinu
neděle 25. 9.
7:00 - na dobrý úmysl
(Svatováclavské
8:00(!) - na dobrý úmysl
hody)
10:00 - za Boží požehnání a ochranu pro naši farnost a obec
Večerní mše svatá tuto ani příští neděli nebude!
Oznámení: - Svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin.
- Dnes od 15 hodin jste s dětmi zváni na společné pouštění draků, které pořádá MO KDU-ČSL na
poli „v Rybníčkách“. Součástí bude i táborák, skákací hrad a další doprovodný program.
- Zkoušky Svatovácl. sboru a orchestru před hody proběhnou v pondělí a v pátek vždy ve 20 hod.
v kostele.
- Příležitost ke svátosti smíření před hody: pondělí: 6:00-6:30; úterý: 17:30-18:00; středa: 17:0018:00; čtvrtek: 19:30-21:30 (o. Josef Pohanka (od 19:00), o. Pavel Fatěna, o. Petr); pátek: 18:0019:00; sobota: (zvláště pro chasu a mládež): 10:00-12:00.
- POZOR: Úterní mše sv. začne o hodinu dříve – už v 18 hodin.
- Po úterní mši sv. (asi od 18:40) bude o. Petr zapisovat úmysly na mše sv. na IV. čtvrtletí.
- Středeční mše svatá bude nadále začínat už v 18 hodin.
- Ze čtvrtku na pátek se bude v rámci duchovní přípravy na hody konat celonoční adorace. Začne
v 19:00; zakončena bude v pátek v 6:45 ráno. Zapisujte se, prosím, na seznam v hlavním vchodu.
- V pátek a v sobotu se uskuteční volby do obecního zastupitelstva a první kolo senátních voleb.
Podpořme své kandidáty hojnou účastí.
- Příští neděli budou mše svaté pouze dopoledne: v 7, v 8(!) a v 10 hodin. „Desátá“ mše svatá bude
přenášena TV Noe. Příští ani následující neděli nebude večerní mše svatá.
- 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.
- I letos se bude konat evangelizační kurz Alfa. Kurz začne v pátek 7. října v 19 hodin v Centru pro rodinu v Hodoníně. Přihlášky v u o. Petra nebo u paní Kateřiny Jagošové (731 626 073). Pozvěte, prosím, i
své nevěřící či hledající známé. Plakátky jsou k dispozici v sakristii a na farních webových stránkách.
- Pokud jste mezi donátory fondu Puls, prosím, abyste příspěvek uhradili do konce října – potom už
se počítá do příštího roku. V případě nejasností vám pomůže p. Karel Tomčala ( tel.: 608 641 141).
- Pokud jste si objednali DVD z primice Jiřího Hebrona, vyzvedávejte si je v sakristii.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 18. 9. v 8:30 – za požehnání pro členky řádu sv. Cyrila a Metoděje
čtvrtek 22. 9. v 18:00 – za rodiče Skoumalovy a za duše v očistci
neděle 25. 9. v 8:30 – za dvoje rodiče a za živou rodinu Marčíkovu
Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši sv.

