Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: 2 Mak 7,1-2.9-14 Král všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu.
2. čt.: 2 Sol 2,16-3,5 Pán ať vás utvrdí v každém dobrém činu i slovu.
ev.: Lk 20,27-38 Bůh není Bohem mrtvých, ale živých.
K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů 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 syny Božími... Bůh přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých..."
Texty příští neděle (33. neděle v mezidobí):
1. čt.: Mal 3, 19-20a Vzejde vám slunce spravedlnosti.
Hle, přijde den, který plane jako pec, slámou se stanou všichni zpupní, všichni, kdo se dopouštějí bezbožnosti! Den, který přijde, je spálí – praví Hospodin zástupů – že po nich nezůstane kořen ani větev!
Vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde slunce spravedlnosti, které má na svých křídlech uzdravení.
2. čt.: 2 Sol 3,7-12 Kdo nechce pracovat, ať nejí.
Bratři! Víte sami, jak nás máte napodobovat. Když jsme byli u vás, nezaháleli jsme ani jsme chleba nejedli od nikoho zadarmo. Naopak: ve dne v noci jsme se lopotili, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž.
Ne že bychom na to neměli právo, ale dáváme vám sami sebe za vzor, který byste mohli napodobovat.
Ano, už tehdy, když jsme byli u vás, přikazovali jsme vám: „Kdo nechce pracovat, ať nejí.“ A teď slyšíme, že někteří z vás žijí zahálčivě a vůbec nepracují... Takovým lidem důrazně přikazujeme mocí, kterou
máme od Pána Ježíše Krista, aby v klidu pracovali a jedli chléb, na který si sami vydělají.
ev.: Lk 21,5-19 Vytrvalostí zachráníte svou duši.
Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozbořeno.“ Zeptali se ho:
„Mistře, kdypak se to stane? A jaké bude znamení, že to už nastává?“ Odpověděl: „Dejte si pozor, abyste
se nenechali svést! Mnozí lidé totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: ‘Já jsem to!’ a Ten čas je tady!’ Nechoďte za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, neděste se, neboť to se musí stát napřed,
ale nebude hned konec.“ Potom jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou
velká zemětřesení, na různých místech hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na nebi. Ale před tím
vším vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám na soud a do vězení, budou vás
předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci
toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou
odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete zrazováni i od vlastních rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se
vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.“
Konec světa je děsivým obrazem. Mnohokrát v dějinách se lidé domnívali, že to právě nastalo. Příkladem jsou hnutí zmiňovaná kolem roku 1000 po Kr. nebo spojená s husitstvím. Kristus ale necílil na vystrašení lidí, jak to dnes sledujeme u populistických hnutí, když na strach odpovídají nerealistickými sliby. Ježíš mluví ke komunitě svých následovníků, dává jim rady a dodává odvahu. Neskrývá náročnost posledních dnů. Upozorňuje na několik věcí: Povstanou falešní či prolhaní zachránci, budou útoky na následovníky Krista, bude ve světě strach… Ježíš ale povzbuzuje učedníky, aby obavám a strachu nepropadli. Posledním pánem dějin není Zlo (sr. první čtení), ale Bůh. Je to čas, kdy se blíží konečné vítězství Boha, dobra, spravedlnosti. Když zakoušíme obtíže doby, platí stejná povzbuzení. Blíží se čas naší osobní záchrany.
Svátky v týdnu: středa: svátek Posvěcení lateránské baziliky
čtvrtek: památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve (5. stol)
pátek: památka sv. Martina, biskupa (4. stol.)
sobota: památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka (16.-17. stol.)

Týden od 6. 11. do 13. 11. 2022
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 6. 11.
(32. neděle
v mezidobí)
pondělí 7. 11.
úterý 8. 11.
středa 9. 11.
čtvrtek 10. 11.

7:00 - za + Petra Hunču (1. výročí) a za živou i + rodinu
10:00 - za naše farní společenství a za všechny naše zemřelé
18:30 - za + Josefa Esterku (15. výročí) a za živou rodinu
6:30
- za Helenu Račickou, manžela za za živou i + rodinu
18:00
- za Bronislavu Hrbáčovou a za živou rodinu
18:00
- za Marii Otáhalovou a za živou rodinu (od spolužáků)
6:30
- za Hedviku a Marii Vymyslické (od spolupracovníků)
19:00
nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 hodin svaté přijímání
pátek 11. 11.
18:00
- za + Stanislava Bílka, dvoje rodiče a za živou rodinu
sobota 12. 11.
6:30
- za Marii Vašíčkovou a Jendu Moravanského (od spolužáků)
13:00
- pohřební mše svatá za + Marii Lelkovou
neděle 13. 11.
7:00 - za za živou i + rodinu Plhalovou, Makuderovou, Herkovu a Komosnou
(33. neděle
10:00 - za naše farní společenství a za všechny naše zemřelé
v mezidobí)
18:30 - za + Martina a Marii Kaňovy, syna Josefa a za živou rodinu
Oznámení: - Dnes ve 14 hodin začne svátostné požehnání. Po požehnání (cca od 14:15) bude následovat
krátká pobožnost na hřbitově.
- Ve farní knihovně si můžete zakoupit stolní i nástěnné kalendáře na rok 2023.
- V úterý v 15 hodin bude společná svátost smíření pro děti po 1. svatém přijímání.
- Svátost smíření: úterý: 17:30-18:00; 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 (ke slavnosti Krista Krále); čtvrtek ve 20 hodin – zkouška smyčcového orchestru (farní učebna či jinde na faře); pátek
ve 20 hodin zkouška smyčcového orchestru (kostel).
- Ve středu při mši svaté budou představeni třeťáci, kteří tento školní poprvé přistoupí ke svatému přijímání.
Zároveň ve středu začneme probírat nové příběhy; děti budou dostávat samolepky se zvířátky. Prosím, povzbuďte děti k účasti na středečních mších svatých.
- Ve středu po mši svaté se na chvíli setkáme s rodiči třeťáků; promluvíme si o přípravě dětí k přijímání.
- Návštěvy nemocných: středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek po 11. hodině – penzion; pátek
po 14. hodině – Josefov.
- V pátek od 17 hodin a v sobotu dopoledne bude na faře k dispozici terapeut Radovan Voříšek. Na setkání
s ním se domlouvejte prostřednictvím jeho e-mailu (vorisek@podaneruce.cz).
- Ještě další dva pátky (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“.
- V sobotu v 18 hodin začne ve farní učebně nový cyklus přednášek pod názvem „náboženství pro dospělé“. Postupně při něm budeme společně probírat základy křesťanské víry. Jste srdečně zváni.
- Ještě jsou volná místa na duchovní obnovu 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.
- Pro úklid kolem kostela je k dispozici (v zadní části zpovědní místnosti) odfukovač listí. „Návod“ k použití
podají kostelníci nebo o. Petr .
- Ještě jednou 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. Pokud byste
chtěli přispět jiným způsobem, můžete tak ode dneška učinit do pokladničky vzadu za lavicemi. Už teď děkuji všem, kteří svou pomoc nabídli.
JOSEFOV:
neděle 6. 11. v 8:30 – za + rodiče Šupovy, sourozence a za živou rodinu
čtvrtek 10. 11. v 18:00 – za dvoje + rodiče, prarodiče a za živou rodinu Rampáčkovu a Pospíšilovu
neděle 13. 11. v 8:30 – za + manžela, zetě a za živou rodinu
Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.
- V pátek po 14. hodině navštíví proběhnou v Josefově návštěvy nemocných.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, farní účet: 1440477309/0800

