33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Mal 3, 19-20a Vzejde vám slunce spravedlnosti.
2. čt.: 2 Sol 3,7-12 Kdo nechce pracovat, ať nejí.
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.“
Texty příští neděle (Slavnost Krista Krále):
1. čt.: 2 Sam 5,1-3 Pomazali Davida za krále nad Izraelem.
Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Hebronu a řekly: „Hle, jsem tvá kost a tvoje maso.
Již dávno, když byl Saul králem nad námi, řídil jsi všechny záležitosti Izraele a Hospodin ti řekl: Ty
budeš pást můj izraelský lid, ty budeš vládcem nad Izraelem.“ Přišli tedy všichni přední mužové izraelští ke králi do Hebronu a král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem, oni pak
pomazali Davida za krále nad Izraelem.
2. čt.: Kol 1,12-20 Bůh nás převedl do království svého milovaného Syna.
Bratři! Děkujeme Bohu Otci, že vás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle. On nás totiž
vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. On je (věrný) obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo. V něm bylo
stvořeno všechno na nebi i na zemi, (svět) viditelný i neviditelný: ať jsou to (andělé) při trůnu, ať jsou
to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. (Kristus)
je dříve než všechno (ostatní) a všechno trvá v něm. A on je hlava těla, to je církve: on je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak má ve všem prvenství. (Bůh totiž) rozhodl, aby se v něm
usídlila veškerá plnost (dokonalosti), a že skrze něho usmíří se sebou všecko (tvorstvo) jak na nebi,
tak na zemi tím, že jeho krví (prolitou) na kříži zjedná pokoj.
ev.: Lk 23,35-43 Pane, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.
Ježíši visícímu na kříži se posmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený.“ Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: „To je židovský král.“ Jeden z těch zločinců, kteří viseli na
kříži, se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani ty se
nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak
si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až
přijdeš do svého království.“ Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“
Paradox Kristova kříže je stále znovu provokací: Jak může někdo, kdo umírá jako poslední odsouzenec, být vítězem? Jak může být zlo poraženo tím, že někdo je zlem zcela poražen? Kristovo vítězství
je však základním článkem víry křesťanů. Bůh na něm ukázal míru i strategii své lásky k člověku. Ježíš
umírá za nás. Vykoupil nás tím, že jako Bůh člověka nezavrhl, ale odpustil mu. Bůh je dárce života, nikoli zla. Proto Ježíš vstává z mrtvých, oslavený Boží mocí. Není tedy králem podle politických měřítek.
Nelze ho ani pasovat do takové role. Jeho království se dotýká každého člověka kdekoli na světě.

Týden od 13. 11. do 20. 11. 2022
Svátky v týdnu: čtvrtek: památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice (13. stol.)
neděle: slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 13. 11.
(33. neděle
v mezidobí)
pondělí 14. 11.
úterý 15. 11.
středa 16. 11.
čtvrtek 17. 11.
pátek 18. 11.
sobota 19. 11.
neděle 20. 11.
(slavnost Ježíše
Krista Krále)

7:00
10:00
18:30
6:30
18:00
18:00
6:30
19:00
18:00
6:30
16:00
7:00
10:00
18:30

- za za živou i + rod. Plhalovou, Makuderovou, Herkovu a Komosnou
- za Boží požehnání a ochranu pro naši zemi
- za + Martina a Marii Kaňovy, syna Josefa a za živou rodinu
- za členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny
- za + Marii Bačovou (1. výročí) a za živou rodinu
- za + Miroslava Janouška a za živou rodinu
- za + Václava Hubáčka, sourozence a za živou rodinu
nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 hodin bude podáno svaté přijímání
- za Romanu Martincovou (od spolužáků) a za živou rodinu
- za + Josefa Pitlacha (1. výročí) a za živou rodinu
- za živé i + 50-níky
- za Anežku Zemánkovou (od přátel z ročníku 1939/40)
- za naše farní společenství
- za spolužáky z ročníku 1981/82

Oznámení: - Dnes ve 14 hodin začne svátostné požehnání.
- Dnes v 16 hodin se v Hodoníně v sále Evropa (nad knihkupectvím Dvořáková na Národní třídě)
uskuteční benefiční koncert na podporu stacionáře Vlaštovka. Vystoupí i některé rodiny
z Bojanovic. Jste srdečně zváni. Plakátek je k nahlédnutí na farních stránkách.
- Ve farní knihovně si můžete zakoupit stolní i nástěnné kalendáře na rok 2023.
- Svátost smíření: úterý: 17:30-18:00; čtvrtek: 6:00-6:30; pátek: 17:30-18:00; sobota: 6:006:30. Čtvrteční večerní příležitost ke svátosti smíření tento týden nebude.
- Při středečních dětských mších svatých budeme nadále probírat nové příběhy; děti budou dostávat samolepky se zvířátky. Prosím, povzbuďte děti k účasti na středečních mších svatých.
- Ve čtvrtek pojedou ministranti na mech. Sraz na farním hřišti v 9:30.
- Ještě tento pátek 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“.
- Příští neděli ve 14:30 pojedeme za odměnu do Brna s ministranty, kteří se umístili na předních
místech bodování. Seznam je na nástěnce u sakristie a na farních stránkách (sekce ministranti).
- 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.
- Pokud byste chtěli přispět na pomoc lidem z naší farnosti, kteří se ocitnou v nouzi, můžete tak
učinit do pokladničky, která je vzadu za lavicemi (na pravé straně).
JOSEFOV:
neděle 13. 11. v 8:30 – za + manžela, zetě a za živou rodinu
čtvrtek 17. 11. v 18:00 – za Josefa Zálešáka (1. výročí) a za živou rodinu
neděle 20. 11. v 8:30 – na poděkování za 50 let života, za další požehnání a za živou rodinu
Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší sv., případně po mši sv.
- Pokud byste chtěli přispět na pomoc lidem z naší farnosti, kteří se ocitnou v nouzi, můžete tak
učinit do pokladničky na stolku.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, farní účet: 1440477309/0800

