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Texty této neděle: 

1. čt.: Jer 23,1-6  Já sám shromáždím zbytky svého stáda a vzbudím nad nimi pastýře. 
Běda pastýřům, kteří ničí a rozptylují stádo, které pasu – praví Hospodin. Proto praví Hospodin, Bůh 

Izraele, o pastýřích, kteří pasou můj lid: Vy jste rozptýlili mé stádo a rozehnali jste ho, nestarali jste se o 
ně; proto já se postarám o vás pro špatnost vašich skutků – praví Hospodin. Já sám shromáždím zbytky 
svého stáda ze všech zemí, kam jsem ho vyhnal, a přivedu je nazpět na jejich luhy, porostou a rozmnoží 

se. Vzbudím nad nimi pastýře, kteří je budou pást, nebudou se již bát ani strachovat, už se neztratí – praví 
Hospodin.  
2. čt.: Ef 2,13-18  Jen on je náš pokoj: obě dvě části (židy i pohany) spojil v jedno. 

Protože jste nyní spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, stali jste se blízkými 
Kristovou krví. Jen on je náš pokoj: obě dvě části – (židy i pohany) – spojil vjedno a zboural přehradu, 

která je dělila… A pak přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, i těm, kteří byli blízko, neboť 
skrze něho máme my i vy přístup k Otci v jednom Duchu. 
ev.: Mk 6,30-34  Byli jako ovce bez pastýře. 

Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: „Pojďte i vy 
někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli 
čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. Mnozí je viděli odjíždět a  poznali 

jejich úmysl. Ze všech měst se tam pěšky sběhli a byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uviděl velký 
zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech.  

Texty příští neděle (17. v mezidobí):  

1. čt.: 2 Král 4,42-44 Budou jíst, a ještě zbude. 
Nějaký člověk přišel z Bál Šališa a přinesl v chlebníku Božímu muži Elizeovi chléb z prvotin, dvacet 

ječných chlebů a jídlo z rozdrcených čerstvých zrn. Elizeus řekl svému služebníku: „Dej to lidem, ať se 
najedí!“ Služebník mu odpověděl: „Jak mám tohle dát stovce lidí?“ Elizeus řekl: „Dej to lidem, ať se na-
jedí, neboť tak praví Hospodin: Budou jíst, a ještě zbude.“ Dal jim to tedy, najedli se, a ještě zbylo podle 

Hospodinova slova. 
2. čt.: Ef 4,1-6 Jedno tělo, jeden Pán, jedna víra, jeden křest. 

Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: buďte 
přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat 
jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen 

jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec 
všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech. 
 ev.: Jan 6,1-15  Ježíš rozdělil sedícím, kolik kdo chtěl. 

Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře. Šel za ním velký zástup, protože 
viděli znamení, která konal na nemocných... Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když Je-

žíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se 
ti lidé najedli?“ To však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře věděl, co chce udělat. Filip mu odpově-
děl: „Za dvě stě denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco dostalo.“ Jeden z jeho učedníků 

– Ondřej, bratr Šimona Petra – mu řekl: „Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co 
je to pro tolik lidí?“ Ježíš řekl: „Postarejte se, ať se lidé posadí!“ Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Po-
sadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i 

ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům: „Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!“ 
Sebrali je tedy a bylo to plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z pěti ječných chlebů. Když lidé 
viděli znamení, které udělal, říkali: „To je jistě ten Prorok, který má přijít na svět!“ Ježíš poznal, že chtějí 

přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále. Proto se zase odebral na horu, úplně sám.  
Text Janova evangelia v šesté kapitole nabízí bohatý materiál k úvahám o eucharistii. Vyprávění začíná 

lehkou zápletkou – lidé nemají na opuštěném místě dostatek jídla. Ale již zde potkáváme první impulz k 
uvažování: Bůh vidí lidskou nouzi a umí ji řešit. Není lhostejný. Ježíš rozdává! A pomáhají zde apoštolové. 
Mají sami jen velmi málo, ale i s tím Bůh dokáže pracovat. Stačí toto „málo“ Bohu nabídnout. 

 

     16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 



Týden od 18. 7. do 25. 7. 2021 
 

Svátky v týdnu: čtvrtek: svátek sv. Marie z Magdaly 
 pátek: svátek sv. Brigity Švédské, spolupatronky Evropy (XIV. stol.) 

 sobota: památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze (XIX. stol.) 
  

