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Texty této neděle: 

1. čt.: Iz 61,1-3a  Hospodin mě pomazal a poslal mě zvěstovat radostnou zprávu chudým. 

2. čt.: 2 Kor 4,1-2.5-7  Kážeme, že Ježíš Kristus je Pán, my však že jsme vaši služebníci. 

ev.: Lk 10,1-9  Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. 

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, 

kam chtěl sám přijít, a řekl jim:  „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal 

dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec ani mošnu ani opánky. S ni-

kým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-

li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám.  

V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu.  

Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám před-

loží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží království!’ 

Texty příští neděle (15. v mezidobí): 

1. čt.: Iz 55,10-11  Déšť působí, že země může rašit. 

Toto praví Hospodin: „Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zemi a působí, že 

může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slo-

vem, které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, 

k čemu jsem ho poslal.“  

2. čt.: Řím 8,18-23  Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. 

Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé 

tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, 

ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude 

vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo 

zároveň sténá a spolu trpí až doposud. A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami 

uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla.  

ev.: Mt 13,1-23  Rozsévač vyšel rozsévat. 

Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo velké množství lidu. Proto vstoupil na 

loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. A mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Jeden rozsévač 

vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některá zrna na okraj cesty; přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla 

na kamenitou půdu, kde neměla mnoho prsti; hned sice vzklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale 

když vyšlo slunce, spálilo je, takže uschla, protože nezapustila kořeny. Jiná zrna zase padla do trní; trní 

vzešlo a udusilo je. Jiná však padla na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná šedesáti-

násobný, jiná třicetinásobný. Kdo má uši, slyš!“ Učedníci přistoupili k Ježíšovi a zeptali se: „Proč k nim 

mluvíš v podobenstvích?“ On odpověděl: „Vám je dáno znát tajemství nebeského království, ale jim to 

dáno není. Kdo má, tomu bude dáno – a bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. 

Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože vidí, a přece nevidí, a slyší, a přece neslyší ani nerozumě-

jí. Plní se na nich Izaiášovo proroctví: ‚Budete stále poslouchat, a neporozumíte, budete se ustavičně dí-

vat, a nic neuvidíte. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají, takže očima 

nevidí, ušima neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se, a já je neuzdravím.‘ Ale blahoslavené jsou vaše 

oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám: Mnoho proroků a spravedlivých toužilo vidět, co 

vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli. Vy tedy poslyšte, jaký je smysl podobenství o 

rozsévači. Když někdo slyší slovo o Božím království a nechápe, přijde ten Zlý a obere ho o to, co bylo 

v jeho srdci zaseto: to je ten, u kterého bylo zaseto na okraj cesty. Na skalnatou půdu bylo zaseto u toho, 

kdo slovo slyší a hned ho s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Když pak pro to slovo na-

stane soužení nebo pronásledování, hned odpadne. Do trní bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší, ale svět-

ské starosti a záliba v bohatství slovo udusí, takže zůstane bez užitku. Do dobré půdy bylo zaseto u toho, 

kdo slovo slyší a chápe, takže přináší užitek; a vydá jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný, jiný třice-

tinásobný.“ 
www.farnostdolnibojanovice.cz  

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

       Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

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


Týden od 5. 7. do 12. 7. 2020 
Svátky v týdnu: pondělí: památka Marie Gorettiové, panny a mučednice (XIX.-XX. stol.) 

   čtvrtek: památka sv. Augustina Žao Ronga a druhů, čínských mučedníků  

                            sobota: svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy (VI. stol.) 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 5. 7. 

(sv. Cyrila  

 a Metoděje) 

  7:00 - za + Stanislava Figuru (od rodiny Turkovy) 

10:00 - za naše farní společenství a za ochranu při prázdninových aktivitách 

   Večerní mše svatá dnes nebude (koná se pouť v Mikulčicích).  

pondělí 6. 7.   6:30 - za + Alenu Herkovou (od přátel)  

úterý 7. 7. 19:00 - za + Stanislava Bílka a živou rodinu (od přátel z ulice) 

středa 8. 7.        19:00(!) - za + Josefa Jůvu 

čtvrtek 9.7.  6:30 - za Jaroslava Topenčíka 

   nešpory, adorace (do 22 hodin) 

pátek 10. 7. 19:00 - za Ernesta a Emílii Jankovy a za živou i + rodinu 

sobota 11. 7.   6:30 - za + Růženu Komosnou a + Františka Bílíka 

15:00 - za + Anežku Jordánovou (50. výročí), manžela a za živou rodinu 

neděle 12. 7. 

