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Texty této neděle: 

1. čt.: Jer 20,7-9  Hospodinovo slovo se stalo hořícím ohněm. 

Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést; byl jsi silnější než já a přemohls mě! Celý den 

jsem na posměch, všichni se mi vysmívají. Kdykoliv mluvím, musím křičet, ohlašovat násilí a 

zpustošení; Hospodinovo slovo se mi stalo pohanou a posměchem po celý den. Řekl jsem si: „Ne-

budu se již o něho starat, nebudu již mluvit jeho jménem.“ Tu se Hospodinovo slovo stalo v mém 

nitru hořícím ohněm, zavřeným v mých kostech; snažil jsem se ho snést, ale nebylo to možné. 

2. čt.: Řím 12,1-2  Přinášejte sami sebe v oběť živou. 

Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu 

milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a 

obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé. 

ev.: Mt 16,21-27  Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! 

Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od star-

ších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stra-

nou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se však obrátil a 

řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ 

Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a ná-

sleduj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, 

nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá 

člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy od-

platí každému podle jeho jednání.“ 

Texty příští neděle (23. neděle v mezidobí): 

1. čt.: Ez 33,7-9 Jeho krev budu vymáhat z tvé ruky. 

Hospodin praví: „Synu člověka, ustanovil jsem tě strážným pro Izraelův dům. Když uslyšíš z 

mých úst slovo, napomeň je mým jménem. Když řeknu bezbožnému: ‚Zemřeš!‘ a ty mu nebudeš 

domlouvat, umře on, bezbožník, pro svou nepravost, ale jeho krev budu vymáhat z tvé ruky. Když 

se však budeš snažit odvrátit bezbožného od jeho chování, aby se změnil, ale on nezmění své cho-

vání, zemře pro svoji nepravost, ty však sám sebe zachráníš.“  

2. čt.: Řím 13,8-10  Kdo druhého miluje, splnil zákon. 

Bratři! Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil 

zákon. Vždyť přikázání „nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý“, a 

je-li ještě nějaké jiné přikázání, všecka jsou shrnuta v tomto: „Miluj svého bližního jako sám se-

be“. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska.  

ev.: Mt 18,15-20 Co svážete na zemi, bude svázáno na nebi… 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma 

očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo 

dva, aby ‘každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků’. Když je však neposlechne, 

pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, 

pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, 

bude rozvázáno na nebi. Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci 

a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromáždě-

ni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“  

Někteří z nás mají napomínání druhých za svou oblíbenou „disciplínu“. Jiní lidé se tomu nao-

pak úzkostlivě vyhýbají. Ani jeden z těchto postojů není správný. Pán Ježíš nám připomíná, že na-

pomenutí má v důležitých případech zaznít. Každý z nás to někdy potřebuje. Je ovšem potřeba, aby 

bylo proneseno v pravý čas, správným způsobem a především s láskou.  

       22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 



Týden od 30. 8. do 6. 9. 2020 
 

Svátky v týdnu: čtvrtek: památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve (VI. stol.)   
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 30. 8. 

(22. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za Annu Vymyslickou (nedožitých 91 let) a za živou rodinu 

10:00 - na poděkování za úrodu a za ostatní Boží dary  

18:30 - za + Ladislava Mrláka (od přátel z ulice) 

pondělí 31. 8.   6:30 - za + Vojtěcha Maršálka, rodiče a za živou rodinu 

úterý 1. 9.   8:00(!) - za děti, rodiče a učitele – za Boží požehnání pro nový školní rok  

středa 2. 9.        19:00 - za dar zdraví a za zdar operace 

čtvrtek 3. 9.  6:30 - za + manžela, dvoje rodiče a za živou rodinu 

19:00   nešpory, adorace (do 22 hodin) 

pátek 4. 9. 19:00 - za Boží požehnání a ochranu pro mládež z naší farnosti  

sobota 5. 9.    6:30 - na poděkování za 50 let manželství a za dvoje + rodiče 

12:30 - svatební mše sv. za Olgu Vaškovou a Ondřeje Dvořáka 

neděle 6. 9. 

(23. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za + Marii Poláchovou (1. výročí) 

10:00 - za živou i + rodinu Vaškovu a Dvořákovu a na poděk. za 40 let manželství 

18:30 - za + Jaroslava Hromka (5. výročí) a živou i + rodinu 

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

- Farní zahrada je ode dneška znovu otevřená.  
- V pondělí od 20 hod. se v kostele uskuteční zkouška Svatovácl. sboru (příprava na Žarošice).   

- V úterý nebude mše sv. večer, ale ráno, a to v 8 h. Srdečně zvu všechny děti, učitele, rodiče i ostatní. 
- V týdnu budou ve škole děti dostávat přihlášky do náboženství. Prosím rodiče, aby své děti neza-

pomněli přihlásit a aby dohlíželi na jejich docházku do náboženství i ve školním roce.  

- Příležitost ke svátosti smíření před 1. pátkem a na začátku školního roku: pondělí: 6:00-6:30; 
středa: 15:00 – děti po 1. sv. přijímání, dále 18:00-19:00; čtvrtek: 16:00-17:30 (o. Josef Pohanka a 

o. Petr); dále 19:30-21:30 (o. Štěpán Trčka (Žarošice), o. Josef Pohanka, o. Petr); pátek: 15:30-

17:00; sobota: 6:00-6:30.   
- V pátek v 15 hodin proběhne v kostele modlitba křížové cesty. Po ní bude následovat tichá adorace.  

- Na páteční mši sv. zvu mládež a studenty. Přijďte poprosit o Boží požehnání pro nový školní rok. 
- V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 1. skupina biřmovanců.   

- Po páteční mši sv. bude pouze krátká adorace s litaniemi k Nejsv. Srdci Ježíšovu. Adorace ke svát-

ku Povýšení sv. Kříže bude o týden později.  
- V pátek po adoraci (cca od 20 hodin) se bude ve farní stodole konat sraz mladých, kteří byli na po-

bytu v Roháčích. 

- V sobotu ve 12:30 hodin si při mši svaté udělí svátost manželství Olga Vašková, bydliště Vizovice 
č. 29, a Ondřej Dvořák, bydliště Dolní Bojanovice č. 227. 

- V sobotu od 18 hod. se bude na faře konat příprava biřmovanců. S vedoucími se sejdeme v 17:15.  
- Letošní pouť do Žarošic na Zlatou sobotu (12. 9.) proběhne podle vyjádření o. Josefa Pohanky ja-

ko obvykle. Jediným (snad snesitelným ☺) omezením bude nepřítomnost prodejních stánků.  
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 30. 8. v 8:30 – za Ludvíka Kolibu, manželku a za živou rodinu  
čtvrtek 3. 9. v 18:00 – za Josefa Filipoviče, manželku a za živou rodinu 

pátek 4. 9. v 17:30 – za Marii Hložkovou, manžela, dva syny, rodiče a za živou rodinu 

neděle 6. 9. v 8:30 – za rodiče Bohunovy a za živou rodinu  
Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně při mši svaté 

(o. Josef Pohanka).  
- V pátek od 15 hodin do mše sv. se bude v kostele konat tichá adorace.  
 

 

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

