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Texty této neděle (28. v mezidobí): 

1. čt.: Iz 25,6-10a  Hospodin vystrojí hostinu a setře slzy z každé tváře. 

2. čt.: Flp 4,12-14, 19-20  Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. 
ev.: Mt 22,1-14  Pozvěte na svatbu, koho najdete. 

Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: „Nebeské království je podobné králi, 

který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli při-
jít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: ‚Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji býci 

a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!‘ Ale oni nedbali a odešli, je-

den na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to 
rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: 

‚Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na 
svatbu, koho najdete.‘ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže 

svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl 

na sobě svatební šaty. Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?‛ On se nezmohl na slo-
vo. Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč 

a skřípění zubů.‘ Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.“ 
Texty příští neděle (29. v mezidobí): 

1. čt.: Iz 45,1.4-6  Vzal jsem Kýra za provaou ruku, abych mu podmanil národy. 

Tak praví Hospodin o svém pomazaném Kýrovi: „Vzal jsem ho za pravou ruku, abych mu podma-
nil národy, abych odpásal bedra králů, abych před ním otevřel vrata, aby žádná brána nezůstala uza-

vřena. Pro svého služebníka Jakuba, pro Izraele, svého vyvoleného, zavolal jsem tě jménem, poctil 

jsem tě, i když jsi mě neznal. Já jsem Hospodin, jiný není, není Bůh mimo mne. Přepásal jsem tě, i 
když jsi mě neznal, aby se poznalo od východu slunce i od západu, že mimo mne jiný není.  

Já jsem Hospodin, a nikdo jiný.“ 
2. čt.: 1 Sol 1,1-5b  Vzpomínáme na vaši víru, lásku a naději. 

Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, která je ve spojení s Bohem Otcem a s Pánem Ježí-

šem Kristem. Milost vám a pokoj! Stále děkujeme Bohu za vás za všechny, když si vás připomínáme 
ve svých modlitbách. Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, 

láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše vytrvalá. Víme o vašem vyvolení, bratři Bohem milovaní. 

Když jsme vám přinesli evangelium, nebyla to jen pouhá slova, naopak: bylo to provázeno projevy 
moci, činností Ducha svatého a hlubokým přesvědčením. 

ev.: Mt 22,15-21  Dávejte, co je císařovo císaři, co je Boží, Bohu. 

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky záro-

veň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle prav-

dy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno 
platit daň císaři, nebo ne?“ Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? 

Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ Od-
pověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ 

Farizeové a znalci zákona nepřijímají Ježíšovo poselství, neuvěřili. Ale již nezbývá žádný čas na vy-

světlování. Ježíš tedy tyto „vzorné“ věřící, kteří jím pohrdají a napadají ho, jako by byl falešný pro-
rok, velmi ostře usvědčuje z jejich pokrytectví. Sami se považují za čisté před Bohem. A právě na těch-

to lidech se před zástupem ukazuje, že jejich vzorné plnění Tóry je pochybné hned v prvním a největ-

ším přikázání. Vždyť žádný Izraelita nesměl mít u sebe obraz člověka ani zvířete. Proto si Ježíš vyžádá 
denár od nich a nikoli od někoho z učedníků. Pán tak přesně vystihne, oč v této situaci jde: slepé plně-

ní Zákona  nevede ke spáse. Podstatné je, proč a pro koho úkon naší víry děláme! 
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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


Týden od 11. 10. do 18. 10. 2020 
 

Svátky v týdnu: středa: památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka (II.-III. stol.) 

 čtvrtek: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve (XVI. stol) 

 sobota: památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka (I.-II. stol.)  

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 11. 10. 

