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Texty této neděle: 

1. čt.: Ez 2, 2-5  Je to vskutku vzpurné plemeno – musí poznat, že byl mezi nimi prorok. 

2. čt.: 2 Kor 12,7-10  Velmi rád se budu chlubit svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova moc. 

Abych se pro vznešenost zjevení nepyšnil, byl mi dán do těla osten, posel to satanův, aby mě bil do tvá-

ře. To proto, aby se mě nezmocňovala pýcha. Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby mě toho zbavil. Ale 

on mi řekl: „Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti.“ Velmi rád se tedy budu 

chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova moc. Proto s radostí přijímám slabosti, pří-

koří, pronásledování a úzkosti a snáším to pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný. 

ev.: Mk 6,1-6  Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti. 

Ježíš šel do svého domova. V sobotu počal učit v synagóze. Mnoho lidí v úžasu říkalo: "Odkud to ten 

člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama! Což to není ten 

tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás?" A byl jim 

kamenem úrazu. Tu jim Ježíš řekl: "Prorok není beze cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém 

domě." A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A 

podivil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil. 

Texty příští neděle (15. neděle v mezidobí): 

1. čt.: Am 7, 12-15  Jdi a prorokuj mému izraelskému lidu. 

Amasjáh, kněz v Betelu, řekl Amosovi: „Vidoucí, seber se a uteč do judské země, tam se živ a tam pro-

rokuj! V Betelu už prorokovat nesmíš, neboť zde je králova svatyně a říšský chrám.“ Amos odpověděl 

Amasjáhovi: „Nejsem prorok ani prorocký učedník, jsem pastýř a pěstitel smokvoní. Hospodin mě vzal od 

stáda a řekl mi: ‘Jdi a prorokuj mému izraelskému lidu!’“ 

2. čt.: Ef 1,3-14  V něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa. 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními 

dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli 

před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati 

za jeho děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze 

ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu. V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hří-

chů pro jeho nesmírnou milost, kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí: se-

známil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil, až se na-

plní čas pro dílo spásy: že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi. A skrze něho jsme se stali Božím 

majetkem, jak jsme k tomu byli předem určeni úradkem toho, který vše působí podle rozhodnutí své vůle. 

Tak máme sloužit k tomu, aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my, kteří jsme už dříve kladli své 

naděje do Mesiáše. Skrze něho se dostalo i vám potvrzení od slíbeného Ducha svatého, když jste přijali 

slovo pravdy, radostnou zvěst o své spáse, a když jste v něho uvěřili. Duch je zárukou, že nám jednou při-

padne dědictví. Tak se dovrší naše vykoupení, protože si nás Bůh získal jako svůj majetek, abychom slou-

žili ke chvále jeho božské velebnosti. 

ev.: Mk 6,7-13  Začal je posílat. 

Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy.  

Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na 

nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: „Když přijdete někam do domu, zůstávejte tam, dokud se 

odtamtud nevydáte zase dál. Když vás však na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při 

odchodu odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“ Vydali se tedy na cesty a hlá-

sali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdra-

vovali je. 

 Hlasatelem evangelia je na prvním místě biskup či kněz, kteří který přijali posvěcení k takové službě. 

Ale skrze křest jsou k nesení radostné zvěsti druhým povoláni všichni pokřtění, tedy i my. A co máme hlá-

sat? Jádrem naší víry je zvěst o Kristově smrti za nás a za naše hříchy a také o jeho vítězství nad smrtí. 

Když se pouštíme do diskuse o víře, není třeba chtít dotyčného přesvědčit za každou cenu. Je důležité ne-

chat prostor pro kladení si otázek, hledání… Naopak je ale důležité prosit o Boží pomoc Ducha svatého. 

Ten je tvůrcem každé evangelizace. 

     14 . NEDĚLE V MEZIDOBÍ 



Týden od 4. 7. do 11. 7. 2021 
 

Svátky v týdnu: pondělí: slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hlavních patronů Moravy (IX. stol.) 

 úterý: památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice (XIX. stol.) 

 pátek: památka sv. Augustina Žao Ronga a druhů, čínských mučedníků (XVII.-XX. st.) 
  

