Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA
Texty této neděle (slavnost sv. Václava):
1. čt.: Mdr 6,9-21 Kdo svatě střeží svaté příkazy, budou znání za svaté
Vám tedy, vládcové, platí má slova, abyste se naučili moudrosti a nepadli... Buďte tedy žádostivi mých
slov, dychtěte poučit se z nich . Moudrost září a nevadne, ochotně se dává spatřit těm, kdo ji milují, a najít
těm, kdo ji hledají… Kdo ji hned zrána vyhledá, nebude se namáhat, najde ji sedící u svých dveří. Přemýšlet o ní je ta pravá rozumnost, a kdo kvůli ní bdí, je brzy bez starostí. Sama obchází a hledá, kdo jsou jí
hodni, na jejich stezkách se jim vlídně ukazuje a v každé myšlence se s nimi setkává. Počátkem rozumnosti je nejupřímnější touha poučit se, a péče o poučení, to je láska k ní…
2. čt.: 1Petr 1,3-6; 2,21b-24 Zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích...
První věc, ke které vybízím, je tato: ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a
počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. On chce, aby se všichni lidé zachránili a (došli)
k poznání pravdy. Je totiž (jenom) jediný Bůh a (jenom) jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk
Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny…
ev.: Mt 16,24-27 Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho.
Ježíš řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl
zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude
mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Syn člověka přijde
v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“
Texty příští neděle:
1. čt.: Hab 1,2-3; 2,2-4 Spravedlivý bude žít pro svou věrnost.
Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, – ty však neslyšíš; křičím k tobě: „Násilí!“ – ty však nepomáháš. Proč mi dáváš hledět na bezpráví? Můžeš se dívat na soužení? Zpustošení a násilí je přede mnou,
povstávají hádky, rozmáhá se svár. Tu mi Hospodin odpověděl: „Napiš vidění, vyryj ho zřetelně na desky,
aby ho mohl každý snadno přečíst. Na určený čas totiž ještě čeká vidění, spěje však k naplnění a nezklame. I když ještě prodlévá, počkej na ně, neboť jistě se splní, nedá se zdržet. Hle, zahynul ten, kdo nebyl
upřímný v duši, spravedlivý však bude žít pro svou věrnost.“
2. čt.: 2 Tim 1,6-8.13-14 Nestyď se veřejně vyznávat našeho Pána.
Vybízím tě: zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán vzkládáním mých rukou. Vždyť Bůh nám
nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti! Proto se nestyď veřejně vyznávat našeho Pána
ani se nestyď za mě, že nosím kvůli němu pouta. Naopak: Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené
s hlásáním evangelia. Jako vzoru zdravé nauky se drž toho, cos ode mě slyšel, a měj přitom víru a lásku v
Kristu Ježíši. Ten drahocenný, tobě svěřený poklad opatruj skrze Ducha svatého, který v nás bydlí.
ev.: Lk 17,5-10 Kdybyste měli víru..
Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: ‘Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!’, poslechla by vás. Když někdo z vás má služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: ‘Hned pojď a sedni si ke stolu’? Spíše mu přece řekne: ‘Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst ty.’
Děkuje snad potom tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, až uděláte všechno, co
vám bylo přikázáno, řekněte: ‘Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.’
Nemalá část evangelia se skládá z drobných výroků, které autoři poskládali v různém pořadí a vložili
do textu. Tak si počíná i svatý Lukáš. Výrok o víře šokuje. Copak apoštolové nenásledují Krista, protože v
něj uvěřili? Pán naznačuje, že o víru je třeba se opřít. Vložit důvěru do toho, co jsme vírou přijali. Nikdo
by neporoučel stromu, aby se přesadil. Rozumově ví, že to je nesmysl. Pokud ale víra vede člověka ke krokům, které jsou za hranou běžné zkušenosti, je třeba ji brát vážně. Je třeba rozvažovat na jedné straně s
velkou pokorou služebníků, kteří si Boha váží, a na druhé straně s důvěrou dítěte, které spoléhá na Nebeského Otce. Pán tedy necílí na nesmyslné či pomatené jednání. Ale poukazuje na ochotu opřít se o víru,
protože víra zmůže velmi mnoho.
www.farnostdolnibojanovice.cz
tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800

Týden od 25. 9. do 2. 10. 2022
Svátky v týdnu: úterý: památka sv. Vincence z Paula, kněze (XVI.-XVII. stol.)
středa: slavnost sv. Vávlava, mučedníka, hl. patrona českého národa (X. stol.)
