Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
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… 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.“
Texty příští neděle (31. neděle v mezidobí):
1. čt.: Mdr 11,22-12,2 Máš slitování se vším, vždyť miluješ všechno, co je.
Pane, celý svět je před tebou jako prášek na vahách, jako kapka rosy, která zrána padá na zem. Ty však
jsi shovívavý k hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho,
cos udělal, neboť kdybys něco nenáviděl, nestvořil bys to. Jak by něco mohlo trvat, kdybys to nechtěl, nebo se uchovat, kdybys to nepovolal k bytí? Ale ty máš na všechno ohled, poněvadž je to tvé, vládce, milující život, neboť tvůj nepomíjející Duch je ve všem. Proto zbloudilé trestáš ponenáhlu a napomínáš tím, že
jim vyčítáš to, čím hřešili, aby zbaveni své špatnosti věřili v tebe, Pane.
2. čt.: 2 Sol 1,11-2,2 Jméno Kristovo bude oslaveno skrze vás a vy budete oslaveni skrze něho.
Bratři! Bez přestání se za vás modlíme, aby vás učinil náš Bůh hodnými dober, ke kterým vás povolal, a
svou mocí zdokonalil, že budete mít vždycky zálibu v konání dobra a vaše víra aby se projevovala skutky.
Pak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno skrze vás, a vy budete oslaveni skrze něho podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. Pokud jde o dobu, kdy přijde náš Pán Ježíš Kristus a kdy se my u něho
shromáždíme, prosíme vás: nenechte si tak snadno poplést hlavu, či se dokonce polekat nějakým proroctvím nebo listem prý od nás poslaným, jako by ten den Páně měl už nastat.
ev.: Lk 19,1-10 Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.
Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník,
velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho uviděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel k
tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.“ On
rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníkovi!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho
o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on
je potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“
Mnozí lidé, kteří byli svědky obrácení nějakého člověka, vyprávějí o strhujícím příběhu, neuvěřitelných
proměnách, zázracích, když Bůh vstoupil do lidského srdce. Obrácení je okamžik prozření. Někdy proběhne najednou, někdy jde o proces s malými krůčky. Ale na začátku stojí skoro vždy člověk, který má odvahu
vydat „hříšníkovi“ svědectví o víře. Křesťanství není náboženství uzavřené v malé skupině bránící se všemu novému. Naopak je misijním úsilím všech, kdo přijali Ježíše jako Pána svého života. Misie neoznačuje
působení někde v exotické zemi. Je otevřením srdce pro ty, kteří jsou „jiní“. To proto, že Bůh miluje každého a hledá cesty, jak pomoci všem lidem otevřít oči pro Boží lásku.

Týden od 23. 10. do 30. 10. 2022
Svátky v týdnu: pátek: svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
sobota: památka blahosl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice (19.-20. stol.)

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
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
pondělí 24. 10.
6:30 - za kněze, kteří v naší farnosti působí a vypomáhají
úterý 25. 10.
18:00 - za + Miroslava Janů (1. výročí) a za živou rodinu
středa 26. 10.
18:00 - - za + Jana Veselého (1. výročí) a za živou rodinu
čtvrtek 27. 10.
6:30 - za Marii Silovou, manžela a za duše v očistci
19:00
říjnová pobožnost, nešpory, adorace (do 22 hod.); ve 22 h. sv. přijímání
pátek 28. 10.
18:00 - na poděkování za 80 let života, za + manžela a živou i + rodinu
sobota 29. 10.
6:30 - za Manfreda Möseho a za živou rodinu (od přátel z ulice)
svátost smíření před Dušičkami (7:15-11:00)
18:00
říjnová pobožnost se všemi růženci a krátkou adorací
neděle 30. 10.
7:00 - za + Miloslava Formánka, nemocnou manželku a za živou rodinu
(31. neděle
10:00 - za naše farní společenství
v mezidobí)
18:30 - za Václava Kašíka, manželku, syna a za živou i + rodinu
Oznámení: - Dnes dopoledne a po požehnání bude u nás prodávat knihy pan Josef Novák.
- Dnešní mešní sbírky jsou určeny na papežské misijní dílo.
- Dnes ve 14 hodin začne svátostné požehnání.
- 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 doprovodí žáci ze ZUŠ Dolní Bojanovice.
- V úterý po mši svaté se budou zapisovat poslední volné mešní úmysly (už jen na ranní mše sv.).
- Příležitost ke svátosti smíření: středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 17:00-18:00; také
před ostatními mšemi svatými (kromě soboty).
- V pátek od 17 hodin a v sobotu dopoledne bude na faře k dispozici terapeut Radovan Voříšek. Na setkání s ním se domlouvejte prostřednictvím mailu: vorisek@podaneruce.cz .
- V sobotu od 7:15 do 11 hodin proběhne společná svátost smíření před Dušičkami (už i k 1. pátku). Bude zde 5-6 zpovědníků. Využijte tuto příležitost; další týden už jich bude podstatně méně.
- V sobotu od 18 hodin se v kostele uskuteční říjnová pobožnost s modlitbou všech růženců a s krátkou adorací. Jste srdečně zváni.
- Od pátku za týden (4. 11.) se bude v kostele konat večer, při němž nám naše farnice Leona a Kristína
představí svůj rok prožitý v komunitě Jeunesse-Lumiére. Po jejich svědectví a promítání fotografií
bude druhá část večera věnována chválám před Nejsvětější svátostí.
- Ještě jsou volná místa na duchovní obnovu pro maminky, jež se bude konat v Břežanech. 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.
JOSEFOV:
neděle 23. 10. v 8:30 – za Františka Turka, Jaroslava Filipoviče a Stanislava Mazůcha
(všichni nedožitých 80 let života)
čtvrtek 27. 10. v 18:00 – na dobrý úmysl
neděle 30. 10. v 8:30 – za rodiče Vnenčákovy a Sasínovy a za živou rodinu
Oznámení: - Dnes se koná sbírka na misie.
- Říjnové pobožnosti se budou konat v neděli ve 14 hodin a ve všední dny v 18 hodin.
- Příležitost ke sv. smíření před Dušičkami (zároveň i k 1. pátku) bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.
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