Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Texty této neděle:
1. čt.: Sir 27,5-8 Nikoho nechval, než ho vyzkoušíš…
2. čt.: 1 Kor 15,54-58 Víte přece, že vaše námaha není marná, když ji konáte ve spojení s Pánem.
ev.: Lk 6,39-45 Napřed vyndej ze svého oka trám…
Ježíš řekl učedníkům přirovnání: „Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák nad
učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám
ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru: ‘Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku’,
a sám nevidíš ve svém oku trám? Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře
vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase
špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky
a z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého
vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím přetéká srdce.“
Texty příští neděle (1. neděle postní):
1. čt.: Dt 26,4-10 Vyznání víry vyvoleného národa.
Mojžíš řekl lidu: „Kněz vezme z tvé ruky koš a položí ho před oltář Hospodina, tvého Boha. Ujmeš se
slova a vyznáš před Hospodinem, svým Bohem: ‘Můj praotec byl potulným Aramejcem, sestoupil do
Egypta a přebýval tam v malém počtu osob jako přistěhovalec. Ale stal se tam národem velkým, mocným
a početným. Egypťané však nás týrali, sužovali a podrobili tvrdému otroctví. Tehdy jsme křičeli
k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin slyšel náš hlas, viděl naši bídu, lopotu a útlak. Hospodin nás
vyvedl z Egypta mocnou rukou, napřaženým ramenem, šířil velký strach a působil znamení a divy. Přivedl
nás na toto místo a dal nám tuto zem, zem oplývající mlékem a medem.Nyní hle – přináším prvotiny plodů půdy, kterou jsi mi dal, Hospodine!’ Položíš koš před Hospodinem, svým Bohem, a pokloníš se Hospodinu, svému Bohu.“
2. čt.: Řím 10,8-13 Vyznání víry věřícího v Krista.
Co říká Písmo? „Blízko tebe je to slovo, máš ho v ústech i ve svém srdci“; to je slovo víry, kterou hlásáme. Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse. Písmo přece říká: „Žádný, kdo v něho
věří, nebude zklamán.“ Všichni přece mají jednoho a téhož Pána a ten je bohatě štědrý ke všem, kdo ho
vzývají. Vždyť „každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen“.
ev.: Lk 4,1-13 Duch ho vodil pouští a ďábel ho pokoušel.
Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl. Ďábel mu řekl: "Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto
kamení, ať je z něho chléb." Ježíš mu řekl: "Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem ,ale každým slovem Božím." Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl:
"Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budešli se mi klanět, bude to všechno tvé." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu
svému, a jeho jediného uctívat." Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a
řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů; vždyť je psáno `andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě
ochránili´ a `na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen´." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno:
nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého." Když ďábel skončil všechna svá pokušení, odešel od něho až
do dané chvíle.
Postní doba je často vnímána jako nepříjemný čas, kdy si musíme odříkat a kdy všechno milé je tak trochu nerado viděno. To je ovšem velmi nešikovný pohled. Je to podobné jako vyčítat zamilovaným, že chtějí
být často spolu a zříkají se společnosti jiných… Jestliže člověk Boha pozve, aby vstoupil do jeho života,
začnou se dít podivuhodné věci. Někdy nejsou snadné, někdy jde o zkoušku, možná v ní neobstojíme, ale
důležité je postřehnout, že se něco děje. Bůh začal jednat. Je to zvláštní čas milosti. Bůh chce v našem životě jednat i v letošní postní době.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131

Týden od 27. 2. do 6. 3. 2022
Svátky v týdnu: středa: Popeleční středa – začátek doby postní, den přísného půstu

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 27. 2.
(8. neděle
v mezidobí)
pondělí 28. 2.
úterý 1. 3.
středa 2. 3.
(Popel. středa)
čtvrtek 3. 3.

