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Texty této neděle (slavnost sv. Václava): 

1. čt.: Mdr 6,9-21  Kdo svatě střeží svaté příkazy, budou znáni za svaté. 

2. čt.: 1Petr 1,3-6; 2,21b-24  Zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích... 

ev.: Mt 16,24-27  Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. 

Ježíš řekl učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť 

kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký 

prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Syn 

člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“ 

Texty příští neděle (27. v mezidobí): 

1. čt.: Iz 5,1-7  Vinicí Hospodina zástupů je dům Izraele. 

Zazpívám píseň svému miláčkovi, píseň svého přítele o jeho vinici. Vinici měl můj přítel na úrodném 

svahu. Oplotil ji, očistil od kamení, osázel ji ušlechtilou révou. Uprostřed postavil věž, i lis v ní vyhloubil: 

čekal, že ponese hrozny, ona však plodila pláňata. Nyní tedy, obyvatelé Jeruzaléma a judští mužové, suďte 

mezi mnou a mou vinicí! Co jsem měl ještě udělat své vinici a neudělal jsem? Když jsem čekal, že ponese 

hrozny, proč přinesla plané plody? Teď vám ukážu, co udělám své vinici: odstraním její plot, že ji spasou, 

rozbořím její zeď, že ji rozšlapou. Udělám z ní pustinu, nebude ořezána ani okopána, vzroste v trní a hloží. 

Mrakům dám příkaz, aby ji nezkropily deštěm. Vinicí Hospodina zástupů je dům Izraele, Judovci – jeho 

milou sazenicí. Čekal spravedlnost, a hle – nepravost, čekal právo, a hle – bezpráví! 

2. čt.: Flp 4,6-9  Bůh, dárce pokoje, bude s vámi. 

Bratři! O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děko-

váním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu 

Ježíši. Konečně, bratři, mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevin-

né, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály. Dělejte 

i nadále to, čemu jste se ode mě naučili, co jste ode mě převzali, ode mě slyšeli a na mně viděli. A Bůh, 

dárce pokoje, bude s vámi. 

ev.: Mt 21,33-43 Vinici pronajme jiným vinařům. 

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. 

Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se na cesty. 

Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho 

služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. Hospodář poslal tedy jiné služeb-

níky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak. Naposled k nim poslal svého syna; 

myslel si: ‘Na mého syna budou mít ohled.’ Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: ‘To je dě-

dic. Pojďme, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!’ A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak 

přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici 

pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy 

v Písmu: ‘Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to 

podivu-hodné’? Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který ponese je-

ho ovoce.“ 

Evangelium se dá číst několikerým pohledem. V první řadě ho čteme jako běžní lidé s všedními starost-

mi. Slova Pána nám tak mohou přijít tvrdá a možná netolerantní. Jenže on na tomto místě nemluví k oby-

čejným lidem, ale k těm, kteří nesou odpovědnost za víru, stát, národ… Slova „Vám bude království od-

ňato a dáno jiným…“musíme slyšet jako ti, kdo odpovídají za budoucnost své rodiny, obce, církve… Sku-

tečně hrozí, že ten, kdo všechno odsuzuje, odmítá a na všechno nadává, nakonec ztratí směr a nepozná 

Boží hlas, a tak nedojde do cíle. Kde je hranice mezi moudrou kritičností a odvahou posouvat náš svět ví-

ry, rodiny, práce a také církve k plnosti života? Kritériem není jen okamžitý užitek („…dědictví bude na-

še“), ale spravedlnost a pravdivost. Copak vinaři nedomysleli, že jednou přijde sám Pán vinice? 
 

www.farnostdolnibojanovice.cz  
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SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA 
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Týden od 27. 9. do 4. 10. 2020 

Svátky v týdnu: pondělí: slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa (X. st.) 

  úterý: svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

 středa: památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve (IV.-V. stol.) 

 čtvrtek: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve (XIX. stol.) 

 pátek: památka svatých andělů strážných 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 27. 9. 

(slavnost sv. 

