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Texty této neděle:  

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.“ 
 

Texty příští neděle (34. v mezidobí): 

1. čt.: Dan 7,13-14  Jeho moc je věčná. 

Díval jsem se v nočním vidění, a hle – s nebeskými oblaky přicházel někdo jako syn člověka, došel 
až k starci velikého věku... Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kme-

ny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno. 

2. čt: Zj 1,5-8  Udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce. 
Ježíš Kristus je svědek hodný víry, prvorozený z mrtvých a vládce nad pozemskými králi. Tomu, 

který nás miluje, který nás svou krví zbavil našich hříchů a udělal z nás královský (národ) a kněze Bo-
ha, svého Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky! Amen. Hle, přichází v oblacích! Každé oko ho 

uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všechna pokolení na zemi. Ano, amen. Já jsem alfa 

i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný. 
ev.: Jan 18,33b-37  Ano, já jsem král… 

Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli 
o mně jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses 

dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto 

světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“ 
Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto naro-

dil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ 

Počty katolíků v Evropě, zvláště těch, kteří přicházejí pravidelně na bohoslužby, klesají. A tak se 
nám snadno může zdát, že to s vítězstvím Krista není žádná sláva. Důvodů, proč se Evropa odklání od 

křesťanství, je řada, některé jsou také důsledkem hříchů či nevěrohodnosti církve a jejích členů. Zna-
mená to však, že Kristus prohrál? Odpověď je nasnadě. Ježíš s nikým nebojuje a nikdy neusiloval o 

politické vítězství. Jeho záchrana přesahuje, jak ukazuje dnešní evangelium, politické uspořádání či 

konkrétní vůdčí elitu. Boží království nestojí na politice, armádě či počtech, ale na všemohoucím Bohu 
a jeho odvěkém záměru se stvořením. On, Stvořitel, daroval život, on, Vykupitel, nabídl cestu záchra-

ny, když člověk selhal. On, Král králů, přijde na konci věků uzavřít a naplnit projekt stvoření tak, aby 

všichni, kdo Krista přijali, mohli přebývat v hlubokém milujícím vztahu s Bohem. 
 

 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 



Týden od 14. 11. do 21. 11. 2021 
 

Svátky v týdnu: středa: památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice (XIII. stol.) 

   neděle: slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 14. 11. 

(33. neděle 

 v mezidobí) 

      7:00 
- za Františku 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  

pondělí 15. 11.        6:30 - za poutníky ke sv. Ludmile 

úterý 16. 11.     18:00 - za Barboru Zimolkovou, živou rodinu a za nemocnou osobu  

středa 17. 11.      18:00 - za Vlastu Esterkovou, manžela, syna a za živou rodinu  

čtvrtek 18. 11.      6:30 - za + Annu Bílkovou a za živou rodinu (od spolupracovnic) 

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

pátek 19. 11.      18:00  - za Marii Fatěnovou (nedožitých 65 let) a za živou i + rodinu 

sobota 20. 11.        6:30 - za Svatého otce a za poutníky do Šaštína  

neděle 21. 11. 

(Ježíše Krista 

 Krále) 

     7:00 - na poděkování za 55 let života a za živou i + rodinu 

   10:00 - za naše farní společenství  

   18:30 
- za manžele Skoumalovy, snachu Marii, manžele Kučerovy a za 

živou  rodinu  

Oznámení: - Svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin.  

- Po požehnání si mohou do sakristie přicházet děti pro samolepku zvířátka, pokud se jim ne-

podařilo zúčastnit se středeční mše svaté.  

- Farní knihovna bude dnes zavřená.  

- Odjezd na duchovní obnovu pro maminky, která se bude konat v Břežanech, bude dnes v 17 

hodin od fary.  

- V sakristii se dnes naposledy můžete zapsat na společnou farní dovolenou v Dolomitech, která 

je naplánována od neděle 6. 3. do soboty 12. 3. 2022. Zájezd se bude konat jen v případě dosta-

tečného zájmu (cca 40 účastníků). Zájezd je vhodný pro dospělé i pro rodiny s dětmi.   

- Příležitost ke svátosti smíření: pondělí: 6:00-6:30 (o. Václav Ventura); úterý: 17:30-18:00 (o. 

Václav Ventura); středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 17:30-18:00; 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 na obecním úřadě.  

- Děti jsou nadále zvány na středeční mše svaté. Prosím rodiče, aby je k tomu povzbudili, případ-

ně je na mši svatou doprovodili.  

- Při páteční mši svaté bude mít přímluvy 1. skupina biřmovanců.  

- V sobotu od 18 hod. se bude konat další příprava biřmovanců. S vedoucími se sejdeme v 17:15. 

- Ve vchodech do kostela jsou k rozebrání letáky s informacemi o hospodaření Fondu puls.  
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

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

čtvrtek 18. 11. v 18:00 – na poděkování za dar života a za živou i + rodinu  

neděle 21. 11. v 8:30 – za Cecílii Červenkovou, manžela a za živou rodinu  

Oznámení:  

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

www.farnostdolnibojanovice.cz  

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