7:00 - za Vlastu Račickou, manžela, syna, za ž. rod. a na poděk. za dar života
10:00 - za naše farní společenství; za mír na Ukrajině
18:30 - na poděkování za 70 let života a za živou rodinu
6:30 - za + Miroslava Janů a za živou rodinu (od přátel z ulice)
18:00 - za + Marii Bačovou a za živou rodinu (od přátel z ulice)
6:30 - na dobrý úmysl
18:00 - za mír na Ukrajině
6:30 - za Ladislava Turka (15. výročí), dvoje rodiče a za živou rodinu
19:00 nešpory, celonoční adorace (spol. část: 21:30-22:00); ve 22 h. sv. přijímání
pátek 4. 3.
18:00 - za Jana Herku, za živou rodinu a za duše v očistci
sobota 5. 3.
7:00 - za + Jana Dvořáka, dvoje rodiče a za + kamarády
neděle 6. 3.
7:00 - za Vojtěcha Blahu a za živou rodinu (od přátel z ulice)
(1. neděle
10:00 - za požehnané prožití doby postní v naší farnosti
postní)
18:30 - za + Partika Kovaříka (1. výročí) a za živou rodinu
Oznámení: - Děti si mohou či v následujících dnech po mši svaté v sakristii vyzvednout listy na vyplňování předsevzetí.
- 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.
- Od dnešního odpoledne bude v kostele mezi lavicemi pokladnička. Vaše dary budou určeny pro potřeby
farností o. Petra Krenického i pro další pomoc zkoušené Ukrajině. Více informací na plakátcích. Na
tomto telefonním čísle můžete nabídnout možnost ubytování: 737 234 078.
- Na stolku za lavicemi jsou k dispozici postničky, do nichž můžete v postu ukládat příspěvky na Charitu.
- Dnes od 17:30 se koná další setkání kurzu Charismatické obnovy. S vedoucím se sejdeme v 17:15.
- Svátost smíření: pondělí: 6:00-6:30; úterý: 17:00-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 17:30-18:00.
- Zkoušky Svatováclavského sboru a orchestru: pondělí v 19:00 – ženský sbor; pondělí ve 20:00 – orchestr; obojí v kostele. Pátek v 19:00 – mužský sbor; ve farní učebně.
- Na popeleční středu budou mše svaté ráno (6:30) i večer. V průběhu obou mší svatých bude udělován
popelec. Nezapomeňme si stanovit postní předsevzetí. Pomozme v tom i dětem. Připomínám, že středa
je den přísného postu (bez masa, jen jedno jídlo dosyta). Bylo by dobré si odříci i TV a internet.
- Ve středu ve 20 hodin se na faře sejdeme s vedoucími charismatické obnovy.
- Ze čtvrtku na pátek jste zváni na celonoční adoraci. Společná část se bude konat od 21:30 do 22 hod.
Svojí účastí na adoraci můžete duchovně podpořit všechny trpící na Ukrajině. Seznam na zapisování bude ve vchodu do kostela. Adorace bude vysílána i online.
- V pátek v 15 hodin jste zváni na pobožnost křížové cesty. Po ní bude do mše svaté tichá adorace. Po
mši svaté bude krátká adorace s modlitbou litanií.
- V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 4. skupina biřmovanců.
- V sobotu od 18 hodin se na faře uskuteční další setkání kurzu charismatické obnovy.
- Jednota Orel pořádá letní stanový tábor v Břestku. Termín: 5.-15. července. Více informací na webových stránkách: www.orel.db.cz .
- Kontakt na o. Václava Venturu: 606 944 572.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 27. 2. v 8:30 – za Josefu Košutkovou, Růženu Ištvánkovou a za živou rodinu
středa 2. 3. v 17:00 – za Antonii Kuběnovou (1. výročí) a za živou rodinu
neděle 6. 3. v 8:30 – za + Josefa Petráše, rodiče a za živou rodinu
Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve středu přede mší svatou.
- Při středeční mši svaté bude udělován popelec.
- Čtvrteční ani páteční mše svatá tento týden v Josefově nebude.
- Pobožnosti křížové cesty se budou konat v pátek v 15 hodin a v neděli ve 14 hodin.

