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Texty této neděle: 

1. čt.: Ex 22,20-26  Kdybyste ublížili vdově a sirotku, vzplane můj hněv proti vám. 

Tak praví Hospodin: „Nesužuj přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci v egypt-

ské zemi. Neubližujte vdově a sirotku… Půjčíš-li peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který bydlí ve-

dle tebe, nechovej se k němu jako lichvář. Nežádej od něho úrok. Vezmeš-li si jako zástavu plášť svého 

bližního, vrať mu ho do západu slunce. Je to pro něho jediná pokrývka, plášť pro jeho tělo. V čem by měl 

spát? Bude-li si mně stěžovat, uslyším ho, neboť jsem soucitný.“ 

2. čt.: 1 Sol 1,5c-10  Obrátili jste se od model, abyste sloužili Bohu a vyčkávali jeho syna. 

Bratři! Vy sami víte, jak jsme se chovali mezi vámi kvůli vám. A vy jste napodobovali nás i Pána, při-

jali jste nauku v mnohém soužení, s radostí Ducha svatého, takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v 

Makedonii a Achaji. Od vás se přece slovo Páně rozšířilo nejen po Makedonii a Achaji, ale i po všech 

místech se roznesla zpráva o tom, že jste uvěřili v Boha, takže my o tom už nemusíme nic říkat. Vždyť 

tam lidé sami o tom vypravují, jakého přijetí se nám u vás dostalo a jak jste se od model obrátili k Bohu, 

abyste sloužili Bohu živému a pravému a vyčkávali z nebe jeho Syna, kterého vzkřísil z mrtvých... 

ev.: Mt 22,34-40  Miluj Pána, svého Boha, a svého bližního jako sám sebe. 

 Jeden z farizeů, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zá-

koně největší?“ Odpověděl mu: „‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou 

svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na 

těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ 

Texty příští neděle (slavnost Všech svatých): 

1. čt.: Zj 7,2-4.9-14  Roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi. 

Já, Jan, viděl jsem, jak od východu slunce vystupuje jiný anděl. Držel v ruce pečetidlo živého Boha a 

zvolal silným hlasem na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi i moři: „Neškoďte zemi ani moři 

ani stromům, dokud nepoznamenáme na čele služebníky našeho Boha!“ A uslyšel jsem, kolik bylo těch 

poznamenaných: sto čtyřiačtyřicet tisíc ze všech kmenů izraelského lidu. Potom se podívám, a hle – veli-

ký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před 

Beránkem, odění bílým rouchem, s palmami v rukou a volali mocným hlasem: „Za svou záchranu vděčí-

me našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi!“ Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců a čtyř 

bytostí, padli na tvář před trůnem, klaněli se Bohu a volali: „Amen. Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, 

moc a síla přísluší našemu Bohu na věčné věky! Amen.“ Tu na mě promluvil jeden ze starců a zeptal se 

mě: „Kdo jsou tihle zde v bílém rouchu a odkud přišli?“ Odpověděl jsem mu: „Můj pane, to víš ty.“ Řekl 

mi: „To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení; roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi.“ 

2. čt.: 1 Jan 3,1-3  Nejen že se smíme nazývat Božími dětmi, ale také jimi jsme! 

Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že 

jimi také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, 

není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je. 

ev.: Mt 5,1-12a  Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. 

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel 

ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť 

oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní 

po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Bla-

hoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni 

Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. 

Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špat-

nost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“ 
 

Svátky v týdnu: středa: svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

 čtvrtek: památka blahoslavené Marie Restituty Kafkové, mučednice (XIX.-XX. stol.) 
 

www.farnostdolnibojanovice.cz  

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

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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


Týden od 25. 10. do 1. 11. 2020 
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 25. 10. 

(30. neděle 

 v mezidobí) 

   

10:00 

 

- za naše farní společenství a za všechny, kdo jsou s námi duchovně spojeni  

- za + Jaroslava Macůrka, syna, rodiče a za živou rodinu  

- za + Růženu Komosnou (nedož. 100 let), manžela Michala a za živou rodinu   

- za Anežku Vymyslickou a za živou rodinu 

pondělí 26. 10.   6:30 - Annu Bohůnovou (od spolupracovníků) 

úterý 27. 10. 18:00 - za + Petra Bílíka, dvě nemocné osoby a za živou rodinu  

středa 28. 10.        18:00 - za + Blanku Pospíšilovou (nedožitých 70 let) a za živou i + rodinu  

čtvrtek 29. 10.   6:30 - za + Květoslava Bravence (od přátel z ulice) 

- za živou i + rodinu Půčkovu, Masařovu a Viviánovu 

19:00   adorace (bez modlitby nešpor) (do 22 hodin) 

pátek 30. 10. 18:00 - za dvoje zemřelé rodiče  

sobota 31. 10.    6:30 - za Žofii Šindarovou, manžela a za živou i + rodinu  

neděle 1. 11. 

