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Texty této neděle: 

1. čt.: Král 19,9a.11-13a  Postav se na hoře před Hospodinem! 

Když přišel Eliáš k Boží hoře Chorebu, přenocoval tam v jeskyni. A tu se k němu ozvalo Boží slovo. 

Řeklo mu: „Vyjdi ven a postav se na hoře před Hospodinem!“  Hospodin přecházel: prudký a silný vichr, 

který trhá hory a láme skály, vál před Hospodinem, ale Hospodin ve vichru nebyl. Potom nastalo zemětře-

sení, ale Hospodin v zemětřesení nebyl. Po zemětřesení šlehal oheň, ale Hospodin v ohni nebyl. Po ohni 

následoval šum jemného vánku. Když to Eliáš slyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel ven a zastavil se u 

vchodu do jeskyně. 

2. čt.: Řím 9,1-5  Přál bych si, abych já sám byl proklet pro své bratry. 

Bratři! Mluvím pravdu – vždyť jsem Kristův – nelžu, a totéž mi dosvědčuje i svědomí osvícené Du-

chem svatým: velký zármutek a neustálou bolest nosím v srdci. Přál bych si totiž, abych já sám byl roklet, 

od Krista vzdálen, pro své bratry, s kterými jsem tělesně spřízněn. Vždyť jsou to Izraelité, byli přijati za 

syny, Bůh s nimi bydlel, uzavřel s nimi smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu i zaslíbení. Jejich 

předkové jsou praotci izraelského národa a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus. Bůh, který 

je nade všecko, buď velebený navěky! Amen. 

ev.: Mt 14,22-33  Rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě! 

Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý 

břeh. Když rozpustil zástupy, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám. 

Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a 

kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a stra-

chem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ Petr mu odpo-

věděl: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“ A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, 

kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, 

zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak vstou-

pili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží Syn.“ 

Texty příští neděle (20. neděle v mezidobí): 

1. čt.: Iz 56, 1.6-7  Cizince přivedu na svou svatou horu. 

Tak praví Hospodin: „Šetřte práva a jednejte podle spravedlnosti, neboť se již blíží má spása, již se 

ukáže má spravedlnost. Cizince, kteří lnou k Hospodinu tím, že mu slouží a milují jeho jméno, že jsou je-

ho služebníky, a všechny, kteří zachovávají sobotu bez znesvěcení a lpí na mé smlouvě, ty přivedu na 

svou svatou horu a dám jim radost ve svém domě modlitby. Jejich celopaly a žertvy mi budou potěšením 

na oltáři; neboť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“  

2. čt.: Řím 11,13-15.29-32  Boží dary Izraeli a jeho povolání jsou neodvolatelné. 

Vám, bývalým pohanům, říkám: Já jako apoštol pohanů vykonávám svou službu s velikou pečlivostí. 

Chtěl bych tím vzbudit žárlivost u svých krajanů. To, že byli vyloučeni, přineslo světu smíření s Bohem. 

Co teprve bude znamenat, až budou znova přijati? To bude úplné vzkříšení z mrtvých! Když totiž Bůh ně-

komu něco daruje nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné. Vy jste se kdysi chovali k Bohu odmíta-

vě, ale nyní se vám dostalo milosrdenství, protože židé odmítli přijmout víru. Stejně tak se oni chovají ny-

ní odmítavě, protože vám se dostává milosrdenství, aby se ho potom dostalo také jim. Bůh totiž dopustil, 

že všichni upadli do neposlušnosti, aby všem prokázal milosrdenství.  

ev.: Mt 15,21-28  Ženo, jak veliká je tvá víra!  

Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna ka-

nanejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on 

jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi kři-

čí.“ Odpověděl: „Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského.“ Ona mezitím přišla, klaněla se 

mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psí-

kům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů.“ Nato jí 

řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá. 
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       19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
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Týden od 9. 8. do 16. 8. 2020 
 

Svátky v týdnu: pondělí: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka (III. stol.) 

                            úterý: památka sv. Kláry, panny (XII.-XIII. stol.) 

   pátek: památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka (XIX.-XX. stol.) 

   sobota: slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 9. 8. 