(15. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za Martina Surmana, manželku a zetě  

10:00 - za + o. Josefa Pelce (2. výročí)  

18:30 - za Jana a Františku Bohůnovy a živou rodinu 

Oznámení: - Dnes se při všech mších svatých v naší farnosti koná sbírka na bohoslovce. 

- Ve vchodech do kostela máte k dispozici nové číslo farního časopisu Cesta.   

- Svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin.  

- Dnes po požehnání (ve 14:15) se ve farní učebně sejdeme s mládeží, která pojede v srpnu (16.-22. 8.) do 

Roháčů. Přineste, prosím, zálohu 500,- Kč a také své rodné číslo kvůli pojištění.    

- Dnes se koná tradiční cyrilometodějská pouť v Mikulčicích na Valech. V 16 hodin začne modlitba růžen-

ce; mše svatá začíná v 16:30. Autobus pojede v 15:30 z obou zastávek. Jste srdečně zváni. 

- Dnes kvůli pouti do Mikulčic nebude večerní mše svatá.   

- Tento týden opožděně proběhne velký úklid kostela. V pondělí od 8 hod. provedou těžší práce muži; v úterý 

od 8 hodin budou uklízet ženy. Prosíme o pomoc i starší hochy a děvčata, kteří mají prázdniny. 

- Od úterý začíná orelský stanový tábor. Organizátoři upozorňují, že nejsou povoleny návštěvy rodičů. Dále 

připomínají, že pokud by se výrazně změnil vývoj epidemie v naší zemi, může být tábor ukončen; dopravu 
dětí domů by v takovém případě zajišťovali rodiče dětí.   

- Středeční mše svaté budou od tohoto týdne začínat v 19 hodin. I když o prázdninách nejsou dětské mše sva-

té, zvu srdečně všechny děti.  

 - Svátost smíření: středa: 18:30-19:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 18:00-19:00; sobota: 6:00-6:30. 

- Příští neděli po požehnání (od 14:15) se ve farní učebně sejdeme s dospělými, kteří pojedou do Roháčů (2.-

8.8.). Přineste, prosím, zálohu 500,- Kč a pokud chcete být společně pojištěni, také své rodné číslo. 

- Příští neděli od 18 hod. se ve farní stodole sejdeme s vedoucími kurzu Charismatické obnovy v Hluku. 

Zváni jsou i manželé a manželky.  
- Naše farnost duchovně povede příští žarošickou pouť (pondělí 13. 7.). Jste srdečně zváni, pokud můžete, 

udělejte si na tuto pouť čas.  

- Farní zahrada bude nadále kvůli úpravám farního hřiště zavřená.  

- PŘEDBĚŽNÁ OZNÁMENÍ:   • Letošní pouť na Svatý Hostýn se uskuteční v sobotu 25. července. Může-

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

  • Centrum pro rodinu Hodonín uspořádá na podzim (9.-11.10.) v Jeseníkách víkend pro manžele (možno i 

s dětmi) pod názvem Barevné podzimní toulání. Program: jsou výlety do přírody, povídání o vztazích, od-
počinek. V případě zájmu je nutné se přihlásit do 5. srpna na adrese: ambrozkova@cprhodonin.cz . 

  • Svátost biřmování bude v naší farnosti udílet biskup Pavel Konzbul v sobotu 7. listopadu ve 14 hodin.   

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 5. 7. v 8:30 – za Jana Půčka a za živou i + rodinu Půčkovu a Lekavou 

čtvrtek 9. 7. v 18:00 – za rodiče Kudrnovy, dcery a syny  

neděle 12. 7. v 8:30 – za Ladislava Mrláka, rodiče a za dar zdraví pro manželku 

Oznámení: - Autobus pro zájemce o pouť v Mikulčicích se zastaví dnes po 15:30 na křižovatce.  

- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté. 

mailto:ambrozkova@cprhodonin.cz

