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Texty této neděle:  

1. čt.: Dt 6,2-6  Slyš, Izraeli: Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem! 

2. čt: Žid 7,23-28  Ježíš je navěky, a proto jeho kněžství nepřechází na nikoho jiného. 

ev.:  Mk 12,28b-34  To je první přikázání. Druhé je mu podobné. 

Jeden z učitelů Zákona se zeptal Ježíše: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je 

toto: ‘Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, 

celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.’ Druhé je toto: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ 

Žádné jiné přikázání není větší než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi 

řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a 

milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že učitel Zákona odpo-

věděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ ... 

Texty příští neděle (32. v mezidobí): 

1. čt.: 1 Král 17,10-16  Vdova upekla ze své mouky malou placku a přinesla ji Eliášovi. 

    Prorok Eliáš šel do Sarepty. Přišel k bráně města, a hle – jedna vdova tam právě sbírala dříví. Zavolal ji 

a řekl: „Prosím, dej mi trochu vody v nádobě, abych se napil.“ Když mu pro ni šla, zavolal na ni:  

„Vezmi s sebou také kousek chleba!“Ona odpověděla: „Jako že je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic 

upečeného, ale jen hrst mouky v hrnci a trochu oleje ve džbánu. Právě sbírám pár kousků dřeva, pak  

půjdu a upeču z toho sobě i svému synu. Najíme se a umřeme.“ Eliáš jí řekl: „Buď bez starosti, jdi a udě-

lej, jak jsi řekla. Nejdřív z toho upeč mně malou placku a přines mi to, pak půjdeš a upečeš sobě a svému 

synu. Neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Nevyprázdní se hrnec s moukou a neubude ve džbánu s ole-

jem až do dne, kdy Hospodin sešle déšť na zemi!“ Ona tedy šla a udělala podle Eliášových slov a jedla 

ona, on i její syn po drahný čas. Z hrnce se mouka nevyprázdnila a ze džbánu oleje neubývalo podle Hos-

podinova slova, které promluvil skrze Eliáše. 

2. čt: Žid 9,24-28  Kristus byl jednou podán v oběť, aby na sebe vzal hříchy všech lidí. 

Kristus nevešel do svatyně, zbudované lidskýma rukama, která je jenom napodobeninou té pravé, ale do 

samého nebe, aby se teď staral o naše záležitosti u Boha. A není třeba, aby víckrát obětoval sám sebe, jako 

velekněz vchází do velesvatyně rok co rok s cizí krví, jinak by byl musel trpět už mnohokrát od stvoření 

světa. Ale zjevil se teď na konci věků jednou provždy, aby svou obětí odstranil hřích.  

A jako je lidem určeno, že musí jednou umřít, a pak nastane soud, podobně je tomu i u Krista: když byl 

jednou podán v oběť, aby na sebe vzal hříchy celého množství lidí, objeví se podruhé – ne už pro hříchy – 

ale aby přinesl spásu těm, kteří na něho čekají. 

ev.:  Mk 12,38-44  Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. 

Ježíš učil zástupy: „Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na uli-

cích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod záminkou dlou-

hých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud.“  Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak 

lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě 

drobné mince, asi tolik jako pár halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: tato chudá 

vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, 

ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“ 

„Dát, či nedat?“ Mnohokrát se člověk zastaví při různých charitativních sbírkách, s pohledem upřeným 

například na bezdomovce… a klade si tuto otázku. Příběh evangelia ale směřuje jinam. Ježíš nevybíravým 

způsobem pranýřuje praktiky učitelů Zákona. Oni by měli být vzorem pro Izrael. Vedle nich postaví člově-

ka, který je symbolem bezmoci a chudoby. Tato žena dává vše, co má. Je to znamení úplného sebeode-

vzdání do moci Boží, úplné důvěry v to, že se o ni Bůh postará… 
 

Svátky v týdnu: pondělí: slavnost Všech svatých – doporučený svátek    

   úterý: vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

 čtvrtek: památka sv. Karla Boromejského, biskupa (XVI. st.)  
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 



Týden od 31. 10. do 7. 11. 2021 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 31. 10. 

(31. neděle 

 v mezidobí) 

 7:00 - na poděkování za dar života a za živou rodinu  

    10:00 - za naše farní společenství  

18:30 - za + Vojtěcha Nováka, manželku a za živou rodinu  

pondělí 1. 11.  