(19. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za + Marii Kuběnovu (5. výročí), manžela a za živou rodinu 

10:00 - za naše farní společenství 

18:30 - za Annu a Vladimíra Košutkovy a za rodiny dcer  

pondělí 10. 8.   6:30 - za živé i + členky Živého růžence 

úterý 11. 8. 19:00 - za + Františku Sládkovou a za živou rodinu (od přátel z ulice) 

středa 12. 8.        19:00 - za rodiče Bílkovy, syna, rodiče Salajkovy a za živou rodinu 

čtvrtek 13. 8.  6:30 - za Blaženu Komosnou (od přátel z ulice) 

19:00   nešpory, adorace (do 22 hodin) 

pátek 14. 8. 19:00 - za Marii Novákovou, manžela, syna a za živou rodinu 

sobota 15. 8.  

(Nanebevzetí 

 Panny Marie) 

   7:00(!) - za živé i + Marie z naší farnosti  

11:00 - svatební mše sv. za Antonii Bábíkovou a Michala Uhýrka  

12:30 - svatební mše sv. za Kateřinu Zigáčkovou a Jakuba Chrančeka 

neděle 16. 8. 

(20. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za + Josefa Kadlčíka (od přátel) 

10:00 - za živou i + rodinu Bábíkovu, Uhýrkovu a Petrášovu 

18:30 - za + manžela a za živou rodinu  

Oznámení: - Svátostné požehnání začne dnes ve 14 hodin.  
- Příležitost ke svátosti smíření: úterý: 18:30-19:00; středa: 18:30-19:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pá-

tek: 18:00-19:00; sobota: 6:30-7:00. 

- Ve čtvrtek se koná pravidelná pouť do Žarošic. Odjezd autobusu bude v 17 hodin z obou zastávek. 
- V sobotu je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše sv. začne o půl hodiny později, tedy v 7:00. 

- V sobotu v 11 hodin si při mši svaté udělí svátost manželství Antonie Bábíková, bydl. Dolní Boja-
novice č. 619, a Michal Uhýrek, bydl. Josefov č. 115. 

- V sobotu ve 12:30 si při mši svaté udělí svátost manželství Kateřina Zigáčková, bydl. Dolní Boja-

novice č. 46, a Jakub Chranček, bydl. Brhy 387, Slovensko.  
- Příští neděli začne požehnání ve 13:30. Po něm pojedeme s mládeží do Roháčů.   

- Farní zahrada bude nadále kvůli úpravám farního hřiště zavřená.  

- Oblastní charita Hodonín se chystá od září otevřít novou službu pod názvem Mobilní hospic sva-

tého Filipa Neri. Pro toto zařízení hledá lékaře na dohodu a sestry na hlavní i vedlejší pracovní po-

měr. Bližší informace na čísle: 731 130 787. Více též na letáčku v hlavním vchodu.  
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 9. 8. v 8:30 – za + Jaroslava Vavryse, syna a za živou rodinu 

čtvrtek 13. 8. v 18:00 – za Marii Valíčkovou, manžela a za živou rodinu 
sobota 15. 8. v 8:00 – na dobrý úmysl  

neděle 16. 8. v 8:30 – za Petra Bílka, manželku, syna, dceru a za duše v očistci  
Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.  

- Kromě čtvrtku bude v Josefově mše sv. i v sobotu (slavnost Nanebevzetí Panny Marie) v 8 hodin.  
 

K evangeliu příští neděle: 
Milovníci dramatu by dnes mohli zajásat. Ježíš sehrál roli nemilosrdného farizeje soudícího „nečistou“ 

ženu podle její příslušnosti tak skvěle, že dodnes rozčiluje čtenáře, kteří procházejí text bez podrobnějšího 

čtení. Jak někomu vysvětlit, že Boží „sluch“ se především neřídí podle příslušnosti k národu či k nábožen-

ství, ale podle víry! Pán navázal na zkušenost apoštolů z rozbouřeného moře, když kráčel po vodě. Tehdy 

zkoušel jejich odvahu k víře. Nyní pokračuje ve výuce a v této lekci ukazuje, že víra úzce souvisí s pokorou 

a oddaností Bohu, a to i tehdy, když jsme zoufalí. Bůh se k člověku nesklání především pro příslušnost k 

nějakému národu, straně či společenství, ale pro víru a naději, kterou do něj vkládá! 


