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Texty této neděle:  

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 udělej, 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 olejem 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 Hospodinova 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… Kristus, 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.“ 

Texty příští neděle (33. v mezidobí): 

1. čt.: Dan 12,1-3  Tehdy bude zachráněn tvůj národ. 

V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, 

jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v 

Knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné 

hrůze. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako 

hvězdy, navěky a navždy. 

2. čt: Žid 10,11-14.18  Jedinou obětí přivedl k dokonalosti jednou provždy ty, které posvětil. 

Každý kněz stojí a koná denně bohoslužbu, znovu a znovu přináší tytéž oběti, ale ty nikdy nemohou 

navždy zahladit hříchy. Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží a hledí 

vstříc tomu, ‚až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu‘.Tak jedinou obětí navždy přivedl k doko-

nalosti ty, které posvěcuje. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. 

ev.: Mk 13,24-32  Shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran. 

Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, 

hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v obla-

cích s velikou mocí a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od 

konce země až po konec nebe. Poučte se z přirovnání  o fíkovníku! Když se už jeho větve nalévají mízou a 

nasazují listy, poznáváte z toho, že léto je blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám: Toto pokolení nepo-

mine, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O tom dni a o té ho-

dině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“ 
 

www.farnostdolnibojanovice.cz  

tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131 

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 



 Týden od 7. 11. do 14. 11. 2021 
 

Svátky v týdnu:  úterý: svátek Posvěcení lateránské baziliky  

 středa: památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve (V. stol.) 

 čtvrtek: památka sv. Martina, biskupa (IV. stol.) 

 pátek: památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka (XVI.-XVII. stol.) 

 sobota: svátek sv. Anežky České, řeholnice (XIII. stol.)   
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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 + sedmdesátníky a pětasedmdesátníky  

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

pondělí 8. 11.  

 

      6:30 - za + Bronislavu Hrbáčovou a za živou rodinu  

    14:30 - pohřebním mše sv. za + Cyrila Kaňu  

úterý 9. 11.     15:00 - pohřební mše sv. za + Františku Herkovou  

    18:00 - za + rodiče Turkovy a Salajkovy  

středa 10. 11.      15:00 - pohřební mše sv. za + Petra Hunču  

    18:00 - za + Annu a Františka Sládkovy (1. výročí)  

čtvrtek 11. 11.      6:30 - za žarošské poutníky  

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

pátek 12. 11.      18:00  - za + Janu Tomečkovou (1. výročí) 

sobota 13. 11.        6:30 - za + Václava Vymyslického (10. výročí), manželku a za živou rodinu  

neděle 14. 11. 

(33. neděle 

 v mezidobí) 

     7:00 - za Frantisku a Rudolfa Košutkovy, dvoje prarodiče a za živou rodinu 

   10:00 - na poděkování za 80, 60 a 30 let života a za živou rodinu  

   18:30 - za dva kamarády, za + Radka Dáňu a Marka Půlkrábka  

Oznámení: - Svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin.  
- Po požehnání si mohou do sakristie přicházet děti pro samolepku zvířátka, pokud se jim nepoda-

řilo zúčastnit se středeční mše svaté. Tak to bude platit i nadále.  

- V sakristii si dnes naposledy můžete objednávat DVD se záznamem pohřbu o. biskupa Petra Es-

terky. Cena 100,- Kč.  

- Příležitost ke svátosti smíření: pondělí: 6:00-6:30; úterý: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pá-

tek: 17:00-18:00; sobota: 6:00-6:30. 

- Zkoušky Svatováclavského sboru a orchestru: pondělí v 19:30 – ženský sbor; pondělí ve 20:00 – 

mužský sbor, obojí v kostele; čtvrtek – ve 20:00 orchestr, sraz u kostela.  
- Tento týden navštíví o. Petr nemocné: středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek kolem 

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

- Při páteční mši svaté bude mít přímluvy 5. skupina biřmovanců.  
- V pátek po mši sv. (od 18:45) se bude na faře konat biblická hodina.  

- V sobotu od 18 hod. se bude konat další příprava biřmovanců. S vedoucími se sejdeme v 17:15. 
- PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ: Příští rok o jarních prázdninách (neděle 6. 3. – sobota 12. 3. 2022) je 

možnost se zúčastnit společné farní dovolené v Dolomitech. Zájezd se bude konat jen v případě do-

statečného zájmu (cca 40 účastníků). Hlaste se v sakristii nejpozději do příští neděle. Zájezd je 
vhodný pro dospělé i pro rodiny s dětmi.   

- Při sbírce na misie se v naší farnosti vybralo minulou neděli celkem 68.200,- Kč, z toho 
v Bojanovicích 61.750,- Kč a v Josefově 6.450,- Kč. Všem dárcům ze srdce děkuji za jejich štědrost.  

 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 7. 11. v 8:30 – na poděkování za 50 let života a za živou rodinu 
čtvrtek 11. 11. v 18:00 – za Boží požehnání pro živou rodinu Pučkovu, Masarovu a Lekavou   

neděle 14. 11. v 8:30 – za rodiče Rampáčkovy a Pospíšilovy a za živou rodinu  

Oznámení: - Příležitost ke sv. smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté. 
- V pátek od 14 hodin navštíví o. Petr v Josefově nemocné.                             

                                  


