Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
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.
…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?“
Texty příští neděle (30. neděle v mezidobí):
1. čt.: Sir 35,15b-17.20-22a Modlitba chudého proniká oblaka.
Protože Pán je spravedlivý Bůh, nestraní nikomu. Není na straně proti chudákovi a vyslyší modlitbu
utištěného. Nepohrdne sirotkovou prosbou ani vdovou, když vylévá svou stížnost. Tíseň utlačeného se
skončí, křik ubohého se utiší. Modlitba chudého proniká oblaka a nezastaví se, dokud tam nedojde.
2. čt.: 2 Tim 4,6-8.16-18 Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti.
Já už mám prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám odejít, je tady. Dobrý boj jsem bojoval, svůj
běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi v onen den
předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod.
Při mé první obhajobě nikdo se mě nezastal, všichni mě opustili. Kéž je jim to odpuštěno! Avšak Pán
stál při mně a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli lidé ze všech národů... Pán mě
vysvobodí ode všeho zlého a zachrání pro nebeské království. Jemu buď sláva na věčné věky! Amen.
ev.: Lk 18,9-14 Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus.
Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto
podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se
postavil a modlil se v duchu takto: ‘Bože, děkuji ti, že ne-jsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako támhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých
příjmů.’ Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a
říkal: ‘Bože, buď milostiv mně hříšnému!’ Říkám vám: Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však
farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
Modlitba není jen otázkou správně zvolené formulace. Jde o postoj člověka vůči Bohu. Modlit se
mohou všichni lidé, zbožní stejně jako velcí hříšníci. Ale modlitba vyžaduje otevřít své srdce před Bohem a současně být pravdivým k sobě. Právě pokrytectví, namyšlenost, pohrdání jinými, obyčejnými,
hříšnými lidmi, „zavírají“ nebe. Otevřít své nitro před Bohem znamená, odhalit celý svůj svět smýšlení
a pohledů na sebe i na svět. Samospravedlnost před Bohem nikdy neobstojí. Naopak pravdivost je řečí
Boha. Znamením hluboké modlitby bývá radost, nikoli však ze sebe, ale z Boha!

Týden od 16. 10. do 23. 10. 2022
Svátky v týdnu: pondělí: památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka (1.-2. stol.)
úterý: svátek sv. Lukáše, evangelisty (1. stol.)
středa: pam. sv. Jana de Brébeufa, Izáka Joguese a druhů, kanadských mučed. (17. st.)
sobota: památka sv. Jana Pavla II., papeže (20.-21. stol.)
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
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)
pondělí 17. 10.
6:30 - za členky Živého růžence
úterý 18. 10.
18:00 - za + Stanislava Hromka (1. výročí) a za živou rodinu
středa 19.10.
18:00 - - za Blanku Pospíšilovou (23. výročí) a za živou i + rodinu
čtvrtek 20. 10.
6:30 - živou i + rodinu Kučerovu a za dary Ducha svatého
19:00
říjnová pobožnost, nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 h. sv. přijímání
pátek 21. 10.
18:00 - za Hedviku a Tomáše Ištvánkovy a za Ludmilu a Františka Uhrovy
sobota 22. 10.
6:30 - za rodiče Vraňanovy a Ducháčkovy a za živou rodinu
neděle 23. 10.
7:00 - za naše farní společenství
(30. neděle
10:00 - na poděkování za 80 let života a za živou rodinu
v mezidobí)
18:30 - za Anežku Vymyslickou (15. výročí) a za živou rodinu
Oznámení: - Dnes ve 14 hodin začne svátostné požehnání.
- Dnes po požehnání se uskuteční schůzka ministrantů. Prosím všechny kluky o účast.
- Ve farní knihovně si můžete zakoupit stolní i nástěnné kalendáře na rok 2023.
- Jste zváni na říjnové pobožnosti: pondělí – 18 hodin; čtvrtek – 19 hodin; sobota – 18 hodin.
- Pondělní říjnovou pobožnost povedou děti a sobotní schola Juvenes. Přijďte je podpořit.
- Příležitost ke svátosti smíření: středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 17:00-18:00; také před ostatními mšemi svatými.
- V pátek po mši svaté (cca od 18:45) se bude na faře konat společenství mládeže. Zváni jsou žáci 7.9. tříd i starší mládež.
- V sobotu se v Kněždubě koná setkání tzv. Setkání chlapů ze Slovácka. Zváni jsou všichni muži,
kteří mají zkušenosti např. s Exodem 90. Hlásit se můžete do čtvrtku na telefonu: 775 074 073 nebo
na mailu vlastimilsindler@seznam.cz . Program začíná v 15 hodin a končí kolem 20. hodiny.
- Příští neděli při všech mších svatých proběhne sbírka na misie.
- Příští neděli dopoledne a po požehnání 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.
- Sběr hroznů ve farním sklepě byl ukončen. Všem dárcům děkujeme za jejich štědrost.
- Při sbírce na o. Josefa Pohanku se vybralo celkem 38.400,- Kč, z toho v Bojanovicích 35.800,- Kč
a v Josefově 2.600,- Kč. Všem dárcům patří velké poděkování.
- Pokud by se někdo chtěl vrátit k dnešní promluvě, může ji najít na farních webových stránkách.
JOSEFOV:
neděle 16. 10. v 8:30 – na poděkování za 70 let života a za další Boží požehnání
čtvrtek 20. 10. v 18:00 – za Vladimíra Zhřívala a za živou rodinu
neděle 23. 10. v 8:30 – za Františka Turka, Jaroslava Filipoviče a Stanislava Mazůcha (všichni
nedožitých 80 let života)
Oznámení: - Říjnové pobožnosti se budou konat v neděli ve 14 hodin a ve všední dny v 18 hodin.
- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.
- Příští neděli proběhne sbírka na misie.
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