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Texty této neděle (12. neděle v mezidobí): 

1. čt.: Job 38, 1.8-11  Zde se má tříštit bujnost tvých vln. 

2. čt.: 2 Kor 5, 14-17  Nové nastoupilo. 
ev.: Mk 4, 35-41  Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře. 

Večer onoho dne jim řekl: „Přeplavme se na druhou stranu.“ Opustili tedy zástup a vzali ho, jak byl, 

na loďku. Byly s ním i jiné loďky. Tehdy se strhla veliká větrná bouře. Vlny se valily na loď a ta se už 
naplňovala vodou. On ale spal na polštáři na lodní zádi. Vzbudili ho tedy: „Mistře, nezajímá tě, že 

umíráme?“ Když se probudil, okřikl vítr a přikázal vlnám: „Tiše, klid!“ Vítr se utišil a nastal naprostý 

klid. „Proč se tak bojíte?“ řekl jim pak. „Ještě pořád nemáte víru?“Byli z toho úplně vyděšení. „Kdo to 
vůbec je?“ ptali se jeden druhého. „Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!“  
Texty příští neděle (13. neděle v mezidobí): 

1. čt.: Mdr 1,13-15;2,23-24  Ďáblovou závistí přišla na svět smrt. 

Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí. Ale všechno stvořil, aby to bylo; stvořené věci na svě-

tě přinášejí prospěch, jed zhouby v nich není; ani smrt na zemi nevládne. Spravedlnost smrti nepodléhá. 

Vždyť Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jak obraz vlastní přirozenosti, ale ďáblovou závistí 

přišla smrt na svět, zakusí ji ti, kdo jsou v jeho moci. 

2. čt.: 2 Kor 8,7.9.13-15  Co vám přebývá, přispěje chudým v nedostatku. 

Jako vynikáte po každé stránce: ve víře i ve slově, v poznání, ve vší horlivosti a lásce, kterou jste od nás 

přijali, tak se vyznamenejte i v tomto díle lásky. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli 

bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. Nebylo by totiž dobré, že byste jiným 

v tísni ulehčili, a sami do ní upadli. Spíše má nastat jakési vyrovnání: za nynějších okolností to, co vám 

přebývá, jim prospěje v nedostatku, aby zase jejich přebytek doplnil to, co potřebujete vy…  

ev.: Mk 5,21-43  Děvče, říkám ti, vstaň! 
Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu 

moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám 

a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“ Ježíš s ním 

odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením, 

mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo 

čím dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž: „Jestli 

se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“ A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze své-

ho neduhu vyléčena. Ježíš ihned v sobě poznal, že z něho vyšla zázračná moc. Obrátil se proto v zástupu a 

zeptal se: „Kdo se to dotkl mých šatů?“ Jeho učedníci mu odpověděli: „Vidíš přece, jak se lidé na tebe tla-

čí, a ptáš se: Kdo se mě to dotkl!“ Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, 

celá ustrašená a rozechvěná – věděla dobře, co se s ní stalo – padla před ním na zem a pověděla mu celou 

pravdu. On jí na to řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, zbavena svého neduhu!“ 

Zatímco ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy se zprávou: „Tvá dcera umřela. Proč ješ-

tě Mistra obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: „Neboj se, jen věř!“ 

Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k domu představe-

ného synagogy a viděli tam rozruch, lidi, jak pláčou a velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč jste 

tak rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, jenom spí.“ Posmívali se mu. On však všechny vykázal ven, vzal s 

sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel do světnice, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Talitha 

kum!“, to znamená: „Děvče, říkám ti, vstaň!“ Děvče ihned vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct let. Lidé byli 

úžasem jako bez sebe. Ježíš jim přísně přikázal, že se to nikdo nesmí dovědět, a řekl jim, aby jí dali jíst.  

Evangelijní příběh může hluboko zasáhnout každého, kdo tolik touží pomoci druhým, nemá ovšem jak. 

Je třeba postřehnout, že úsek evangelia především cílí na učedníky. Pán potřebuje vysvětlit, co znamená 

víra. Nejde o zapamatování si pouček ani o účast na bohoslužbách. Na nemocné ženě i na zoufalém tatín-

kovi je vidět zápas víry. Skutečná víra se proměňuje v důvěru v Boha. Ohrožení života v příběhu se tak 

stává především událostí víry. 
www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

     12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 



Týden od 20. 6. do 27. 6. 2021 
 

Svátky v týdnu: pondělí: památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka (XVI. stol.) 

 úterý: sv. Jana Fishera a Tomáše Mora, mučedníků (XV.-XVI. stol.) 

 čtvrtek: slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
  

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 20. 6. 

