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Texty této neděle: 

1. čt.: Iz 55,10-11  Déšť působí, že země může rašit.  

2. čt.: Řím 8,18-23  Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. 

ev.: Mt 13,1-23  Rozsévač vyšel rozsévat. 

Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo velké množství lidu. Proto vstoupil na 

loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. A mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Jeden rozsévač 

vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některá zrna na okraj cesty; přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na 

kamenitou půdu, kde neměla mnoho prsti; hned sice vzklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale když 

vyšlo slunce, spálilo je, takže uschla, protože nezapustila kořeny. Jiná zrna zase padla do trní; trní vzešlo 

a udusilo je. Jiná však padla na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná šedesátinásobný, 

jiná třicetinásobný. Kdo má uši, slyš!“ Učedníci přistoupili k Ježíšovi a zeptali se: „Proč k nim mluvíš v 

podobenstvích?“ On odpověděl: „Vám je dáno znát tajemství nebeského království, ale jim to dáno není. 

Kdo má, tomu bude dáno – a bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. Proto k nim 

mluvím v podobenstvích, protože vidí, a přece nevidí, a slyší, a přece neslyší ani nerozumějí. Plní se na 

nich Izaiášovo proroctví: ‚Budete stále poslouchat, a neporozumíte, budete se ustavičně dívat, a nic neu-

vidíte. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají, takže očima nevidí, ušima 

neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se, a já je neuzdravím.‘ Ale blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a va-

še uši, že slyší. Amen, pravím vám: Mnoho proroků a spravedlivých toužilo vidět, co vidíte vy, ale nevi-

děli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli. Vy tedy poslyšte, jaký je smysl podobenství o rozsévači. Když 

někdo slyší slovo o Božím království a nechápe, přijde ten Zlý a obere ho o to, co bylo v jeho srdci zase-

to: to je ten, u kterého bylo zaseto na okraj cesty. Na skalnatou půdu bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a 

hned ho s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Když pak pro to slovo nastane soužení nebo 

pronásledování, hned odpadne. Do trní bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší, ale světské starosti a záliba v 

bohatství slovo udusí, takže zůstane bez užitku. Do dobré půdy bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a chá-

pe, takže přináší užitek; a vydá jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný, jiný třicetinásobný.“ 

Texty příští neděle (16. v mezidobí): 

1. čt.: Mdr 12,13.16-19 Po hříchu dáváš příležitost k lítosti. 

2. čt.: Řím 8,26-27 Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit. 

ev.: Mt 13,24-43 Nechte obojí spolu růst až do žní. 

Ježíš předložil zástupům toto podobenství: „Nebeské království je podobné člověku, který nasel na 

svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel. 

Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli služebníci k hospodáři a 

řekli mu: `Pane, copak jsi nenasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?' On jim od-

pověděl: `To udělal nepřítel.' A služebníci mu řekli: `Máme jít a (plevel) sesbírat?' On však řekl: `Ne. Ji-

nak byste při sbírání plevele mohli s ním vytrhat i pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní – a o žních 

řeknu žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici shromážděte do mé 

stodoly.'„ Předložil jim další podobenství: „Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a 

zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rost-

liny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ Pověděl jim jiné podobenství: 

„Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno pro-

kvasilo.“ To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil. 

Tak se mělo naplnit, co řekl prorok: `Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení 

světa.' Potom rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili: „Vylož nám to 

podobenství o pleveli na poli.“ Odpověděl: „Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je 

svět. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové (toho) Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je 

ďábel. Žeň je skonání věku, ženci jsou andělé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skoná-

ní věku. Syn člověka pošle své anděly, ti posbírají z jeho království každé pohoršení a ty, kdo dělají ne-

pravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy budou spravedliví v králov-

ství svého Otce zářit jako slunce. Kdo má uši, slyš!“ 

       15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 



Týden od 12. 7. do 19. 7. 2020 
Svátky v týdnu: středa: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve (XIII. stol.) 

