Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Mdr 11,22-12,2 Máš slitování se vším, vždyť miluješ všechno, co je.
2. čt.: 2 Sol 1,11-2,2 Jméno Kristovo bude oslaveno skrze vás a vy budete oslaveni skrze něho.
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.“
Texty příští neděle (32. neděle v mezidobí):
1. čt.: 2 Mak 7,1-2.9-14 Král všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu.
Zajali sedm bratrů s jejich matkou. Král je dal mrskat biči a volskými řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso. Jeden z nich, který se stal jejich mluvčím, řekl: „Co se nás ptáš a o čem se chceš od
nás poučit? Jsme odhodláni spíše zemřít než překročit božské zákony otců.“ Druhý pak v poslední chvíli
řekl: „Ničemo, bereš nám přítomný život, ale král všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu, protože umíráme za jeho zákony.“ Po něm byl týrán třetí. Když ho požádali, aby vyplázl jazyk, který mu chtěli uříznout, nebojácně vztáhl ruce na oheň a neohroženě řekl: „Dostal jsem je z nebe, ale kvůli Božím zákonům
se o ně nestarám a doufám, že je znovu od něho obdržím.“ Sám král a jeho družina žasli nad duševní silou
jinocha, který se vůbec nestaral o bolesti. Když zemřel, dali se do stejného mučení a týrání čtvrtého, který
krátce před smrtí řekl: „Je dobré být poslán na smrt od lidí, když můžeme doufat od Boha, že znovu budeme od něho vzkříšeni. Pro tebe však vzkříšení k životu nebude!“
2. čt.: 2 Sol 2,16-3,5 Pán ať vás utvrdí v každém dobrém činu i slovu.
Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, který nás miloval a ve své dobrotě nám dal nepomíjející útěchu a
radostnou naději – on sám ať potěší vaše srdce a utvrdí v každém dobrém činu i slovu. A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo Páně dále šířilo a bylo přijímáno s úctou, jak je tomu i u vás, a abychom byli
osvobozeni od lidí zvrácených a zlých, neboť věřit není dáno všem. Ale Pán je věrný: on vás bude sílit a
chránit od zlého. Spoléháme na vás, že s pomocí Páně děláte a budete dělat, co vám nařizujeme. A Pán ať
řídí vaše srdce k Boží lásce a k tomu, abyste byli trpěliví tak, jako byl Kristus.
ev.: Lk 20,27-38 Bůh není Bohem mrtvých, ale živých.
K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů - ti popírají vzkříšení - a otázali se ho: "Mistře, Mojžíš nám
ustanovil: `Zemře-li něčí bratr ženatý, ale bezdětný, ať se s jeho manželkou ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.´ Bylo tedy sedm bratří. Oženil se první a zemřel bezdětný. Jeho manželku si vzal druhý, pak třetí a stejně všech sedm; nezanechali děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. Komu z nich bude tato žena patřit při vzkříšení? Všech sedm ji přece mělo za manželku." Ježíš jim řekl: "Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kteří byli hodni dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit
ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a jsou syny Božími, poněvadž jsou
účastni vzkříšení. A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Hospodina `Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým´. On přece není Bohem mrtvých,
nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi."
Bylo by neodpovědné utíkat od přítomného života do budoucnosti. Stejně by bylo bláhové posuzovat
věčnost podle našich leckdy naivních pozemských představ. Nicméně myšlenka na život s Kristem by naši
přítomnost měla činit plodnou. Přijetí Kristova vítězství nad hříchem a smrtí nás vede k radostnému a odpovědnému prožívání přítomnosti. Věčnost začíná dnes, říká se. Díky Kristu jsme byli vykoupeni ze smrti a
patříme Bohu. Už nyní.
www.farnostdolnibojanovice.cz
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Týden od 30. 10. do 6. 11. 2022
Svátky v týdnu: úterý: Slavnost všech svatých – doporučený svátek
středa: vzpomínka na všechny věrné zemřelé
pátek: památka sv. Karla Boromejského, biskupa (16. stol.)
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
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
pondělí 31. 10.
6:30 - za živou i + rodinu Starých, Dvořákovou a Tomanovou
úterý 1. 11.