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 4. 7. 

(14. neděle  

 v mezidobí) 

   7:00 - na poděkování za 80 let života a za živou rodinu 

 10:00 - za živou i + rodinu Janů a Zahnašovou 

   18:30 - za živou i + rodinu Bačovu a Danišovu 

pondělí 5. 7. (sv. 

Cyrila a Metoděje) 
  7:00 - za + Vlastimila Roušala, manželku a za živou i + rodinu 

10:00 - za Boží požehnání pro naši obec a farnost 

úterý 6. 7. 19:00 - za Jiřího Baladu (od přátel z ulice) 

středa 7. 7.  19:00(!) - za Emilii Šimkovou, syna Michala a za živou i + rodinu 

čtvrtek 8. 7.     6:30  - za + Tomáše Kříže a za živou i + rodinu (od přátel z ulice) 

  19:00   nešpory, adorace (do 22 hodin) 

pátek 9. 7.   19:00 - za + Vojtěcha Buchtu (1. výročí) a za živou rodinu  

sobota 10. 7.    6:30 - za + Helenu Novákovou, za rodiče Janečkovy a za živou i + rodinu 

11:30 - svatební mše sv. za Kateřinu Komosnou a Jiřího Bílka  

neděle 11. 7. 

(15. neděle  

 v mezidobí) 

   7:00 - za Antonii Kuběnovou (od společenství) 

   10:00 - za + o. Josefa Pelce (od farnosti) 

   18:30 - za naše farní společenství 

Oznámení: - Dnešní sbírka při všech mších sv. je určena pro postižené tornádem. Na tentýž účel může-

te po celý další týden přispívat do pokladničky, která je u stolku za lavicemi.  

- Ve vchodech do kostela si můžete brát nové číslo Cesty. Díky všem, kdo ho připravili.  

- Svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin.  

- Podávání sv. přijímání: čtvrtek: po adoraci (ve 22 hod.).  

- Příležitost ke svátosti smíření: 6:00-6:30; úterý: 18:30-19:00; středa: 18:30-19:00; čtvrtek: 20:00-

21:30; pátek: 18:00-19:00; sobota: 6:00-6:30.  

- Zítřejší pouť v Mikulčicích se pro farníky z okolí z důvodu následků hurikánu nekoná.  

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

běhne setkání ve středu od 9:00 na farní zahradě; jinak na faře v 1. patře (vstup přes farní zahradu).  

- POZOR: Středeční mše sv. bude o prázdninách začínat až v 19 hodin.  

- Na středeční mši sv. jsou i o prázdninách zvány děti.  

- Tento týden proběhnou návštěvy nemocných (o. Petr): středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; 

pátek kol. 11. hod. – penzion; pátek po 14. hod. – Josefov.  

- V sobotu ve 11:30 si při mši sv. udělí svátost manželství Kateřina Komosná, bydl. Dolní Bojanovice 

č. 866, a Jiří Bílek, bydl. Josefov č. 25.  

- „Desáté“ mše sv. budou nadále v kostele. Můžete je prožívat v prostoru kostela nebo venku: na pro-

stranství u kostela (směrem k soše sv. Václava) budou reproduktory. 

- Příští neděli po požehnání (ve 14:15) se na faře sejdeme s mládeží, která je nahlášena do Roháčů.  

- V úterý 13. července se uskuteční pouť do Žarošic. Zapisujte se v sakristii.  

- V sakristii se také můžete zapisovat na pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteční 24. července.  
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 4. 7. v 8:30 – za rodiče Sasínovy, syna a za živou rodinu  

pondělí 5. 7. v 8:30 – za Antonína Kučeru, dvoje rodiče a za živou rodinu 

neděle 11. 7. v 8:30 – za živou i + rodinu Komosnou a Bílkovu  

Oznámení: - Dnešní sbírka je určena pro postižené tornádem. Na tentýž účel můžete po celý týden při-

spívat do pokladničky na stolku.   

- V Josefově bude tento týden mše sv. v pondělí; naopak nebude ve čtvrtek.  

- V pátek po 14. hodině navštíví o. Petr nemocné.  
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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


