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Texty této neděle:  

1. čt.: 2 Král 4,8-11,14-16a  Je to svatý muž Boží, může se tam uchýlit. 

Jednoho dne Elizeus procházel přes Šunem. Žila tam zámožná žena a ta ho pozvala k jídlu. Kdykoli 

tam procházel, zašel se tam najíst. A ona řekla svému muži: „Vím, že je to svatý muž Boží, který k nám 

vždy přichází. Upravíme mu v poschodí malou světničku a dáme mu tam lůžko, stůl, sedadlo a svícen, a 

kdykoli k nám přijde, může se tam uchýlit.“ Když tam zase jednou Elizeus přišel, vstoupil do světničky a 

odpočinul si tam. Řekl svému služebníku Gechazimu: „Co by se dalo pro ni udělat?“ On odpověděl: 

„Nemá přece syna a její muž je už starý.“ Elizeus mu řekl: „Zavolej ji!“ Zavolal ji a ona zůstala stát u 

vchodu. On pravil: „Za rok v tento čas budeš mít v náručí syna.“ 

2. čt.: Řím 6,3-4,8-11  …teď musíme žít novým životem. 

My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. 

Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrt-

vých, tak i my teď musíme žít novým životem. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu... 

ev.: Mt 10,37-42  Kdo nebere svůj kříž, není mě hoden. Kdo přijímá vás, přijímá mne. 

Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje 

syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. 

Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne při-

jímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. …Kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedli-

vý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, 

protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“ 

Evangelium příští neděle (slavnost sv. Cyrila a Metoděje): 

1. čt.: Iz 61, 1-3a  Hospodin mě pomazal a poslal mě zvěstovat radostnou zprávu chudým. 

Duch Páně, duch Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat ra-

dostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězně-

ným, hlásat Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny soužené, zarmoucené 

na Siónu obveselit, dát jim věnce místo popela, olej radosti místo smutku, šat jásotu místo malomyslnosti.  

2. čt.: 2 Kor 4,1-2.5-7  Kážeme, že Ježíš Kristus je Pán, my však že jsme vaši služebníci. 

Bratři! Když jsme pověřeni službou, nenecháváme se ovládnout malomyslností, protože nám Bůh mi-

losrdně pomáhá. Nepoužíváme nečestných úskoků, nepočínáme si chytrácky ani nefalšujeme Boží slovo. 

Ale hlásáme pravdu naprosto otevřeně, a tak se doporučujeme lidskému úsudku před Bohem.  

Vždyť přece nehlásáme sebe, ale kážeme, že Ježíš Kristus je Pán, my však že jsme vaši služebníci kvůli 

Ježíši. Neboť Bůh, který řekl: „Ať ze tmy zazáří světlo!“, zazářil i v našem srdci, aby osvítil lidi pozná-

ním Boží velebnosti, která je na Kristově tváři. Poklad víry máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta 

nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám. 

ev.: Lk 10,1-9  Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. 

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a 

míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim:  „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby 

poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec ani mošnu ani opán-

ky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto do-

mu!’ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám.  

V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu.  

Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám 

předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží království!’ 

Dnes si připomínáme dvě velké osobnosti církve, největší vzdělance své doby, kteří pro lásku ke Kristu a k 

evangeliu byli ochotni odejít do vzdálených a barbarských končin. Jakkoli byla jejich misie jen dílčím pří-

spěvkem k pokřesťanštění oblastí naší země, její význam je nesporný. Na životě těchto světců můžeme sle-

dovat praktické naplnění Ježíšových slov z dnešního evangelia. Otázkou zůstává, jak se tato Pánova slova 

odrážejí do dnešních dnů a do naší vlastní víry. 
www.farnostdolnibojanovice.cz  

tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800   

       13. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ 

https://www.servis24.cz/ebanking-s24/ib/base/inf/productlist/home?execution=e2s1


Týden od 28. 6. do 5. 7. 2020 

Svátky v týdnu: pondělí: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

                            pátek: svátek sv. Tomáše, apoštola 

   neděle: slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 28. 6. 

(13. neděle v 

mezidobí) 

  7:00 - za + Františka Bílíka (od přátel u ulice) 

10:00 - za děti, které dnes přijmou Krista poprvé ve svátosti oltářní  

18:30 - za kněze, kteří v naší farnosti slouží a vypomáhají 

pondělí 29. 6. 