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 18. 7. 

(16. neděle  

 v mezidobí) 

   7:00 - za členky Živého růžence 

 10:00 - za naše farní společenství  

    18:30 - za Růženu Wenzelovou, manžela a živou rodinu 

pondělí 19. 7.    6:30 - za Františka a Růženu Závorkovy a za živou rodinu  

15:00 - pohřební mše sv. za + Slavomila Šottla  

úterý 20. 7. 19:00 - za Annu Turkovou, manžela, dceru a za živou i + rodinu  

středa 21. 7.  19:00 - za Stanislava Bílka a za živou rodinu 

čtvrtek 22. 7.      6:30  - za Annu Červenkovou (nedož. 100 let), manžela, syna a za živou rodinu 

   19:00   nešpory, adorace (do 22 hodin) 

pátek 23. 7.  19:00 - za živou i + rodinu Vaculíkovu 

sobota 24. 7.    6:30 - za Jiřího Nováka a za živou rodinu (od vinařek) 

neděle 25. 7. 

(17. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za živé i + Anny z naší farnosti  

    10:00 - za naše farní společenství  

    18:30 - za Marii Blahovou a Bohumilu Vystrčilovou (od Rodiny Neposkvněné) 

Oznámení: - Svátostné požehnání se dnes v Bojanovicích konat nebude. Jste zváni na požehnání (v 15 

hodin) a na hody do Josefova.  
- Na pobyt v Roháčích pro dospělé (15.-21. 8.) se můžete ještě do příští neděle zapsat v sakristii. Záro-

veň prosím ty, kteří už byli nahlášeni, aby v sakristii uvedli do seznamu, zda jsou už dvakrát očkováni.  

- Příležitost ke svátosti smíření: 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.  

- Na sobotní pouť na Svatý Hostýn se zapisujte v sakristii nejpozději do středečního večera. Zvu zvláště 
rodiny s dětmi, především s těmi, které letost přistoupily k prvnímu svatému přijímání.   

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

- Podávání sv. přijímání: čtvrtek: po adoraci (ve 22 hod.).  
- V sobotu se bude konat pouť rodin i celé farnosti na Svatý Hostýn. Odjezd autobusů bude v 7:30 

z obou zastávek (mše sv. na Hostýně bude v 10:15). Zvláštní pozvání platí pro děti po 1. sv. přijímání a 

jejich rodiny. Pro děti (a jejich doprovod) bude určen autobus č. 1 (POZOR: tento autobus č. 1 po-

jede POUZE Z DOLNÍ ZASTÁVKY!).  

- „Desáté“ mše sv. budou nadále v kostele. Můžete je prožívat v kostele nebo venku: na prostranství u 
kostela (směrem k soše sv. Václava) budou reproduktory. Židličky jsou k dispozici za brankou na faru.  

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

- Při sbírce na postižené tornádem i na postižené v naší obci bylo v naší farnosti vybráno 445.500,- Kč, 
z toho v Bojanvicích 401.650,- Kč a v Josefově 43.850,- Kč. Další dary byly poskytnuty jednotlivci i ji-
nými farnostmi (Praha, Kozlovice, francouzská farnost v Praze…). Celkem byla zatím poskytnuta po-

moc ve výši 610.000,- Kč, z toho po 90.000,- farnostem Mor. N. Ves a Mikulčice; zbytek (430.000,-) 
jednotlivcům v postižených obcích i v Bojanovicích. Všem dárcům patří velký dík za štědré dary.  

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 18. 7. v 8:30 – za Boží požehnání pro naši farnost i obec 
pondělí 19. 7. v 9:00 – za všechny naše zemřelé 

neděle 25. 7. v 8:30 – za živé i + Anny z naší farnosti  
Oznámení: - Dnes ve 15 hod. jste zváni ke slavnostnímu svátostnému požehnání. 
- Příležitost ke sv. smíření bude v pondělí přede mší svatou.  

- V pondělí začíná mše svatá za zemřelé v 9 hodin. Po ní bude následovat pobožnost na hřbitově. 
- Pokud chcete jet tuto sobotu na pouť na Svatý Hostýn, zapisujte se nejpozději do zítřka v sakristii. Od-

jezd autobusu na pouť na Svatý Hostýn bude v sobotu v 7:20 od kostela. 
  

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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


