Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Jer 1,4-5.17-19 Prorokem pro národy jsem tě ustanovil.
2. čt.: 1 Kor 12,31-13,13 Nyní trvá víra, naděje a láska; ale největší z nich je láska.
ev.: Lk 4,21-30 Jako Eliáš a Elizeus i Ježíš byl poslán nejen k Židům.
Ježíš promluvil v synagoze: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn Josefův?“ Řekl jim: „Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo
v Kafarnau.“ Dále řekl: „Amen, pravím vám: …Mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie.“ Když to slyšeli, všichni v synagoze
vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich
město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál.
Texty příští neděle (5. neděle v mezidobí):
1. čt.: Iz 6,1-2a.3-8 Zde jsem, mne pošli.
Toho roku, kdy zemřel král Uzijáh, viděl jsem sedět Pána na vznešeném trůnu, lem jeho roucha naplňoval svatyni. Nad ním stáli serafové. Jeden volal na druhého: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá
země je plná jeho slávy.“ Tu jsem zvolal: „Běda mně, je se mnou konec! Vždyť jsem člověk nečistých rtů,
mezi lidem nečistých rtů bydlím, a Krále, Hospodina zástupů, jsem viděl svýma očima!“ Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl rozžhavený kámen, který vzal kleštěmi z oltáře. Tím se dotkl mých úst a
řekl: „Hle, dotklo se to tvých úst, zmizela tvá nepravost, bude smyt tvůj hřích!“ Pak jsem slyšel hlas Páně,
jak praví: „Koho mám poslat, kdo nám půjde?“ Řekl jsem: „Zde jsem, mne pošli!“
2. čt.: 1 Kor 15,1-11 Tak to kážeme a tak jste v to uvěřili.
Chci vám, bratři, vyložit radostnou zvěst, kterou jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali a jste v tom pevní.
Ona vás vede ke spáse, když se jí držíte přesně tak, jak jsem vám to kázal; jinak jste uvěřili nadarmo. Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že
byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti.
Pak se zjevil více než pěti stům bratří najednou – většina z nich dosud žije, někteří však už zesnuli. Potom
se zjevil Jakubovi, pak všem apoštolům. A po všech jako poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče. Ano,
já jsem nejnepatrnější z apoštolů; nejsem ani hoden, abych byl nazýván apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. Ale Boží milostí jsem to, co jsem, a jeho milost, kterou mi udělil, nezůstala ležet ladem. Ano, pracoval jsem do únavy daleko více než všichni ostatní. Vlastně ne já, nýbrž Boží milost se
mnou. Ale ať už já, nebo oni: tak to kážeme a tak jste v to uvěřili.
ev.: Lk 5,1-11 Nechali všeho a šli za ním.
Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi,
a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se
jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili
obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode mě:
jsem člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho společníků – nad tím lovem ryb, které
chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním.
Znovu otevíráme téma Božího povolání, tedy chvíle, kdy konkrétně nás Bůh pozval nebo zve, abychom
se podíleli na jeho díle. Každý specifickým způsobem. V evangeliu Šimon zažil nečekanou událost a díky ní
pochopil, že je Bohem povolán k zapojení se do hlásání evangelia. Mnozí z nás zakusili podobné události.
Ale často se nám stává, že je necháme ležet ladem, snažíme se vše zracionalizovat, nebrat vážně. Neměli
bychom se vrátit k těmto okamžikům života, připomínat si je a ptát se, kam a k čemu nás Bůh pozval?
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131

Týden od 30. 1. do 6. 2. 2022
Svátky v týdnu: pondělí: památka sv. Jana Boska, kněze (XIX. stol.)
středa: svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
čtvrtek: památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka (III.-IV. stol.)
sobota: památka sv. Agáty, panny a mučednice (III. stol.)

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 30. 1.
(4. neděle
v mezidobí)
pondělí 31. 1.
úterý 1. 2.
středa 2. 2.

