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Texty této neděle:  

1. čt.: Mdr 6,12-16  Moudrost se dává nalézt těmi, kdo ji hledají.   

2. čt.: 1 Sol 4,13-18  S Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. 

ev.: Mt 25,1-13  Ženich je tady! Jděte mu naproti! 

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které 

vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice 

lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich 

dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady! 

Jděte mu naproti!' Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: 

`Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.' Ale prozíravé odpověděly: `Nemůžeme, nestačilo by 

pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.' Jakmile však odešly nakoupit, přišel 

ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: 

`Pane, pane, otevři nám!' On však odpověděl: `Amen, amen, pravím vám: Neznám vás.' Bděte tedy, pro-

tože neznáte den ani hodinu.“ 

Texty příští neděle (33. neděle v mezidobí):  

1. čt.: Př 31,10-13.19-20.30-31  Pracujte radostnou rukou. 

Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá, o zisk nemá 

nouzi. Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu po všechny dny svého života. Shání vlnu a len, pracuje ra-

dostnou rukou. Svýma rukama sahá po kuželi, její prsty se chápou vřetena. Svou dlaň otevírá ubožákovi, 

své rámě nabízí chudákovi. Půvab zklame, krása prchne, zato žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chvá-

lu. Dejte jí z výtěžku jejích rukou, neboť u bran ji chválí její díla. 

2. čt.: 1 Sol 5,1-6  Aby vás den Páně nepřekvapil jako zloděj. 

Co se týká času příchodu Páně, není třeba, abychom vám o tom psali. Víte totiž sami velmi dobře, že 

onen den Páně přijde jako zloděj v noci. Až budou lidé říkat: „Je pokoj a bezpečí“, tu na ně znenadání při-

trhne záhuba jako porodní bolesti na těhotnou ženu. Nebudou moci uniknout. Ale vy, bratři, nejste ve tmě, 

že by vás ten den překvapil jako zloděj. Vy všichni jste přece synové světla a synové dne, noc ani tma ne-

má nad vámi právo! Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví. 

ev.: Mt 25,14-30   Málo jsi spravoval věrně, pojď se radovat se svým pánem. 

Ježíš řekl toto podobenství: „Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim svůj 

majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, 

hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. 

Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi jámu a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán těch 

služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dal-

ších a řekl: ‘Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ‘Správně, služeb-

níku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.’ Přistou-

pil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‘Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě jsem vydělal.’ Pán 

mu řekl: ‘Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat 

se svým pánem.’ Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‘Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; 

sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. 

Tady máš, co ti patří.’ Pán mu odpověděl: ‘Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, 

a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků a já bych si při návratu vy-

zvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, 

kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, 

který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.’“ 

Touha znát co nejpřesněji datum konečného Pánova příchodu, a tím i konce světa nebo chvíli naší smrti 

je člověku vlastní. Tyto otázky však zůstanou nezodpovězeny nikoli proto, že by si s námi Bůh chtěl zahrá-

vat a napínat nás, ale proto, že bychom tuto znalost lidsky neunesli… Pro apoštola Pavla jsou Soluňané 

„syny světla a syny dne“, ale zároveň je vybízí k tomu, aby zůstali bdělými a střízlivými.  
www.farnostdolnibojanovice.cz  

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

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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


Týden od 8. 11. do 15. 11. 2020 
 

Svátky v týdnu: pondělí: svátek Posvěcení lateránské baziliky 

 úterý: památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve (IV.-V. stol.) 

 středa: památka sv. Martina, biskupa (IV. stol.) 

 čtvrtek: památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka (XVI.-XVII. stol.) 

 pátek: svátek sv. Anežky České, panny (XIII. stol.) 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 8. 11. 