(12. neděle  

 v mezidobí) 

   7:00 - na + o. Antonína (15. výr.)  

   10:00 
- za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro naše deváťáky 

- za + Patrika Kovaříka (nedož. 45 r.) a za živou rodinu 

   18:30 - za naše farní společenství  

pondělí 21. 6.   6:30 - za Marii Mackovou (od spolužáků) 

úterý 22. 6. 19:00 - za + Josefu Mrákovou (1. výr.) a za živou rodinu 

středa 23. 6.  18:00 - za živou i + rodinu Halabrinovu a Tesaříkovu 

čtvrtek 24. 6. 

(sv. Jan Křtitel) 

    6:30  - za členky živého růžence 

  19:00   nešpory, adorace (do 22 hodin) 

pátek 25. 6.   19:00 - za mládež naší farnosti: na poděkování za školní rok a za Boží ochranu  

sobota 26. 6.    6:30(!) - za + Jenovéfu Veselou, Marii a Jana Tošovičovy, dceru, zetě a jeho rodiče 

13:00 - svatební mše sv. za Michaelu Žalkovou a Stanislava Rajchmana  

neděle 27. 6. 

(13. neděle  

 v mezidobí) 

   7:00 - na dobrý úmysl  

   10:00 - za děti, které přistupují k 1. svatému přijímání a za jejich rodiny 

   18:30 - na dobrý úmysl  

Oznámení: - Svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin.  

- Podávání sv. přijímání: neděle: po požehnání (ve 14:15); čtvrtek: po adoraci (ve 22 hod.). Po mších sv. 

se už sv. přijímání podávat nebude. 

- Dnes po požehnání (cca ve 14:15) se na faře sejdeme s mládeží, která pojede do Roháčů.  

- Příležitost ke svátosti smíření (před 1. sv. přijímáním; už možno i k 1. pátku): pondělí: 6:00-6:30; 

úterý: 18:30-19:00 (o. Václav Ventura); čtvrtek: 16.30-17:30 (o. Josef Pohanka, o. Petr); dále 19:30-

21:30 (o. Josef Kubeš, o. Josef Pohanka, o. Petr + 1 zpovědník); pátek: 18:00-19:00; sobota: 6:00-6:30.  

- Nadále pokračuje farní klub maminek. Zvány jsou všechny maminky. V případě dobrého počasí pro-

běhne setkání ve středu od 9:30 na farní zahradě; jinak na faře v 1. patře (vstup přes farní zahradu).  

- Na středeční mši sv. jsou zvány děti včetně všech třeťáků. Po mši sv. bude poslední příprava třeťáků 

k 1. svatému přijímání. Příprava bude přenášena online. Na přípravu jsou zváni i rodiče dětí.  

- Ve středu po přípravě dětí (cca od 20:00) se na farní zahradě sejdeme s deváťáky. Zváni jsou i ti, kteří 

nechodili do náboženství.  

- Při páteční večerní mši sv. bude mít přímluvy 4. skupina „starších“ biřmovanců. 

- V pátek po mši sv. (cca od 19:45) se bude na faře konat společenství mládeže. Zváni jsou žáci ze 7.-9. 

tříd i starší mládež.  

- POZOR: Od příští soboty budou ranní mše sv. začínat už v 6:30. 

- V sobotu ve 13 hodin si při mši sv. udělí svátost manželství Stanislav Rajchman, bydl. Dolní Bojano-

vice, a Michaela Žalková, bydl. Dubňany.  

- Hudebníci, kteří jsou ochotni hrát při prvním svatém přijímání, budou mít sraz příští neděli v 9:30 ve 

farní učebně.    

- Příští neděli bude desátá mše sv. v kostele. Třeťáci při ní poprvé přijmou Krista ve sv. přijímání. 

Prosím, abyste nechali kostel k dispozici pro děti a jejich rodiny. Ostatní mohou být venku (směrem 

k soše sv. Václava budou reproduktory) nebo využít ostatní mše svaté. Židličky budou ve vchodu na far-

ní zahradu. Prosím, abyste na děti pamatovali ve své modlitbě.  

- Farní listy jsou k dispozici ve vchodech do kostela.  
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 20. 6. v 8:30 – za + Richarda Malého, dvoje rodiče a za živou rodinu  

čtvrtek 24. 6. v 18:00 – na poděkování za dar života s prosbou za živou rodinu a za dvoje + rodiče 

neděle 27. 6. v 8:30 – za Jaroslava Vavryse, syna, rodiče a za živou rodinu  

Oznámení: - Příležitost ke sv. smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou a při mši svaté (jde o sv. smíření 

k 1. pátku; zpovídat bude o. Josef Pohanka). 