7:00 - za + Lubomíra Trefilíka, + manžeku a za živou i + rodinu
10:00 - za + o. Josefa Pelce (nedožitých 50 let)
18:30 - za Teklu a Pavla Košutkovy a za živou rodinu
6:30 - za + Jana Veselého (od přátel z ulice)
18:00 - za Václava Fatěnu, bratra, rodiče a za živou rodinu
6:30 - za Blaženu a Františka Komosné a za živou rodinu
18:00 - za kněze, řeholníky a řeholnice z naší farnosti a za nová duchovní povolání
čtvrtek 3. 2.
6:30 - za + Annu Bílkovou a za živou rodinu (od přátel z ulice)
19:00 nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 hodin podávání sv. přijímání
pátek 4. 2.
18:00 - za + Tomáše Kříže a za živou rodinu (1. výročí)
sobota 5. 2.
7:00 - za rodiče Urbánkovy, syna a za živou rodinu
neděle 6. 2.
7:00 - za Marii a Petra Filipovičovy, dceru, dva zetě a za živou i + rodinu
(5. neděle
10:00 - za naše farní společenství
v mezidobí)
18:30 - za Zdeňka Štraita (od spolužáků)
Oznámení: - Svátostné požehnání dnes začne v obvyklých 14 hodin.
- Po požehnání si děti mohou přijít pro obrázky zvířat, které jim chybějí.
- Po požehnání bude taktéž podáváno svaté přijímání.
- Nadále pokračuje duchovní štafeta za duchovní a fyzické uzdravení naší země. Pokud jste ochotni se
zapojit, zapisujte se na farních webových stránkách.
- Pokud by se ještě někdo chtěl zapojit (do již probíhajícího) kurzu charismatické obnovy, je v těchto
dnech poslední možnost. Případní zájemci ať se hlásí u o. Petra.
- Příležitost ke sv. smíření: středa: 15:00 – děti po 1. sv. přijímání (poslední společná sv. smíření); dále
17:00-18:00; čtvrtek: 16:30-17:30 (o. Josef Pohanka, o. Petr) a 19:30-21:30 (o. Pavel Fatěna, o. Josef
Pohanka, o. Petr); pátek: 15:30-16:15.
- V středu – ve svátek Uvedení Páně do chrámu – bude mše svatá ráno i večer. Po obou mších svatých
můžete přijmout svatoblažejské požehnání. Další možnost bude příští neděli po požehnání.
- Ve středu po mši svaté (cca v 19:15) se na faře sejdeme s vedoucími kurzu ChO.
- Ve čtvrtek od 8 hodin proběhne povánoční úklid kostela. Prosíme o pomoc muže i ženy (i mladší).
- V pátek v 15 hodin se můžete v kostele pomodlit křížovou cestu. Po ní bude do mše svaté následovat tichá adorace.
- V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 5. skupina biřmovanců.
- V pátek po mši svaté jste zváni k adoraci se zpěvem a rozjímáním.
- V sobotu od 18 hodin se na faře uskuteční další setkání kurzu charismatické obnovy.
- Noc na faře pro starší děti bude od pátku za týden (11. 2.).

BOŽÍ SLOVO PRO NAŠI FARNOST PRO TENTO ROK:
Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude
vám odpuštěno. (Lk 6,37)
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 30. 1. v 8:30 – za rodiče Klubusovy a Bílkovy a za duše v očistci
čtvrtek 3. 2. v 18:00 – za Jana Šupu, manželku, vnuka a za živou rodinu
pátek 4. 2. v 16:30 – za Alžbětu Zálešákovou, manžela, syna a za živou rodinu
neděle 6. 2. v 8:30 – na poděkování za dar života manžela a syna i za celou rodinu
Oznámení: - Příležitost ke sv. smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou a při mši sv. (o. Josef Pohanka).
- Ve čtvrtek při mši sv. budou požehnány svíce. Po mši sv. můžete přijmout svatoblažejské požehnání.
- V pátek od 15 hodin jste zváni do kostela k tiché adoraci.