6:30 - za Jakuba Zigáčka (nedožitých 90 let) a za živou rodinu
18:00 - za všechny naše zemřelé i za naši vlastní spásu
středa 2. 11.
6:30 - - za Petra Jordána, manželku, tři zetě a za živou rodinu
18:00 - za + kněze, kteří působili v naší farnosti nebo z ní pocházejí
čtvrtek 3. 11.
6:30 - za + Cyrila Kaňu (1. výročí) a za živou rodinu
19:00
nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 hodin svaté přijímání
pátek 4. 11.
18:00 - za + Tibora Hlačinu (od přátel ze společenství)
sobota 5. 11.
6:30 - za + Františku Herkovou (1. výročí) a za živou rodinu
neděle 6. 11.
7:00 - za + Petra Hunču (1. výročí) a za živou rodinu
(32. neděle
10:00 - za naše farní společenství a za všechny naše zemřelé
v mezidobí)
18:30 - za + Josefa Esterku (15. výročí) a za živou rodinu
Oznámení: - Dnes ve 14 hodin začne svátostné požehnání.
- Ve farní knihovně si můžete zakoupit stolní i nástěnné kalendáře na rok 2023.
- V pondělí od 18 hodin se koná poslední letošní říjnová pobožnost. Jste srdečně zváni.
- Svátost smíření před 1. pátkem: pondělí: 6:00-6:30; úterý: 6:00-6:30; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek:
17:00-18:00; sobota: 6:00-6:30.
- Zkoušky Svatováclavského sboru a orchestru: pondělí ve 20 hodin v kostele – zkouška sboru a orchestru k Dušičkám; pátek ve 20 hodin na domluveném místě – zkouška orchestru.
- V úterý a ve středu budou dvě mše svaté – ráno v 6:30 a večer v 18 hodin.
- V úterý po večerní mši svaté (cca od 18:45) se bude na hřbitově konat krátká pobožnost. Pokud bude
příhodné počasí, vezměte si na hřbitov svíčku. Svíčky budou k dispozici ve vchodech do kostela.
- V pátek v 15 hod. se můžete pomodlit křížovou cestu. Po ní bude do mše sv. nasledovat tichá adorace.
- V pátek po mši svaté (cca od 18:40) 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.
- Následující tři soboty (4. 11., 11. 11. a 18. 11.) jste zváni ke sledování cyklu přednášek biskupa Pavla
na téma Sedm skutků milosrdenství. Program: vždy 17:30 mše svatá; následuje (cca od 18:00) katecheze. Vše můžete sledovat na you tube na kanálu „katedrála Petrov“.
- Pro úklid kolem kostela je k dispozici (v zadní části zpovědní místnosti) odfukovač listí. „Návod“ k použití podají kostelníci nebo o. Petr .
- Při sbírce na misie se minulou neděli v naší farnosti vybralo celkem 64.200,- Kč, z toho v Bojanovicích
58.940,- Kč a v Josefově 5.260,- Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí.
- Znovu chci poprosit ty, kteří mají možnost pomoci lidem v nouzi, aby se mi nahlásili. A zároveň ti naši
farníci, kteří pomoc opravdu potřebují, ať se nebojí si o ni říci. Vše bude zcela anonymní.
JOSEFOV:
neděle 30. 10. v 8:30 – za rodiče Vnenčákovy a Sasínovy a za živou rodinu
úterý 1. 11. v 17:00 – za všechny naše zemřelé i za naši vlastní spásu
středa 2. 11. v 17:00 – za + Jana Skoumala, manželku, dvě dcery, dva zetě a za živou rodinu
neděle 30. 10. v 8:30 – za + rodiče Šupovy, sourozence a za živou rodinu
Oznámení: - Poslední letošní říjnová pobožnost bude v pondělí v 18 hodin.
- Ve středu v 16:30(!) proběhne na hřbitově krátká dušičková pobožnost.
- Příležitost ke sv. smíření k Dušičkám (také i k 1. pátku) bude v úterý od 16:30 a ve středu od 16:45.
- Tento týden v Josefově bude mše svatá v úterý a ve středu; naopak nebude ve čtvrtek ani v pátek.