(slavnost 

Všech 

 svatých) 

   

10:00 

 

 - za naši vlastní spásu 

- za Boženu Judasovou, manžela a za živou i + rodinu  

- na poděkování za 80 let života, + manžela a za živou rodinu 

- za + Josefu Mrákovou, manžela a syna (od přátel) 

Oznámení:  

- Svátostné požehnání se dnes konat nebude.   

- Farní knihovna bude dnes otevřená od 14:30 do 15:30. K dostání jsou všechny druhy kalendářů. V jiné 

časy se na návštěvě farní knihovny můžete domluvit telefonicky s paní Mirkou Červenkovou (tel.: 
736 529 294). 

- Mší svatých se nyní nemohou účastnit žádní věřící kromě těch, kdo při mši slouží (kostelník, varhaník atd.). 

Při mších sv. je možné zpívat. Čtvrteční adorace i sv. smíření budou probíhat jako obvykle. Mše sv. – i 

ve všední dny – budou nadále vysílány prostřednictvím internetu. Odkaz najdete na našich farních webo-

vých stránkách (okno „online bohoslužby“). Ve všední dny po každé mši sv. se bude v kostele ¼ hodiny 

podávat sv. přijímání (tato možnost, stejně jako sv. smíření, je povolena v rámci tzv. individuální duchovní 

služby). Při svatém přijímání zachovávejte potřebné rozestupy a v kostele se nezdržujte. Nedělní boho-

služby budou nadále přenášeny díky pomoci Tonstudia Rajchman. Odkaz také najdete na farních stránkách. 
Pro pohřby je stanovena hranice 10 účastníků; proto prosím, aby se případného pohřbu účastnili jen nejbliž-

ší příbuzní a přátelé.  

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

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

- Příležitost ke svátosti smíření (už i k prvnímu pátku): úterý: 17:30-18:00; středa: 17:00-18:00; čtvrtek (o. 

Josef Pohanka, o. Petr): 15:00-21:30 (o. Petr bude zpovídat do 17:30 a potom od 19:30); pátek: 17:00-

18:00; sobota: 6:00-6:30. 

- Rodiny s dětmi jsou zvány k tomu, aby se připojily k celosvětové iniciativě „Milion dětí se modlí růženec“. 
Jde o modlitbu aspoň 1 desátku denně (můžete se modlit např. ve 20 hodin). Přihlášky: www.miliondeti.sk .   

- Centrum pro rodinu Hodonín vás zve na kurz „Nenásilná komunikace“ (6.-7.11. a 20.-21.11.). Přihlášky do 

3.11. Více na nástěnkách a na adrese: markovicova@cprhodonin.cz .  

- Centrum pro rodinu hledá osobní asistentku pro pomoc nemocné paní z Dol. Bojanovic. Jde o úvazek na 

20-30 hodin týdně (pondělí – pátek). Informace: tlachova@cprhodonin.cz nebo tel.: 774 650 134. 

- Sběr hroznů ve farním sklepě byl ukončen. Všem dárcům hroznů patří velké poděkování. Zvláště pak dě-

kuji těm, kteří se o farní sklep starají.  
- 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 25. 10. – za + Jaroslava Macůrka, syna, rodiče a za živou rodinu   

čtvrtek 29. 10. – za živou i + rodinu Půčkovu, Masařovu a Viviánovu 

neděle 1. 11. – za Boženu Judasovou, manžela a za živou i + rodinu 

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

- Josefovské mešní úmysly budou odslouženy společně s bojanovskými v dané dny (viz tabulka výše). Mší 
svatých se můžete duchovně zúčastnit díky internetovému přenosu.  

http://www.miliondeti.sk/
mailto:markovicova@cprhodonin.cz
mailto:tlachova@cprhodonin.cz