   čtvrtek: památka Panny Marie Karmelské 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 12. 7. 

(15. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za Martina Surmana, manželku a zetě  

10:00 - za + o. Josefa Pelce (2. výročí)  

18:30 - za Jana a Františku Bohůnovy a za živou rodinu 

pondělí 13. 7.   6:30 - za Jana Blahu, manželku a dva syny  

úterý 14. 7. 15:00 - pohřební mše sv. za + Vojtěcha Buchtu  

19:00 - za + Josefa, Kadlčíka a za živou rodinu (od přátel z ulice) 

středa 15. 7.        19:00(!) - za + Petra Bohůna (20. výr.), + manželku, dceru, zetě a za živou rodinu 

čtvrtek 16.7.  6:30 - na poděkování za 80 let života a za živou rodinu 

   nešpory, adorace (do 22 hodin) 

pátek 17. 7. 19:00 - za Františka Bílíka a za dvoje rodiče a prarodiče 

sobota 18. 7.   6:30 - za + Vojtěcha Buchtu (od přátel z ulice) 

12:30 - svatební mše svatá za Janu Bohuslavovou a Lukáše Najvárka  

neděle 19. 7. 

(16. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za naši farnost a za Boží ochranu v době dovolených  

10:00 - za živou i + rodinu Bohuslavovu a Najvárkovu  

18:30 - na poděkování za 82 let života s prosbou za manžela, rodiče a za živou rod. 

Oznámení: - Svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin.  

- Dnes po požehnání (ve 14:15) se ve farní učebně sejdeme s dospělými, kteří pojedou v srpnu (2.-

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

- Dnes od 18 hodin se ve farní stodole sejdeme s vedoucími kurzu Charismatické obnovy 

v Hluku. Zváni jsou i manželé a manželky vedoucích.  

- V pondělí se koná pouť do Žarošic, kterou duchovně zaštiťuje naše farnost. Odjezd autobusu 

bude v 17 hodin z obou zastávek. Pokud můžete, podpořte tuto pouť svou účastí.  

- Středeční mše svaté budou nadále začínat v 19 hodin. I když o prázdninách nejsou dětské mše 

svaté, zvu srdečně všechny děti.  

- Tento týden navštíví o. Petr nemocné: středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek kol. 

11. hod. – penzion; pátek po 14. hod. – Josefov.  

- Svátost smíření: úterý: 18:30-19:00; středa: 18:30-19:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 18:00-

19:00; sobota: 6:00-6:30. 

- V sobotu ve 12:30 si při mši svaté udělí svátost manželství Jana Bohuslavová, bydliště Sedlec 

č. 22, a Lukáš Najvárek, bydl. Dolní Bojanovice č. 398.  

- Farní zahrada bude nadále kvůli úpravám farního hřiště zavřená.  
- Velké díky patří všem, kteří se minulý týden podíleli na velkém úklidu kostela i při následném čiš-

tění oken. Díky také všem, kteří pomohli při brigádách na farní zahradě v uplynulých týdnech.  

- Vyřizuji pozdravy od všech dětí i vedoucích orelského stanového tábora. Jsou v pořádku a na 

táboře se jim líbí. Děkují za vaše pozdravy a modlitby.  

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

vence. Pokud chcete jet společně autobusem, zapište se co nejdříve do sešitu, který je v sakristii.    

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 12. 7. v 8:30 – za Ladislava Mrláka, rodiče a za dar zdraví pro manželku 

čtvrtek 16. 7. v 18:00 – za Pavla Kůřila, zetě, sestru, rodiče a za živou rodinu  

neděle 19. 7. v 8:30 – za Boží požehnání pro naši obec a farnost  

Oznámení:  

- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté. 

- V pátek po 14. hodině navštíví o. Petr nemocné.  
 

www.farnostdolnibojanovice.cz  

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

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

