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Texty této neděle:  

1. čt.: Gn 2,18-24  A budou jeden člověk. 

2. čt.: Žid 2,9-11  Vždyť ten, kdo posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, mají stejný původ. 

ev.: Mk 10,2-16  Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! 

Farizeové se zeptali Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ 

Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám 

napsal tento příkaz! Na začátku při stvoření však Bůh ‘učinil lidi jako muže a ženu’. ‘Proto opustí muž otce 

i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.’ Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: co Bůh 

spojil, člověk nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: „Kdo se rozvede se 

svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se 

za jiného, dopouští se cizoložství…“ 

Texty příští neděle (28. v mezidobí): 

1. čt.: Mdr 7,7-11  Skrze moudrost se mi dostává dobra.  

Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil jsem, a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. Jí jsem dal přednost 

před žezly a trůny a bohatství ve srovnání s ní jsem pokládal za nic. Nesrovnával jsem s ní neocenitelný 

drahý kámen, protože všechno zlato je vzhledem k ní jen troška písku a za bláto lze počítat vedle ní stříbro. 

Miloval jsem ji nad zdraví a krásu, chtěl jsem ji mít raději než denní světlo, poněvadž nehasne její záře. 

Spolu s ní se mi dostalo všeho dobra a skrze ni nespočetného bohatství. 

2. čt.: Žid 4,12-13  Pouze Jemu se budeme zodpovídat ze svých skutků.  

Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, 

kloubů a morku a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. Není tvora, který by 

se před Bohem mohl ukrýt, před jeho očima je všechno nahé a odkryté a jemu se budeme zodpovídat. 

ev.: Mt 10,17-30  U Boha není nic nemožného. 

Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co 

musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, 

jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: ‘Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš 

podvádět, cti svého otce i matku!’“ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ 

Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a 

budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože 

měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, 

kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do 

Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Oni užasli 

ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to 

nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“ Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a 

šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo 

sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: 

domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný.“ 

Nejeden člověk si posteskne, když vidí někoho v krásném autě či luxusní vile. Bohatství však má svá rizika. 

Vzdát se jistoty, kterou bohatství poskytuje, může být pro mnohé neřešitelné. Nedokážou to. Nejde o to, že 

nemáme vytvářet jistoty, šetřit na horší časy atd. Ježíš mluví o závislosti, o poutech, která člověka sevřou 

tak, že není svobodný. Zmíněný člověk v evangeliu nedokázal opustit svůj svět bohatství. Dokázal Boha 

uctívat pouze v omezeném prostoru, který vymezilo jeho bohatství. Příměr s velbloudem a jehlou ukazuje 

tento paradox. Podstatné je však to, co v textu evangelia navazuje! Ti, kteří dokázali opustit své bohatství, 

se Boží milostí stávají nesmírně bohatí. A zkušenost to potvrzuje. 
 

Svátky v týdnu: pondělí: památka sv. Františka z Assisi (XII.-XIII. stol.) 

                            čtvrtek: památka Panny Marie Růžencové 
 

        www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 



Týden od 3. 10. do 10. 10. 2021 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 3. 10. 

(27. neděle 

 v mezidobí) 

 7:00 - za + Františka Bílíka, kmotry, dvoje rodiče a za živou rodinu  

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

   Večerní mše svatá dnes nebude! 

pondělí 4. 10.   6:30 - za + Lubomíra Trefilíka, manželku a za živou i + rodinu (od přátel z ulice) 

úterý 5. 10.     15:00 - pohřební mše sv. za + Vojtěcha Blahu  

    18:00(!) - za + Michala Šimka, matku Emílii a za živou rodinu  

středa 6. 10.  18:00 - za Josefa a Jiřího Herkovy, rodiče a za živou i + rodinu 

čtvrtek 7. 10.      6:30 - za živou i + rodinu Benk a Formánkovu 

   19:00   říjnová pobožnost, nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 hodin sv. přijímání 

pátek 8. 10.      18:00(!)  - za Hedviku a Tomáše Ištvánkovy, Ludmilu a Františka Uhrovy a za živ. i + rod. 

sobota 9. 10.   6:30 - za Josefu Kopuncovou, manžela a za duše v očistci 

neděle 10. 10. 