(Všech svatých) 

 6:30 - za všechny naše zemřelé  

18:00 - za naši vlastní spásu 

úterý 2. 11.   6:30 - za + kněze, kteří působili v naší farnosti 

15:00 - pohřební mše sv. za + Miroslava Janů 

    18:00 - za živé i +  žarošické poutníky  

středa 3. 11.  18:00 - za Jaromíra Ištvánka, dvoje rodiče a za živou rodinu  

čtvrtek 4. 11.      6:30 - za Luboše Trefilíka a za živou rodinu (od přátel z ulice) 

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

pátek 5. 11.      18:00  - za Anežku Kučerovou a za živou rodinu (1. výročí)  

sobota 6. 11.   6:30 - na poděkování za 50 let života a za živou i + rodinu  

neděle 7. 11. 

(32. neděle 

 v mezidobí) 

 7:00 - za Josefu Košutkovou, manžela, dvoje rodiče a za živou i + rodinu  

    10:00 - za živé i + 70-níky a 75-níky  

    18:30 - za + Patrika Kovaříka a za živou rodinu  

Oznámení: - Dnes se při všech mších svatých koná sbírka na misie.  

- Svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin.  

- Dnes po požehnání (cca ve 14:15) se bude na hřbitově konat krátká dušičková pobožnost.  

- Hned po požehnání si mohou do sakristie přicházet děti pro samolepku zvířátka, pokud se jim nepo-

dařilo zúčastnit se středeční mše svaté. Tak tomu bude platit i nadále.  

- V pondělí i v úterý budou dvě mše svaté - ráno i večer v obvyklý čas.  

- V pondělí po večerní mši svaté (cca od 18:45) se bude na hřbitově konat krátká pobožnost. Pokud bude 

příhodné počasí, vezměte si na hřbitov svíčku. Svíčky budou k dispozici ve vchodech do kostela.  

- Zkoušky Svatováclavského sboru a orchestru: v pondělí v 19:30 bude v kostele zkouška celého sboru 

a orchestru.   

- Svátost smíření před 1. pátkem:pondělí: 6:00-6:30; úterý: 6:00-6:30; středa: 17:00-18:00; čtvrtek: 

20:00-21:30; pátek: 15:30-16:15; sobota: 6:00-6:30. 

- V pátek v 15 hodin se můžete v kostele pomodlit křížovou cestu. Po ní bude následovat tichá adorace.  

- Při páteční mši svaté bude mít přímluvy 4. skupina biřmovanců.  

- V pátek po mši sv. (cca od 18:40) se bude v kostele konat adorace se zpěvem a rozjímáním, kterou po-

vede mladší schola.  

- Za dva týdny se 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. Jsou ještě volná místa, neváhejte se přihlásit.  

- PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ: Příští rok o jarních prázdninách (neděle 6.3. – sobota 12.3. 2022) je mož-

nost se zúčastnit společné farní dovolené v Dolomitech. Zájezd se bude konat jen v případě dostateč-

ného zájmu (cca 40 účastníků). Hlaste se v sakristii nejpozději do dvou týdnů. Zájezd je vhodný pro do-

spělé i pro rodiny s dětmi.   

- Pokud máte možnost, pamatujte, prosím, na co nejdřívější uhrazení příspěvků na Fond puls. 

- V sakristii si můžete objednávat DVD se záznamem pohřbu o. biskupa Petra Esterky. Cena 100,- Kč.  

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 31. 10. v 8:30 – za Margitu Klubusovou (nedožitých 45 let) a za živou rodinu 

pondělí 1. 11. v 17:00 – za všechny naše zemřelé 

úterý 2. 11. v 17:00 – za naši vlastní spásu 

pátek 6. 11. v 16:30 – na dobrý úmysl  

neděle 7. 11. v 8:30 – na poděkování za 50 let života a za živou rodinu  

Oznámení: - Příležitost ke sv. smíření bude v pondělí a v úterý přede mšemi svatými. 

- V úterý v 16:30(!) bude na hřbitově krátká dušičková pobožnost. 

- V pátek od 15 hodin bude v kostele příležitost k tiché adoraci.                                    


