Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: 2 Král 5, 14-17 Náman se vrátil k Božímu muži a vyznal Pána.
Náman sestoupil k Jordánu a ponořil se do něho sedmkrát podle nařízení Božího muže Elizea a jeho tělo se obnovilo jako tělo malého dítěte a byl čistý. Náman se vrátil k Božímu muži s celým svým doprovodem a řekl: „Hle, už vím, že není Boha po celé zemi, jen v Izraeli. Nyní vezmi, prosím, dar od svého služebníka.“ Elizeus odpověděl: „Jako že je živ Hospodin, jemuž sloužím: Nic nevezmu!“ …
2. čt.: 2 Tim 2,8-13 Když vytrváme, budeme s Kristem kralovat.
Mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka, který byl vzkříšen z mrtvých. To je moje evangelium. Právě
kvůli němu trpím, dokonce jako zločinec v poutech. Ale Boží slovo spoutáno není. Proto kvůli vyvoleným
snáším všecko, aby také oni došli spásy a věčné slávy skrze Ježíše Krista. Tohle je jisté: Když jsme s ním
umřeli, budeme s ním také žít. Když vytrváme, budeme s ním i kralovat. Když ho zapřeme, zapře také on
nás. Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe.
ev.: Lk 17,11-19 Nikdo se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec.
Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Samařskem a Galilejí. Když přicházel do jedné vesnice,
šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ Když
je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím.“ A jak odcházeli, byli očištěni. Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl Ježíšovi k nohám a děkoval mu. Byl to
Samaritán. Ježíš na to řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby
se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“ A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“
Texty příští neděle (29. neděle v mezidobí):
1. čt.: Ex 17,8-13 Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité.
Amalečané přitáhli a bojovali s Izraelem v Refidim. Mojžíš řekl Jozuovi: „Vyber si muže a zítra vyjdi
bojovat s Amalečany, já se zatím postavím na vrchol pahorku s Boží holí v ruce.“ Jozue vykonal, co mu
rozkázal Mojžíš, a bojoval s Amalečany. Mojžíš, Árón a Chur však vystoupili na vrchol pahorku. Když
Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité. Když ruce spouštěl, vítězili Amalečané. Ruce Mojžíšovy se
však unavily; vzali tedy kámen, položili pod něho a on se na něj posadil. Árón a Chur podpírali jeho ruce,
každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly pevné až do západu slunce. Jozue porazil ostřím meče Amalečany a jejich válečné sbory.
2. čt.: 2 Tim 3,14- 4,2 Boží člověk ať je důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo.
Drž se toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od koho ses tomu naučil! Od dětství
znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, abys dosáhl spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v
nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve
spravedlnosti… Zapřísahám tě před Kristem Ježíšem: Hlásej slovo! Přicházej s ním ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky.
ev.: Lk 18,1-8 Bůh se zastane svých vyvolených, kteří k němu volají.
Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom
městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: ‘Zastaň se mě proti mému odpůrci!’ Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: ‘I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě
trápit.’“ A Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých vyvolených,
kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale
nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“
„Budeme se za to modlit“, slibují často křesťané při zprávě o nějaké obtížné situaci. Leckdy si ale ani
nevzpomenou. Je to zbožná fráze. Jaký účinek by mělo, kdyby danou věc nejen nesli na srdci, ale vložili do
modlitby a ráno i večer po mnoho dnů ji předkládali Bohu? Ba co víc, nemodlili se za ni jen sami, soukromě, ale společně s dalšími? Zkušenost lidí modlitby je ohromující. Jenže my jim nevěříme. Bůh často
řeší situaci po svém, jinak, než jsme si představovali. Nicméně není hluchý, koná dobro, když o něj sami
usilujeme a s důvěrou prosíme.
www.farnostdolnibojanovice.cz
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Týden od 9. 10. do 16. 10. 2022
Svátky v týdnu: úterý: památka sv. Jana XXIII., papeže (XIX.-XX. stol.)
pátek: památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka (II.-III. stol.)
sobota: památka sv. Terezie od Ježíše (z Avily), panny a učitelky církve (XVI. stol.)