čtvrtek: svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
pátek: památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve (IV.-V. stol.)
sobota: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve (XIX. stol.)

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 25. 9.
7:00 - na dobrý úmysl
(Svatováclavské 8:00(!) - za Josefa Urbánka a za živou i + rodinu
hody)
10:00 - za Boží požehnání a ochranu pro naši farnost a obec
Večerní mše svatá dnes nebude!
pondělí 26. 9.
8:00 - za všechny naše zemřelé a za duše v očistci
úterý 27. 9.
19:00 - na poděkování za 90 let života, za další požehnání a za živou i + rodinu
středa 28. 9.
7:00 - za + Martu Zvědělíkovou a za živou rodinu (od spolužáků)
(sv. Václav)
10:00 - - za naše farní společenství
čtvrtek 29. 9.
6:30 - za živé i + členky Živého růžence
19:00
nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 hodin bude podáno svaté přijímání
pátek 30. 9.
19:00 - za Petra Sedláka a otce
sobota 1. 10.
6:30 - za + Františku Kolibovou (od spolupracovnic)
neděle 2. 10.
7:00 - za + manžela, děti, vnoučata a jejich přátele
(27. neděle
10:00 - za naše farní společenství
v mezidobí)
Večerní mše svatá tuto neděli nebude!
Oznámení:
- Slavnostní svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin. Přijďte v hojném počtu.
- Dnes ani příští neděli nebude v Bojanovicích večerní mše svatá.
- Zítra začne ranní mše svatá až v 8 hodin. Po ní bude následovat krátká pobožnost na hřbitově.
- Od pondělí mohou ochotní dárci přinášet hrozny do farního sklepa. Vybírají se hrozny bílé i červené. Prosíme, abyste hrozny přesypávali ze svých beden do farních.
- Příležitost ke svátosti smíření: pondělí: 7:30-8:00; úterý: 18:30-19:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 18:00-19:00; také před ostatními mšemi svatými (kromě středy).
- Ve středu budou dvě dopolední mše svaté. Večerní mše svatá nebude.
- V pátek od 17 hodin a v sobotu dopoledne bude na faře k dispozici terapeut Radovan Voříšek. Zájemci
o setkání se s ním mohou domluvit na jeho mailové adrese: vorisek@podaneruce.cz .
- V pátek a v sobotu se uskuteční druhé kolo senátních voleb. Účast doporučuji: každý hlas se počítá.
- Od tohoto týdne začínají říjnové pobožnosti. První z nich bude v sobotu v 18 hodin.
- I letos se bude konat evangelizační kurz Alfa. Kurz začne v pátek 7. října v 19 hodin v Centru pro rodinu v Hodoníně. Přihlášky v u o. Petra nebo u paní Kateřiny Jagošové (731 626 073). Pozvěte, prosím, i
své nevěřící či hledající známé. Plakátky jsou k dispozici v sakristii a na farních webových stránkách.
- Pokud jste mezi donátory fondu Puls, prosím, abyste příspěvek uhradili do konce října – potom už
se počítá do příštího roku. V případě nejasností vám pomůže p. Karel Tomčala ( tel.: 608 641 141).
- Pokud jste si objednali DVD z primice Jiřího Hebrona, vyzvedávejte si je v sakristii.
- Ve vchodech do kostela si můžete vzít nové číslo farního časopisu Cesta.
Bohoslužby – JOSEFOV:
neděle 25. 9. v 8:30 – za dvoje rodiče a za živou rodinu Marčíkovu
středa 28. 9. v 8:30 – za + Vladimíra Valoviče, rodiče a za živou i + rodinu
neděle 2. 10. v 8:30 – za + Vojtěcha Pospíšila, rodiče a za živou rodinu
Oznámení:
- Tento týden bude v Josefově mše svatá ve středu dopoledne. Čtvrteční mše svatá nebude.
- Od tohoto týdne začínají říjnové pobožnosti. První z nich bude v sobotu v 18 hodin.