Václava) 

  7:00 - za + Josefa Kadlčíka (od přátel)  

10:00   - na naši farnost a obec – za dar zdraví a Boží ochrany  

18:30 - za členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny  

pondělí 28. 9.   7:00 - za + Václava Hubáčka, sourozence a za živou rodinu 

10:00 - za Boží požehnání pro naše děti, mladé lidi a rodiny  

úterý 29. 9. 19:00 - za uzdravení vztahů v rodině 

středa 30. 9.        18:00 - za Martina Kaňu (20. výročí), manželku, syna a za živou rodinu 

čtvrtek 1. 10.   6:30 - na poděkování za 70 let života, za + manžela a za živou i + rodinu 

19:00   říjnová pobožnost, nešpory, adorace (do 22 hodin)  

pátek 2. 10. 18:00(!) - za + Františka Bílka (1. výročí) 

sobota 3. 10.    6:30 - na poděkování za 70 let života a za rodiny dětí 

neděle 4. 10. 

(27. neděle 

 v mezidobí) 

  7:00 - za + Josefa Urbánka (10. výročí) a za živou rodinu 

10:00 - za naše farní společenství  

18:30 - za + Marii Chmelařovou (1. výročí) 

Oznámení: - Slavnostní svátostné požehnání dnes začne až ve 14:30.  

- Zítra – na slavnost sv. Václava – budou dopolední mše sv. jako v neděli. Po desáté mši sv. bude následovat 

krátká pobožnost na hřbitově.   

- POZOR: Středeční a páteční mše sv. bude od tohoto týdne začínat už od 18 hodin. Úterní mše sv. zůstane 
tento týden ještě na 19. hodině. 

- Příležitost ke svátosti smíření před 1. pátkem: středa: 15:00 – děti po 1. sv. přijímání; dále 17:00-18:00; 

čtvrtek: 19:30-21:30 (o. Josef Pohanka, o. Petr); pátek: 15:30-16:15; sobota: 6:00-6:30. 

- Říjnová růžencová pobožnost se bude konat ve čtvrtek v 19 hodin a v sobotu v 18 hodin.  

- V pátek v 15 hod. se můžete v kostele pomodlit křížovou cestu. Po ní bude do mše sv. následovat adorace.  

- V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 5. skupina biřmovanců.  

- V pátek po mši svaté (od 18:45) jste zváni k adoraci se zpěvem a rozjímáním, která bude věnována mla-

dým lidem. Zvu zvláště mladé k účasti.   
- Od 9. října začne v Hodoníně kurz charismatické obnovy, který povede naše farnost. Prosím případné 

ochotné vedoucí, aby se osobně či telefonicky hlásili o. Petrovi.  

- Od 8. do 10.11. (ne. večer – út. večer) se v Břežanech uskuteční duch. obnova pro maminky. Zájemkyně se 

mohou hlásit p. Petře Blahové (tel. 721 087 374). Zvány jsou všechny maminky bez rozdílu věku.  

- Akce Centra pro rodinu Hodonín: • Pro rodiče nebo pěstouny je připraveno 6 setkání pod názvem Devate-

ro úspěšného rodiče (29. 9.-10.11.). Přihlášky na: markovicova@cprhodonin . Více na plakátech. 

• Jste zváni na přednášku Učení po dobrém (aneb na neklidné děti křik neplatí). Koná se v CPR tuto středu 
30. 9. od 17 hod. Přihlášky na: markovicova@cprhodonin .  

• Pro manžele jsou připraveny manželské večery (1. 10.- 26. 11.). Jde o 8 setkání spojených s večeří. Hlaste 

se do 30. 9. na: amrozkova@cprhodonin.cz . Více na plakátech. 

• Ve středu 7. 10. se koná přednáška pod názvem Dobrý táta. Přihlášky: markovicova@cprhodonin .  

- Nadále platí, že při mších svatých je potřeba sedět.  

- Ve vchodech do kostela si můžete vzít nové číslo far. časopisu Cesta. Děkuji všem, kdo ho připravili.  

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 27. 9. v 8:30 – za Václava Trechu, dvoje rodiče a za živou rodinu 
pondělí 28. 9. v 8:30 – za + Marii Bukolskou a za živou rodinu   

čtvrtek 1. 10. v 18:00 – za Zdenka Kuchaře a za živou rodinu  

pátek 2. 10. v 16:30 – za + Stanislava Hubáčka, rodiče a za živou rodinu  (od 15 hodin tichá adorace) 

neděle 4. 10. v 8:30 – za Vojtěcha Pospíšila, dvoje rodiče a za živou rodinu   

Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší sv. a při mši sv. (o. Josef Pohanka). 

- Říjnové pobožnosti se budou konat ve všední dny v 18 hodin a v neděli ve 14 hodin.          

mailto:amrozkova@cprhodonin.cz