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 9. 10.
7:00 - za naše farní společenství
(28. neděle
10:00 - na poděkování za dar života, za + manžela a za živou rodinu
v mezidobí)
18:30 - za Manfréda Möseho a za živou rodinu (od přátel)
pondělí 10. 10.
6:30 - za Anežku Zemánkovou (od spolupracovnic)
úterý 11. 10.
18:00 - za Vladimíra Zhřívala, dvoje rodiče a za živou rodinu
středa 12.10.
18:00 - - za Antonína Nováka, rodiče a za živou rodinu
čtvrtek 13. 10.
6:30 - za pět spolužáků, kteří zemřeli v tomto roce
19:00
říjnová pobožnost, nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 h. sv. přijímání
pátek 14. 10.
18:00 - za + Přemka Bártu (od spolužáků)
sobota 15. 10.
6:30 - za Jendu Salajku (od spolužáků)
neděle 16. 10.
7:00 - za naše farní společenství
(29. neděle
- na poděkování za 70 let života a za rodiny dětí
10:00
v mezidobí)
- za živé i + 70-níky a 75-níky
18:30 - za + Zdeňka Štrajta (1. výročí – od spolužáků)
Oznámení:
- Dnes ve 14 hodin začne krátká pobožnost před Nejsvětější svátostí.
- Ve farní knihovně si můžete zakoupit stolní i nástěnné kalendáře na rok 2023.
- Ochotní dárci mohou ještě tento týden přinášet hrozny do farního sklepa. Vybírají se hrozny bílé i červené. Prosíme, abyste hrozny přesypávali ze svých beden do farních.
- Zkoušky Svatováclavského sboru a orchestru: pondělí ve 20 hodin – celý sbor; pátek ve 20 hodin –
smyčcový orchestr; obojí v kostele.
- Jste zváni na říjnové pobožnosti: pondělí – 18 hodin; čtvrtek – 19 hodin; sobota – 18 hodin.
- Příležitost ke svátosti smíření: středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 17:00-18:00; také
před ostatními mšemi svatými.
- Pokud byste chtěli přispět na dar pro o. Josefa Pohanku, můžete tak do středy učinit do pokladničky
za lavicemi v kostele.
- Ve středu po mši svaté (od 19 hodin) se bude ve farní učebně konat setkání farní rady.
- Ve čtvrtek se koná poslední letošní pouť do Žarošic. Odjezd autobusu bude v 16:30 z obou zastávek.
Nahlašujte se do středy v sakristii.
- Při páteční mši svaté poděkujeme o. Josefu Pohankovi za jeho obětavé služby. Přijďte v hojném počtu.
- Příští neděli po požehnání se uskuteční schůzka ministrantů. Prosím všechny kluky o účast.
- Biskupství brněnské zve všechny seniory na pouť do Kostelního Vydří a do Nové Říše. Termín: 19.
října. Cena: 700,- Kč. Odjezd: v 7:45 (Brno – Janáčkovo divadlo). Hlaste se nejpozději do pátku 14. 10.
na: info@spokojenysenior-klas.cz ; případně na telefonu: 730 805 857. Více na nástěnkách.
- Za dva týdny – v neděli 23. října – bude u nás prodávat knihy pan Josef Novák.
- I letos se bude v Břežanech konat duchovní obnova pro maminky. Termín: neděle 27. 11. večer – úterý 29. 11. večer. Zvány jsou všechny maminky bez rozdílu věku. Hlaste se paní Petře Blahové (telefon:
721 087 374) nebo v sakristii.
JO SEFOV:
neděle 9. 10. v 8:30 – za Boží požehnání a ochranu pro naši obec (240. výročí založení)
neděle 16. 10. v 8:30 – na poděkování za 70 let života a za další Boží požehnání
Oznámení:
- Říjnové pobožnosti se budou konat v neděli ve 14 hodin a ve všední dny v 18 hodin.
- Tento čtvrtek v Josefově nebude mše svatá. Naopak jste zváni na pouť do Žarošic. Mešní úmysl čtvrteční mše svaté bude odsloužen o týden později (ve čtvrtek 20. října).