(Petr a Pavel) 

  6:30 - na dobrý úmysl  

19:00 - za děti z naší farnosti  

úterý 30. 6. 19:00 - za členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny 

středa 1. 7.        18:00 - na poděkování za 60 let života a za živou rodinu 

čtvrtek 2.7.  6:30 - za + Růženu Komosnou (od ochotníků) 

   nešpory, adorace (do 22 hodin) 

pátek 3. 7. 19:00 - na poděkování za dar života a za další Boží požehnání 

sobota 4. 7.   6:30 - za + Stanislava Figuru (od spolužáků) 

neděle 5. 7. 

(Cyrila a Me-

toděje) 

  7:00 - za + Stanislava Figuru (od rod. Turkovy) 

10:00 - za naše farní společenství a za ochranu při prázdninových aktivitách 

   Večerní mše svatá dnes nebude (koná se pouť v Mikulčicích).  

Oznámení: - Hudebníci se sejdou dnes v 9:30 ve farní učebně.   

- Jste zváni ke svátostnému požehnání, které začne dnes o ½ hodiny později – ve 14:30. 

- V pondělí – na slavnost sv. Petra a Pavla – budou slouženy dvě mše svaté – ráno i večer (viz tabulka).  

- Příležitost ke svátosti smíření před 1. pátkem a na začátku prázdnin: středa: 17:00-18:00; čtvrtek (o. 

Josef Pohanka, o. Petr): 16:30-17:30; dále 19:30-21:30; pátek: 18:30-19:00; sobota: 6:00-6:30. Pokud jste 

nebyli delší dobu u sv. smíření, využijte tyto příležitosti. 

- V pátek se můžete v kostele v 15 hodin pomodlit pobožnost křížové cesty. Po ní bude do mše svaté násle-

dovat tichá adorace.  
- V pátek od 16 hodin se ve farní stodole uskuteční setkání účastníků zimního pobytu v Dolomitech.  

- V pátek po mši sv. bude krátká adorace s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.  

- V sobotu od 8 hodin znovu proběhne na farní zahradě brigáda (2. etapa), při níž proběhnou přípravné prá-

ce týkající se zavlažování farní zahrady. Prosíme ochotné muže a chlapce o pomoc. Vezměte si s sebou rýč.  

- Příští neděli se bude v naší farnosti při všech mších svatých konat sbírka na bohoslovce.  

- Příští neděli po požehnání (ve 14:15) se ve farní učebně sejdeme s mládeží, která pojede v srpnu (16.-22. 8.) 

do Roháčů. Přineste, prosím, zálohu 500,- Kč a také své rodné číslo kvůli pojištění.    

- Setkání pro třeťáky příští víkend kvůli úpravám farního hřiště nebude. Bude přesunuto na sobotu 5. září.  
- Příští neděli se koná tradiční cyrilometodějská pouť v Mikulčicích na Valech. V 16 hodin začne modlitba 

růžence; mše svatá začíná v 16:30. Autobus pojede v 15:30 z obou zastávek. Jste srdečně zváni. 

- Příští neděli nebude večerní mše svatá.   

- Farní zahrada bude tento týden kvůli úpravám farního hřiště zavřená.  

- PŘEDBĚŽNÁ OZNÁMENÍ:   • Letošní pouť na Svatý Hostýn se uskuteční v sobotu 25. července. Může-

te se začít zapisovat do sešitu, který je v sakristii.    

  • Centrum pro rodinu Hodonín uspořádá na podzim (9.-11.10.) v Jeseníkách víkend pro manžele (možno i 
s dětmi) pod názvem Barevné podzimní toulání. Program: jsou výlety do přírody, povídání o vztazích, od-

počinek. V případě zájmu je nutné se přihlásit do 5. srpna na adrese: ambrozkova@cprhodonin.cz . 

  • Svátost biřmování bude v naší farnosti udílet biskup Pavel Konzbul v sobotu 7. listopadu ve 14 hodin.   

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 28. 6. v 8:30 – za Emila Vnenčáka, syna Dušana a živou rodinu 

pondělí 29. 6. v 18:00 – na dobrý úmysl  

čtvrtek 2. 7. v 18:00 – za rodiče Pospíšilovy, syna, dceru a manžela  

pátek 3. 7. v 17:30 – na dobrý úmysl  
neděle 5. 7. v 8:30 – za Jana Půčka a za živou i + rodinu Půčkovu a Lekavou 

Oznámení: - Svátost smíření: ve čtvrtek přede mší svatou a při mši svaté (o. Josef Pohanka). 

- V pátek od 15 hod. jste zváni do kostela k tiché adoraci.  

- Autobus pro zájemce o pouť v Mikulčicích se zastaví příští neděli po 15:30 na křižovatce.  

mailto:ambrozkova@cprhodonin.cz

