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Texty této neděle („hrubá“ mše sv.):  

1. čt.: Dt 7,6-11 Z lásky k vám si vás vyvolil Hospodin. 

Mojžíš řekl lidu: „Jsi lidem zasvěceným Hospodinu, svému Bohu; tebe si vyvolil Hospodin, tvůj Bůh, 

abys mu byl zvláštním lidem mezi všemi národy na povrchu země. Hospodin si ve vás zalíbil, vyvolil si 

vás ne proto, že byste byli četnější než všechny národy. Jen z lásky k vám, a proto, že Hospodin zachová-

vá přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás mocnou rukou a vykoupil z domu otroctví, z ruky 

faraona, egyptského krále. Pochop tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je pravý Bůh, věrný Bůh, který zachová-

vá smlouvu a lásku až do tisícího pokolení k těm, kdo ho milují, kdo dbají na jeho příkazy, ale trestá prá-

vě toho, kdo jej nenávidí, tím, že ho zahubí; nebude odkládat, ale potrestá právě toho, kdo jej nenávidí. 

Proto zachovávejte příkazy, zákony a ustanovení, které vám já dnes přikazuji, a plňte je!“ 

2. čt.: 1 Jan 4, 7-16  Bůh si nás zamiloval. 

Milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. 

Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na 

svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne že my jsme milo-

vali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy… 

ev.: Mt 11,25-30  Jsem tichý a pokorný srdcem. 

Ježíš řekl: „Velebím tě, Otče, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je ma-

ličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, 

ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a 

jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný 

srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží. 

Evangelium příští neděle (13. neděle v mezidobí): 

1. čt.: 2 Král 4,8-11,14-16a  Je to svatý muž Boží, může se tam uchýlit. 

Jednoho dne Elizeus procházel přes Šunem. Žila tam zámožná žena a ta ho pozvala k jídlu. Kdykoli 

tam procházel, zašel se tam najíst. A ona řekla svému muži: „Vím, že je to svatý muž Boží, který k nám 

vždy přichází. Upravíme mu v poschodí malou světničku a dáme mu tam lůžko, stůl, sedadlo a svícen, a 

kdykoli k nám přijde, může se tam uchýlit.“ Když tam zase jednou Elizeus přišel, vstoupil do světničky a 

odpočinul si tam. Řekl svému služebníku Gechazimu: „Co by se dalo pro ni udělat?“ On odpověděl: 

„Nemá přece syna a její muž je už starý.“ Elizeus mu řekl: „Zavolej ji!“ Zavolal ji a ona zůstala stát u 

vchodu. On pravil: „Za rok v tento čas budeš mít v náručí syna.“ 

2. čt.: Řím 6,3-4,8-11  …teď musíme žít novým životem. 

My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. 

Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrt-

vých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme 

přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt 

nad ním už nemá vládu. Když umřel, umřel hříchu jednou provždy, a když žije, žije pro Boha. Tak i vy se 

považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem. 

ev.: Mt 10,37-42  Kdo nebere svůj kříž, není mě hoden. Kdo přijímá vás, přijímá mne. 

Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje 

syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. 

Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne při-

jímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane od-

měnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; 

kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pra-

vím vám: nepřijde o svou odměnu.“ 

Vztah k Ježíši je tak jedinečný, že má být postaven na první místo v životě. To ovšem neznamená, že 

budeme méně milovat své děti a ostatní nejbližší. Naopak – čím více poneseme Krista v srdci, tím více 

poroste i naše láska k lidem kolem nás. Ježíš není konkurentem našich vztahů. On je naopak touží pro-

hlubovat, posvěcovat a zbavovat nánosu našeho sobectví. 

       Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 



Týden od 21. 6. do 28. 6. 2020 
 

Svátky v týdnu: pondělí: památka sv. Jana Fishera a Tomáše Mora, mučedníků (XV.-XVI. stol.) 

                           středa: slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 21. 6. 

