SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Texty této neděle:
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.
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: 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.“
Texty příští neděle (1. neděle adventní – začínají nedělní čtení z cyklu A):
1. čt.: Iz 2,1-5 Pán shromáždí všechny národy ve věčném míru Božího království.
Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a Jeruzalému. Stane se v posledních dnech: Pevně bude
stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou: „Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!“ Ze Siónu vyjde nauka, z Jeruzaléma
Hospodinovo slovo. Soudit bude národy, rozsuzovat četné kmeny, že zkují své meče v radlice a svá kopí
ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit.Jakubův dome, vzhůru,
choďme v Hospodinově světle!
2. čt.: Řím 13,11-14 Naše spása je blízko.
Bratři! Víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní
je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky
temnoty a oblečme se do výzbroje světla. Veďme počestný život jako ve dne; ne v hodováních a pitkách,
ne v necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo tak, že by to vyvolávalo žádosti.
ev.: Mt 24,37-44 Bděte, abyste byli připraveni.
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž
v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka. Tehdy budou dva na
poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá
ponechána. Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v
kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy
buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“
V tomto evangeliu Pánu nejde o žádné strašení úzkostných lidí. Ježíš naopak vede pohled od strachu a
obav k zaměření se na podstatné. Podstatný je plnohodnotný vztah člověka s Bohem. To je očekávaná připravenost. To je ona Pavlova „bdělost“ a v posledku i význam adventu.

Týden od 20. 11. do 27. 11. 2022
Svátky v týdnu: pondělí: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
úterý: památka sv. Cecílie, panny a mučednice (3. stol.)
středa: památka sv. Klementa I. papeže a mučedníka (1. stol.)
čtvrtek: památka sv. Ondřeje Dung Laca a druhů, vietnam. mučedníků (19. stol.)
pátek: památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice (3. stol.)
neděle: 1. neděle adventní – začátek nového liturgického roku (čtení z cyklu A)

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:
neděle 20. 11.
(slavnost Ježíše
Krista Krále)
pondělí 21. 11.
úterý 22. 11.
středa 23. 11.
čtvrtek 24. 11.

7:00 - za Anežku Zemánkovou (od přátel z ročníku 1939/40)
10:00 - za naše farní společenství
18:30 - za spolužáky z ročníku 1981/82
6:30 - za + Josefa Dekaře (od přátel)
18:00 - na poděkování za 55 let života, za další požehnání a za živou rodinu
18:00 - za Vojtěcha Herku, manželku a za živou rodinu
6:30 - za + Annu Račickou (nedožitých 100 let), manžela a za živou rodinu
19:00
nešpory, adorace (do 22 hodin); po 22. hodině bude podáno sv. přijímání
pátek 25. 11.
18:00 - za Jiřího Nováka a za živou i + rodinu
sobota 26. 11.
6:30 - za Josefa Skoumala (od spolužáků)
neděle 27. 11.
7:00 - za Rudolfa Košutka, manželku, dvoje rodiče a za živou rodinu
(1. neděle
10:00 - za požehnané prožití adventu v našich rodinách i v naší farnosti
adventní)
18:30 - za Jiřího Hubáčka, Františka Zelinku a za spolužáky z roč. 1969/70
Oznámení: - Dnes ve 14 hodin začne svátostné požehnání.
- Ve farní knihovně si můžete zakoupit stolní i nástěnné kalendáře na rok 2023.
- Dnes ve 14:30 pojedeme za odměnu do Brna s ministranty, kteří se umístili na předních místech
bodování. Aktualizovaný seznam je na nástěnce u sakristie a na farních stránkách (sekce ministranti).
S sebou sportovní obuv a oblečení (alespoň tričko na převlečení).
- Svátost smíření: úterý: 17:30-18:00; středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 6:00-6:30 a 20:00-21:30; pátek: 17:30-18:00; sobota: 6:00-6:30.
- 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.
- V pátek po mši svaté (cca od 18:45) se bude na faře konat společenství mládeže. Zváni jsou žáci ze
7.-9. tříd i středoškoláci.
- Příští neděli na konci všech mší svatých budou požehnány adventní věnce. Doneste je, prosím, před
oltář.
- Příští neděli od 15 h. se v Obec. domě uskuteční vernisáž Vánoční výstavy. Jste srdečně zváni.
- Odjezd do Břežan na duchovní obnovu pro maminky bude příští neděli v 17 hodin od fary.
- Za dva týdny – v pátek 2. 12. večer a v sobotu 3. 12. ráno – proběhne v naší farnosti adventní duchovní obnova pod vedením o. Pavla Kopečka z Násedlovic. Udělejte si, prosím, čas.
- 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).
- Dnešní pastýřský list biskupa Pavla si můžete přečíst na našich farních webových stránkách.

JOSEFOV:
neděle 20. 11. v 8:30 – na poděkování za 50 let života, za další požehnání a za živou rodinu
čtvrtek 24. 11. v 18:00 – za Cecílii Červenkovou, manžela a za živou rodinu
neděle 27. 11. v 8:30 – za + Josefa Kudrnu (nedožitých 92 let) 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

