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Texty této neděle: 

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.  

Cizince, kteří lnou k Hospodinu tím, že mu slouží a milují jeho jméno, že jsou jeho 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 ol-

táři; 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 peč-

livostí. Chtěl bych tím vzbudit žárlivost u svých krajanů. To, že byli vyloučeni, přineslo světu smí-

ření s Bohem. Co teprve bude znamenat, až budou znova přijati? To bude úplné vzkříšení z mrt-

vých! Když totiž Bůh někomu něco daruje nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné. Vy jste 

se kdysi chovali k Bohu odmítavě, ale nyní se vám dostalo milosrdenství, protože židé odmítli při-

jmout víru. Stejně tak se oni chovají nyní odmítavě, protože vám se dostává milosrdenství, aby se 

ho potom dostalo také jim. Bůh totiž dopustil, že všichni upadli do neposlušnosti, aby všem proká-

zal 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 kananejská 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 křičí.“ 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 psíkům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kous-

ky, které padají ze stolu jejich pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti sta-

ne, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá. 

Texty příští neděle (21. neděle v mezidobí): 

1. čt.: Iz 22,19-23 Na jeho rameno položím klíč od Davidova domu. 

Toto praví Hospodin Šebnovi, správci královského paláce: „Vyženu tě z tvého místa, z tvého 

úřadu tě svrhnu. Pak povolám svého služebníka Eljakima, syna Chilkijáhova, obléknu mu tvou ří-

zu, přepášu ho tvým pásem; tvou moc mu předám do ruky. Bude otcem obyvatelstvu Jeruzaléma a 

Judovu domu. Na jeho rameno položím klíč od Davidova domu; když otevře, nikdo nezavře, když 

zavře, nikdo neotevře. Zarazím ho jako hřeb na pevné místo, pro svůj rod zaslouží čestné křeslo.“ 

2. čt.: Řím 11,33-36 Od něho, skrze něho a pro něho je všecko. 

Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a 

neprobádatelné způsoby jeho jednání! Neboť `kdo pochopí myšlení Páně? …Dal mu někdo dříve 

něco, aby se mu to muselo oplácet?' Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď 

sláva navěky! Amen. 

ev.: Mt 16,13-20 Ty jsi Petr; tobě dám klíče od nebeského království. 

Ježíš se zeptal svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za 

Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho 

mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: 

„Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. 

A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepře-

mohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co 

rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neří-

kali, že je Mesiáš. 

       20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 



Týden od 16. 8. do 23. 8. 2020 
 

Svátky v týdnu: čtvrtek: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve (XI.-XII. stol.) 
    pátek: památka sv. Pia X., papeže (XVIII.-XIX. stol.) 

  sobota: památka Panny Marie Královny 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 16. 8. 

(20. neděle  

 v mezidobí) 

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

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

18:30 - za + manžela a za živou rodinu  

pondělí 17. 8.   6:30 - za Františka a Růženu Závorkovy a za živou rodinu 

úterý 18. 8. 19:00 - za + Petra Esterku, dva bratry a dvoje rodiče 

středa 19. 8.        19:00 - za Jendu Esterku, dvoje rodiče a za živou rodinu 

čtvrtek 20. 8.  6:30 - za + Růženu a Michala Komosné (od přátel) 

19:00   nešpory, adorace (do 22 hodin) 

pátek 21. 8. 19:00 - za + Marii Chmelařovou (nedožitých 90 let), manžela a za živou rodinu 

sobota 22. 8.    6:30 - za + Jaroslava Topenčíka a za živou rodinu (od spolupracovníků)  

11:00   svatební bohoslužba: Kristína Kudličková a Martin Šamaj  

neděle 23. 8. 

(21. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za naši farnost   

10:00 - za společenství 

18:30 - za Emílii Šimkovou, syna a za živou i + rodinu  

Oznámení: - Mladí, kteří dnes pojedou do Roháčů, si mohou svá zavazadla před požehnáním donést 

na faru. Odjezd bude po požehnání.  

- Svátostné požehnání začne dnes už ve 13:30.  
- Příležitost ke svátosti smíření (vše uvedené – o. Václav Ventura): pondělí: 6:00-6:30; úterý: 

18:30-19:00; středa: 18:00-19:00; čtvrtek: 6:00-6:30; pátek: 18:00-19:00; sobota: 6:00-6:30. 
- Ve čtvrtek od 13:30 se bude v obřadní síni hodonínského hřbitova konat rozloučení se zemřelou 

učitelkou naší MŠ paní Blankou Andrýskovou (roz. Purmenskou).  

- V sobotu v 11 hodin si při svatebním obřadu udělí svátost manželství Kristína Kudličková, bydl. 
Dolní Bojanovice č. 612, a Martin Šamaj, bydl. Očovská 13, Hodonín. 

- Farní zahrada bude nadále kvůli úpravám farního hřiště zavřená.  

- Centrum pro rodinu Hodonín vás zve na již dříve ohlášenou akci pro manžele – tzv. Barevné 

podzimní toulání. Uvolnila se zde místa pro dva manželské páry. Koná se 9.-11. října v Jeseníkách. 

Přihlašujte se co nejdříve na: amrozkova@cprhodonin.cz .   
- Telefonní číslo na otce Václava Venturu: 606 944 572. 
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 16. 8. v 8:30 – za Petra Bílka, manželku, syna, dceru a za duše v očistci  
čtvrtek 20. 8. v 18:00 – za Marii Figurovou, manžela, syna a za živou rodinu 

neděle 23. 8. v 8:30 – za + Alžbětu Uhýrkovou, manžela, rodiče a za živou rodinu  
Oznámení:  

- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší sv., případně po mši sv. (o. V. Ventura).  
 

Myšlenka k evangeliu příští neděle: 

Když se na křest připravují dospělí lidé, dojdou do okamžiku, kdy se poučování promění v otázku. 

Už nemůže jít pouze o seznámení se s obsahem víry či evangelií. Ale o to, kým pro nás je Ježíš. Je pro 

Tebe Pánem a Bohem? A otázku je třeba položit ještě více osobně. Chceš, aby Bůh vstoupil do tvého 
života a zachránil tě? Za odpovědí na tuto otázku je skryt pojem „mesiáš“. Původně znamenal „po-

mazaný“ a označoval krále, tedy vládce nad celou zemí. Je Ježíš králem celého našeho života? Petr 
bez váhání souhlasí a Ježíše vyznává jako mesiáše. (A my víme, jak jeho víru bylo ještě třeba protří-

bit.) Dnes je ale stejná otázka položena nám: Za koho pokládáš Krista ve svém životě? Rozhodneš se 

pro něj i dnes? 

www.farnostdolnibojanovice.cz  

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