(Nejsv. Srdce 

 Ježíšova) 

  7:00 - za + Marii Chmelařovou a živou rodinu (od vinařek) 

10:00 - za naši farnost a obec 

   Večerní mše svatá dnes nebude. 

pondělí 22. 6.   6:30 - za + Jendu Račického (od zahrádkářů) 

úterý 23. 6. 15:00 - pohřební mše sv. za + Josefu Mrákovou  

19:00 - za členy a členky Živého růžence a jejich rodiny 

středa 24. 6.        18:00 - za + Jana Račického (od spolupracovníků); za děti z naší farnosti 

čtvrtek 25. 6.  6:30 - za + Františka Bílíka a Růženu Komosnou (od ochotníků) 

   nešpory, adorace (do 22 hodin) 

pátek 26. 6. 19:00 - za mládež naší farnosti: na poděkování za školní rok a za ochranu o prázdninách 

sobota 27. 6.   6:30 - za Josefu Skoumalovou, manžela a dvoje rodiče 

neděle 28. 6. 

(13. neděle v 

mezidobí) 

  7:00 - za + Františka Bílíka (od přátel u ulice) 

10:00 - za děti, které dnes přijmou Krista poprvé ve svátosti oltářní  

18:30 - za kněze, kteří v naší farnosti slouží a vypomáhají 

Oznámení: - Dnes se nebude konat svátostné požehnání (proběhne po 10. mši svaté). 

- V pondělí ve 12:15 se v kostele uskuteční nácvik třeťáků k prvnímu svatému přijímání.  

- Příležitost ke svátosti smíření (i pro příbuzné třeťáků): středa: 17:00-18:00; čtvrtek: 16:30-17:30 

(o. Josef Pohanka, o. Petr); dále 19:30-21:30 (o. Josef Pohanka, o. Petr, + další zpovědník). Otec Josef 

Pohanka bude zpovídat celou dobu – od 16:30 do 21:30.; pátek: 18:00-19:00; sobota: 6:00-6:30. Pokud 

jste nebyli delší dobu u sv. smíření, využijte tyto příležitosti. 

- Ve středu po mši svaté (od 18:45) se bude v kostele konat poslední příprava dětí a rodičů k 1. svatému 

přijímání. 

- Ve středu od 20 hod. se na faře bude konat setkání farní rady.  

- Při páteční večerní mši sv. bude mít přímluvy 5. skupina biřmovanců. 

- V pátek bude mše sv. obětována za naši mládež. Všechny mladé srdečně zvu. Po mši svaté mladší 

schola povede asi půlhodinovou adoraci se zpěvem a rozjímáním. 

- V pátek po adoraci (asi od 20:15) se na faře uskuteční společenství mládeže. Zváni jsou žáci 7.-9. tříd i 

středoškoláci.   

- V sobotu v 8 h. se sejdeme s rodiči a dětmi (1. sv. přijímání) k pobožnosti, nácviku a ke sv. smíření.  

- V sobotu od 8 hodin proběhne na farní zahradě brigáda, při níž proběhnou přípravné práce týkající se 

zavlažování farní zahrady. Prosíme ochotné muže a chlapce o pomoc. Vezměte si s sebou rýč.  

- Hudebníci se sejdou příští neděli v 9:30 ve farní učebně.   

- Příští neděli přijmou naše děti poprvé Krista v eucharistii. Prosím, abyste prostor před lavicemi nechali 

volný pro příbuzné dětí. Prosím také o modlitbu za naše děti.    

- PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ: Letošní pouť na Svatý Hostýn se uskuteční v sobotu 25. července. Mů-

žete se začít zapisovat do sešitu, který je v sakristii.    

- Sv. přijímání už je možné přijímat také do úst. Můžete vrátit ke způsobu, který je vám bližší.   
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 21. 6. v 8:30 – na poděkování za 85 let života a za živou rodinu 

čtvrtek 25.6. v 18:00 – za rodinu Bartíkovu a Červíčkovu  

sobota 27. 6. ve 12:30 – svatební mše svatá za Simonu Přikrylovou a Jana Redka 

neděle 28. 6. v 8:30 – za Emila Vnenčáka, syna Dušana a živou rodinu 

Oznámení: - Příležitost ke sv. smíření bude v Josefově ve čtvrtek přede mší sv., příp. po mši svaté. 

- V sobotu ve 12:30 si při mši svaté udělí svátost manželství Simona Přikrylová, bydl. Josefov č. 21, a 

Jan Redek, bydl. Josefov č. 51. 
 

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