(28. neděle 

 v mezidobí) 

  7:00 - za Jaroslava Topenčíka a za živou rodinu (od přátel z ulice) 

10:00 - za naše farní společenství  

14:00 - za požehnání pro Cyrilometodějský řád a za dobrodince   

18:30 - za rodinu Kučerovu: za dary Ducha Svatého a za Boží požehnání 

pondělí 12. 10.   6:30 - za Annu Bohůnovou (od přátel z ulice) 

úterý 13. 10. 18:00 - za Vojtěcha Buchtu (od členů Matice Svatohostýnské)  

středa 14. 10.        18:00 - na poděkování za 70 let života a za živou rodinu 

čtvrtek 15. 10.   6:30 - na poděkování za 50 let života, za 30 let manželství a za živou rodinu    

- za Hedviku Ištvánkovou, manžela a za živou rodinu 

19:00   tichá adorace (do 22 hodin) (bez modlitby večerních chval)  

pátek 16. 10. 18:00 - za Růženu Komosnou, manžela a za živou rodinu (od rodiny) 

sobota 17. 10.    6:30 - za + Štěpána Šindara (od rovníků)  

neděle 18. 10. 

(29. neděle 

 v mezidobí) 

   

10:00 

 

- za kněze, kteří působí a vypomáhají v naší farnosti  

- za + Rudolfa Nesvadbu, manželku a za živou rodinu   

- na poděkování za 70 let života  

- na poděkování za 45 let manželství 

Oznámení: - Svátostné požehnání se dnes konat nebude. Místo něj bude mše sv., která začne ve 14 hod.  

- Dnes se při všech mších svatých koná sbírka na katolickou Charitu.  

- Od zítřka nebude možné slavit mše svaté ani konat jiné pobožnosti v počtu větším než 10 účastníků. 

Mší svatých na dané úmysly se mohou zúčastnit ti, kterých se úmysl týká do uvedeného počtu, případně 

se mohou individuálně domluvit s o. Petrem. Čtvrteční adorace i sv. smíření budou probíhat jako ob-

vykle. Mše svaté – i ve všední dny – budou vysílány prostřednictvím internetu. Odkaz najdete na na-

šich farních webových stránkách (okno „online bohoslužby“). Nedělní bohoslužby budou přenášeny po-

dobně jako na jaře díky pomoci Tonstudia Rajchman. Odkaz také najdete na farních stránkách. Pro po-

hřby a svatby je stanovena hranice 30 účastníků; proto prosím, aby v se případného pohřbu účastnili jen 

nejbližší příbuzní a přátelé.  

- Pokud bude potřeba někomu udělit svátost nemocných, neodkládejte to a ozvěte se o. Petrovi co nejdří-

ve, je lépe svátost udělit doma, do nemocnice se dnes dostává velmi obtížně.  

- Růžencové pobožnosti se do odvolání nebudou konat kvůli omezení počtu účastníků bohoslužeb.  

- Příležitost ke svátosti smíření: úterý: 17:30-18:00; středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 

17:00-18:00; sobota: 6:00-6:30; dále 7:00-7:30. 

- V pátek po mši svaté (od 18:40) se bude na faře konat společenství mládeže. Zváni jsou žáci 7. – 9. tříd 

i středoškolská mládež.  

- Příští neděli si můžete zakoupit náboženskou a další literaturu od p. Josefa Nováka z Brna. Prodávat 

se bude od 8 do 16 hodin podle počasí buď u kostela, nebo ve farní učebně.  

- Farní knihovna bude otevřená pouze po osobní telefonické domluvě s paní Mirkou Červenkovou (tel.: 

736 529 294). K dostání jsou všechny druhy kalendářů.  

- Nadále pokračuje sběr hroznů ve farním sklepě. Farní vinaři prosí pouze o hrozny na bílé víno. Prosí, 

abyste je přesypávali do farních beden (jsou označené). Všem dárcům předem děkujeme.  

- Připomínám, že příspěvky do fondu Puls by měly být uhrazeny do konce října.  

- Předem díky také za příspěvky pro naši farnost (z důvodu výpadku sbírek). Č. účtu: 1440477309/0800. 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 11. 10. – za + Petra Nesvadbu, manželku, syna a za živou rodinu 

čtvrtek 15. 10. – za Hedviku Ištvánkovou, manžela a za živou rodinu  

neděle 18. 10. – za + Rudolfa Nesvadbu, manželku a za živou rodinu   

Oznámení: - Říjnové pobožnosti se budou konat v neděli ve 14 hodin a ve všední dny v 18 hodin.  

- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek od 18:00 do 18:30. 