(32. neděle  

 v mezidobí) 

   

10:00 

 

- za o. Petra Lekavého (nedožitých 110 let a 30. výročí úmrtí) 

- za úmysly všech, kdo jsou s námi duchovně spojeni; za naše zemřelé  

- za Matouše Esterku, manželku a tři syny 

pondělí  9. 11.   6:30 - za Annu Bohůnovou a za živou rodinu (od vinařek) 

úterý 10. 11. 18:00 - za + Růženu Urbánkovu (1. výročí) a za živou rodinu  

středa 11. 11.        18:00 - za Věrku Komosnou (nedožitých 60 let) 

čtvrtek 12. 11.   6:30 - za Františku Sládkovou a za živou rodinu (od vinařek) 

- za Františka Polácha, dvoje rodiče a za živou rodinu  

19:00   adorace (bez modlitby nešpor) (do 20:45 (!)) 

pátek 13. 11. 18:00 - za kněze, kteří působí a vypomáhají v naší farnosti 

sobota 14. 11.    6:30 - za Stanislava Hubáčka (nedož. 88 let) a za Věrku Komosnou (nedož. 60 let) 

neděle 15. 11. 

(33. neděle  

 v mezidobí) 

   

10:00 

 

- na poděkování za 85 let života (biskup Petr Esterka) 

- na poděkování za 60 let života a za Boží požehnání a dary Ducha svatého 

- za naše farní společenství 

Oznámení: - Svátostné požehnání spojené s modlitbou za naše zemřelé začne ve 14 hodin. Můžete se k 

němu přidat prostřednictvím našeho přenosu. Pobožnost na hřbitově si vykonejte soukromě.  

- Farní knihovna bude dnes i o dalších nedělích otevřená od 14:30 do 16:00.  

- Dnes je 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Můžete ve své modlitbě poprosit za porozumění mezi křesťa-

ny různých církví, případně můžete ve spojení s touto modlitbou u památníku padlých zapálit svíčku.  

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

čtenář atd.). Čtvrteční adorace i sv. smíření budou probíhat jako obvykle (pozor: do 20:45). Mše sv. 

v neděli i ve všední dny budou nadále vysílány prostřednictvím internetu (okno „online bohoslužby“).  

- Podávání svatého přijímání v kostele: dnes: po „desáté“ mši sv., dále ve 14:15-14:30, v 17:00 a v 

18:00; pondělí: po ranní mši sv. a v 17:00; úterý, středa, pátek: v 8:00, v 17:00 a po večerní mši sv.; 

čtvrtek: po ranní mši sv., v 17:00 a po adoraci (20:45); sobota: po ranní mši sv. a v 17:00. Při svatém 

přijímání zachovávejte potřebné rozestupy a v kostele se dlouho nezdržujte. 

- Svátost smíření: úterý: 17:30-18:00; čtvrtek: 19:30-20:45; pátek: 17:00-18:00; sobota: 6:00-6:30. 

- Návštěvy nemocných: středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek kol. 11. hod. – penzion; pá-

tek po 15:30 – Josefov. Pokud si někdo návštěvu nemocných nepřeje, ať dá vědět o. Petrovi.  

- 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.  

- Rodiny s dětmi jsou zvány k tomu, aby se připojily k iniciativě „Milion dětí se modlí růženec“. Jde o 

modlitbu aspoň 1 desátku denně (můžete se modlit např. ve 20 hodin). Přihlášky: www.miliondeti.sk . 

- Podmínky k získání plnomocných odpustků (možnost je získat je rozšířena na celý listopad): - svaté 

přijímání (platí i duchovní sv. přijímání); - sv. smíření v tomto období; - návštěva hřbitova s modlitbou 

za zemřelé; - návštěva kostela s modlitbou za úmysl papeže; - touha zříci se všech hříchů.    

- Biskup Vojtěch se k nám obrací s touto výzvou: Na čtyři středy (11., 18. a 25. 11. a 2. 12.) vyhlašuji v 

brněnské diecézi dobrovolný citelný půst za ukončení pandemie, k němuž můžeme přidat také almuž-

nu na nějaký dobrý účel, to vše ve spojení s modlitbou. Půst budu prožívat s každým, kdo se připojí. 

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

Bohoslužby – JOSEFOV:  

Josefovské mešní úmysly budou odslouženy společně s bojanovskými v dané dny (viz tabulka výše).  

Oznámení: - Podávání sv. přijímání: dnes: 14:45; čtvrtek: 18:30; sobota: 7:30. 

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

- V pátek po půl čtvrté(!) odpoledne navštíví o. Petr v Josefově nemocné.  

http://www.miliondeti.sk/