(28. neděle 

 v mezidobí) 

 7:00 - za Česlava Starého, manželku a za živou i + rodinu  

    10:00 
- na poděkování za 70 let života o. Václava Ventury s prosbou o Boží  

  požehnání do dalších let 

    18:30 - za Anežku Vymyslickou a za živou rodinu 

Oznámení: - Svátostné požehnání začne dnes ve 14 hod. Po něm bude pokračovat program hodků.  

- Dnes nebude v Bojanovicích večerní mše svatá.  
- Říjnové pobožnosti v tomto týdnu: pondělí – 18 hodin; čtvrtek – 19 hodin; sobota – 18 hodin.  

- Od tohoto týdne budou všechny večerní mše svaté ve všední dny začínat v 18 hodin.  

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

kol. 11. hodiny – penzion; pátek po 14. hodině – Josefov.  

- Svátost smíření: úterý: 17:30-18:00; středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 17:00-17:30. 

-  Ve středu začneme na dětské mši sv. probírat příběhy spojené s obrázky zvířat. Všechny děti – zvláště 

třeťáci – jsou srdečně zvány. Prosím rodiče, aby povzbudili děti k účasti.  

- Ve středu po mši sv. (od 19 hod.) se bude na faře konat příprava nových akolytů.  
- V pátek po mši svaté (cca od 18:45) proběhne ve farní učebně další příprava biřmovanců. S vedoucími se 

setkáme půl hodiny přede mší svatou (v 17:30) na faře. Prosím vedoucí i biřmovance o dochvilnost.  

- Nezapomeňme se zúčastnit parlamentních voleb. Konají se v pátek (14 – 22 h.) a v sobotu (8 – 14 h.). Pokud 

by se jich člověk nezúčastnil, propadne jeho hlas mj. i stranám, které by nikdy nevolil. Doporučuji při volbě 

zohlednit nejen ekonomická témata, ale např. i postoj k ochraně klasického manželství.  

- Příští neděli při mši svaté v 10 hodin poděkujeme za 70 let života o. Václava Ventury. Po požehnání bude 

setkání ve farní stodole s přípitkem, s promítáním filmu o Athosu a s prodejem posledních dvou knih o. Vác-

lava (Starec a slzy (cena cca 200,- Kč); Josef Hesychasta: dopisy (cena cca 400,- Kč)). Knihy si můžete nechat 
podepsat. Jste srdečně zváni.  

- Příští neděli v 19 hodin začne v Centru pro rodinu (Štefánikova 15) v Hodoníně evangelizační kurz Alfa. 

Další setkání se budou konat zpravidla v pátek. Pozvěte své nevěřící či hledající známé. Informace a při-

hlášky na telefonu 731 626 073, příp. na: alfa.hodonin@email.cz ; hlásit se můžete i v sakristii. Více též na: 

www.kurzyalfa.cz a na plakátech.    

- V případě, že by někdo chtěl darovat hrozny do farního sklepa, může je ještě do soboty přinášet do předsíně 

před schody do sklepa. Pokud jste letos kvůli krupobití v nouzi, nechte dary na příští rok.  
- Letos se po dvou letech bude konat duchovní obnova pro maminky v Břežanech. Termín: neděle 14. 11. 

večer – úterý 16. 11. večer. Přihlášky v sakristii nebo u paní Petry Blahové (tel.: 721 087 374). Zvány jsou 

všechny maminky bez ohledu na věk.  

- Připomínám, že nyní už je důležité účastnit se nedělních mší svatých „naživo“, pokud v tom člověku nebrání 

zdravotní důvody. Zvu vás také k hojnější účasti na všedních mších svatých.  

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 3. 10. v 8:30 – za + Ludmilu Stávkovou, manžela, rodiče a za živou rodinu 

čtvrtek 7. 10. v 18:00 – na dobrý úmysl  
neděle 10. 10. v 8:30 – na dobrý úmysl  

Oznámení: - Nadále pokračují růžencové pobožnosti: v neděli ve 14 hod. a ve všední dny v 18 hod.  

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

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

mailto:alfa.hodonin@email.cz
http://www.kurzyalfa.cz/

