Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Iz 6,1-2a.3-8 Zde jsem, mne pošli.
Toho roku, kdy zemřel král Uzijáh, viděl jsem sedět Pána na vysokém a vznešeném trůnu, lem jeho roucha
naplňoval svatyni. …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.
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.
Texty příští neděle (6. neděle v mezidobí):
1. čt.: Jer 17,5-8 Prokletý člověk, který spoléhá na člověka; požehnaný člověk, který doufá v Hospodina.
Tak praví Hospodin: „Prokletý člověk, který spoléhá na člověka, kdo za svou oporu pokládá smrtelníka,
svým srdcem odstupuje od Hospodina! Je jako jalovec na pustině: nevidí, že by přišel déšť, svůj domov
má v suchopárné poušti, v solném kraji, kde nelze bydlet. Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina, jehož oporou je Hospodin! Je jako strom, který je zasazen u vod, který své kořeny vyhání k potoku; když
přijde vedro, nestrachuje se, jeho listí zůstává zelené, ani v suchém roku nepřestává nést ovoce.“
2. čt.: 1 Kor 15,12.16-20 Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu.
Bratři! Káže se o Kristu, že vstal z mrtvých. Ale jak potom mohou říkat někteří z vás, že vzkříšení mrtvých není? Jestliže tedy mrtví nevstávají, ani Kristus nevstal. A nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu,
protože pak jste ještě ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti křesťané, kteří už zesnuli. Máme-li naději
v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí. Ale Kristu z mrtvých vstal, a to jako první
z těch, kteří zesnuli.
ev.: Lk 6,17.20-26 Blahoslavení, vy chudí! Běda vám, boháči!
Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil z hory a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho
učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží.
Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království.
Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete
smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí ze svého středu, potupí a vaše
jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou
odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům. Ale běda vám, boháči, neboť už máte své
potěšení. Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť
budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich předkové
k falešným prorokům!“
Chudí a boháči, hladoví a nasycení, plačící a smějící se, nenávidění a chválení – čtveřice protikladných
postojů vyvolává skutečné napětí. Kam míří Kristova ostrá slova k „zajištěným“? Jistoty, které člověku
dávají mylný pocit nezranitelnosti, v konečném důsledku vyzní jako cesta do zkázy. „Běda vám“ znamená
dolehnutí důsledků lehkovážnosti, v níž lidé žili na úkor jiných. Kristovo evangelium se zde dotýká velmi
konkrétních důsledků našeho jednání či nejednání. Není třeba propadnout strachu, ale je třeba nést na
srdci každého, kdo potřebuje pomoc. Asi nedokážeme pomoci všem lidem v nouzi, ale to neznamená, že se
smíme uzavřít do skořápky lhostejnosti.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131

Týden od 6. 2. do 13. 2. 2022
Svátky v týdnu: čtvrtek: památka sv. Scholastiky, panny (V.-VI. stol.)
pátek: památka Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 6. 2.
(5. neděle
v mezidobí)
pondělí 7. 2.
úterý 8. 2.
středa 9.2.
čtvrtek 10. 2.

7:00 - za Marii a Petra Filipovičovy, dceru, dva zetě a za živou i + rodinu
10:00 - za naše farní společenství
18:30 - za Zdeňka Štraita (od spolužáků)
6:30 - za Marii Vymyslickou (od spolužáků)
18:00 - za + Václava Turka, manželku, dceru, syna, zetě a za živou rodinu
18:00 - za + Josefa Miklíka, dvoje + rodiče a za živou rodinu
6:30 - na dobrý úmysl
19:00 nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 hodin podávání sv. přijímání
pátek 11. 2.
18:00 - za posilu a uzdravení pro naše nemocé; za všechny, kdo se o ně starají
sobota 12. 2.
7:00 - za + Marii Rajchmanovou a za živou rodinu
neděle 13. 2.
7:00 - za + Františku Kolibovou (nedož. 80 let), dva syny a za živou rodinu
(6. neděle
10:00 - za naše farní společenství
v mezidobí)
18:30 - za + Josefa Pitlacha (od bývalých žáků)
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 se můžete zapisovat do štafety za duchovní a fyzické uzdravení naší země.
- V pondělí od 20 hodin se v kostele uskuteční zkouška Svatováclavského sboru a smyčcového orchestru. Účast nutná. Jedná se o přípravu před chystaným natáčením.
- Příležitost ke sv. smíření: pondělí: 6:00-6:30; úterý: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 17:3018:00; sobota: 6:45-7:00.
- Tento týden proběhnou návštěvy nemocných: středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek kol.
11. hodiny – penzion; pátek po 14. hodině – Josefov.
- Ve středu po mši svaté (cca v 19 hod.) se na faře sejdeme s rodiči, kteří jsou ochotni pomoci s přípravou
noci na faře pro starší děti.
- Ve středu v 19:30 se na faře sejdeme s vedoucími charismatické obnovy.
- V pátek se v Žarošicích uskuteční pouť nemocných. Zapisujte se v sakristii. Čas odjezdu bude upřesněn.
- V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 1. skupina biřmovanců.
- V pátek po mši svaté (cca 18:45) jste zváni na faru na biblickou hodinu.
- V pátek po mši svaté začne noc na faře pro starší děti. K programu patří i účast na večerní mši svaté.
Vezměte si s sebou přezůvky, věci na spaní, spacák, karimatku, hygienické potřeby a věci na hřiště.
- V sobotu v 15:30 proběhne na faře další příprava biřmovanců. S vedoucími se sejdeme v 15:00.
- V sobotu od 18 hodin se na faře uskuteční další setkání kurzu charismatické obnovy.
- Od pátku za týden (18. února) po večerní mši svaté se na faře uskuteční přednáška Radovana Voříška
o závislostech (na lécích, alkoholu, internetu, drogách…). Všichni zájemci o tuto problematiku jsou
zváni. Radovan je také ochoten nabídnout dlouhodobější skupinovou či individuální pomoc.
- Poutě do Medjugorje: • 5.-11. května (Panna Maria, Prostřednice všech milostí); • 30. července – 7.
srpna (Mezinárodní festival mládeže). Přihlášky a informace u p. Václava Salajky (tel.: 737 234 099).

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 6. 2. v 8:30 – na poděkování za dar života manžela a syna i za celou rodinu
čtvrtek 10. 2. v 18:00 – na poděkování za 50 let manželství s prosbou o další požehnání
neděle 13. 2. v 8:30 – za Františka Šindara, Pavla Kůřila, rodiče, sestru, kmotru a za živou rodinu
Oznámení: - Příležitost ke sv. smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.
- V pátek po 14. hodině se v Josefově uskuteční návštěvy nemocných.

