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Texty této neděle:  
1. čt.: Př 31,10-13.19-20.30-31  Pracuje radostnou rukou.   2. čt.: 1 Sol 5,1-6  Aby vás den Páně nepřekvapil. 

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 dalších a řekl: ‘Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět 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 vyzvedl 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.“ 
 

Texty příští neděle (Slavnost Ježíše Krista Krále):  

1. čt.: Ez 34,11-12.15-17  Budu soudit mezi ovcí a ovcí, moje stádo! 

    Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stá-

do, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, 

kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase… Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu 

zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě. Co se pak týká vás, moje stádo – 

tak praví Pán, Hospodin – budu soudit mezi ovcí a ovcí, mezi berany a kozly.“ 

2. čt.: 1 Kor 15, 20-26.28  Kristus odevzdá království Bohu Otci, aby byl Bůh všechno ve všem. 

Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, 

přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak 

pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu... 

ev.: Mt 25,31-46   Posadí se na svůj slavný trůn a oddělí jedny od druhých. 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na 

svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř 

odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: 

‘Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení svě-

ta. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali 

jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a 

přišli jste ke mně.’ Spravedliví mu na to řeknou: ‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, 

žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme 

tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?’ Král jim odpoví: ‘Amen, pravím 

vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.’ Potom 

řekne i těm po levici: ‘Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho 

anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na 

cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili 

jste mě… Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne 

jste neudělali.’ A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“ 

Ježíš je král! Ale události světa stále znovu ukazují snadnost lidské zlovůle, bezduchost rozhodování i 

slepotu davů. Je tedy král? Jeho vláda není postavena na moci vojsk, rozkazech ani propagandě. Nevítězí 

násilím, jeho moc je v Duchu a v pravdě. Kolik lidí vysvobodil od prázdnoty života či z účasti na zlu. Ně-

kdo to zakusil v mládí, jiní po mnoha desetiletích. Ježíšova smrt a vzkříšení přemohly vládu smrti. Proto je 

Pán, Pán dějin i našeho osobního příběhu. Dnes je důvod chválit Boha za jeho vítězství.  

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 



Týden od 15. 11. do 22. 11. 2020 
 

Svátky v týdnu: úterý: památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 

 sobota: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

 neděle: slavnost Ježíše Krista Krále 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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 

pondělí 16. 11.   6:30 - za Blaženu Komosnou a za živou rodinu (od vinařek) 

úterý 17. 11. 18:00 - za Marii a Jana Lekavé a za živou rodinu  

středa 18. 11.        18:00 - za + rodiče Řezáčovy, dva syny a za živou rodinu 

čtvrtek 19. 11.   6:30 - za + rodiče a prarodiče Makuderovy, Račické a za živou rodinu 

- za Cecílii Červenkovou, manžela a za živou rodinu 

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

pátek 20. 11. 18:00 - za Květoslava Bravence a za živou rodinu (od zahrádkářů) 

sobota 21. 11.    6:30 - na poděkování za 57 let manželství, za dvoje rodiče a za živou rodinu 

neděle 22. 11. 

(slavnost Ježíše  

 Krista Krále) 

   

10:00 

 

- za + Františka Bílíka a za živou rodinu  

- na poděkování za 90 let života, za + rodiče a za živou i + rodinu 

- za hudebníky a zpěváky 

- za + Marii Pospíšilovou, manžela, bratry a za živou rodinu 

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

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

čtenář atd.). Prosím, snažme se i „domácí“ mše sv. (zvl. v neděli) prožívat soustředěně a bez jiných čin-

ností. Čtvrteční adorace i sv. smíření budou probíhat jako obvykle (pozor: do 20:45). Mše sv. v ne-

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

- Podávání sv. přijímání v kostele: dnes: po „desáté“ mši sv., dále ve 14:00, 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 zacho-

vávejte potřebné rozestupy a v kostele se dlouho nezdržujte. Využijte aspoň jedenkrát za týden ně-

kterou z těchto příležitostí; velmi k tomu zvu naše biřmovance i ostatní mladé.  

- Svátost smíření: pondělí: 6:00-6:30 (o. Václav Ventura); úterý: 17:30-18:00 (o. Václav Ventura); čtvr-

tek: 19:30-20:45; pátek: 17:00-18:00; sobota: 6:00-6:30. 

- 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.  

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

jímání 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. 

- Nabídka Centra pro rodinu Hodonín: • V úterý 17. 11. od 18 do 19 hodin se koná Koncert rodin. Mů-

žete se připojit online na: https://www.facebook.com/events/975144222955548/ . • Ve středu 25. 11. se 

koná online přednáška na téma Vztek dítěte a jeho zvládání. Více na: markovicova@cprhodonin.cz . 

- Velké díky také za příspěvky pro naši farnost (z důvodu výpadku sbírek). Číslo účtu: 

1440477309/0800. 
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

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

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

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

www.farnostdolnibojanovice.cz  

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

https://www.facebook.com/events/975144222955548/
mailto:markovicova@cprhodonin.cz
https://www.servis24.cz/ebanking-s24/ib/base/inf/productlist/home?execution=e2s1

