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Texty této neděle:  

1. čt.: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab  Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu.  

2. čt.: 1 Kor 15-27a  Jako poslední nepřítel bude zničena smrt. 

 ev.: Lk 1,39-56  Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! 

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Za-

chariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo 

v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná jsi mezi že-

nami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť 

jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, kte-

rá jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj 

duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou bla-

hoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosr-

denství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo 

v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté 

propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim 

předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky. Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila 

domů. 
 

Texty příští neděle (21.neděle v mezidobí):  

1. čt.: Joz 24,1-2a.15-17.18b  Chceme sloužit Hospodinu, neboť je náš Bůh! 
Jozue shromáždil všechny kmeny Izraele do Sichemu a svolal přední muže Izraele, jeho náčelníky, 

soudce a písaře. Když předstoupili před Boha, řekl Jozue všemu lidu: „Jestliže se vám nelíbí sloužit 

Hospodinu, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda bohům, kterým sloužili vaši předkové za řekou 
Eufratem, či bohům Amoritů, v jejichž zemi přebýváte. Já však a má rodina budeme sloužit Hospodi-

nu!“ Lid odpověděl: „Daleko ať je od nás myšlenka, že bychom opustili Hospodina a sloužili cizím 
bohům. Vždyť Hospodin je náš Bůh. On vyvedl nás a naše otce z egyptské země, z domu otroctví, a 

udělal před našima očima tyto veliké divy a chránil nás po celé cestě, kterou jsme šli, a mezi všemi ná-

rody, jejichž středem jsme procházeli. I my chceme sloužit Hospodinu, neboť je náš Bůh!“ 

2. čt.: Ef 5,21-32  Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve. 

Bratři! Podřizujte se jeden druhému z úcty ke Kristu. Ženy ať jsou podřízeny svým mužům, jako 

kdyby to byl sám Pán. Muž je totiž hlavou ženy, podobně jako je Kristus hlavou církve, sám spasitel 
svého tajemného těla. Jako je církev podřízena Kristu, tak i ženy mají být svým mužům podřízeny ve 

všem. Muži, každý z vás ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby 
ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem. Tím si chtěl církev připravit slavnou, bez poskvrny, 

vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady. Tak také muž má mít svou ženu rád jako 

vlastní tělo. Kdo má svou ženu rád, projevuje tím lásku sám sobě. Nikdo přece nemá v nenávisti vlast-
ní tělo, ale dává mu jíst a přeje mu. Tak i Kristus jedná s církví, protože jsme údy jeho těla. ‘Proto 

opustí člověk otce i matku a připojí se k své manželce, a ze dvou se stane jen jeden člověk.’ Toto ta-
jemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve. 

ev.: Jan 6,60-69  Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života. 

Mnozí z Ježíšových učedníků řekli: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?“ Ježíš věděl sám 
od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto jim řekl: „Nad tím se pohoršujete? Co teprve, až uvidíte 

Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. Slova, 

která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří.“ Ježíš totiž vě-
děl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevěří, a kdo je ten, který ho zradí. A dodal: „Proto jsem vám říkal, že 

nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“ Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s 
ním nechodili. Ježíš tedy řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke 

komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“ 

     SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 



Týden od 15. 8. do 22. 8. 2021 
 

Svátky v týdnu: pátek: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve (XI.-XII. stol.) 

   sobota: památka sv. Pia X., papeže (XIX.-XX. stol.) 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 15. 8. 

(Nanebevzetí 

 Panny Marie) 

   7:00 - za + Františka Bílíka a za živou rodinu 

    10:00 - za Marie z naší farnosti 

    18:30 - za Helenu Novákovou, roz. Janečkovou (od spolužáků) 

pondělí 16. 8.     6:30 - za Oldřicha Špačka, + rodiče a za živou rodinu 

úterý 17. 8.  19:00 - za + Pavla Treška, dvoje rodiče a za živou rodinu 

středa 18. 8.   19:00 - za + Jana Červenku (15. výročí) a za živou i + rodinu 

čtvrtek 19. 8.      6:30  - za Marii Blahovou (od přátel z ulice) 

   19:00   nešpory, adorace (do 22 hodin) 

pátek 20. 8.   19:00 - za + Jana Esterku, dvoje rodiče a za živou rodinu 

sobota 21. 8.     6:30 - za Květoslava Bravence (1. výročí) a za živou rodinu   

 15:00 - svatební mše sv. za Helenu Vrablcovou a Přemysla Růžičku  

neděle 22. 8. 

(21. neděle  

 v mezidobí) 

   7:00 - na naše farní společenství  

    10:00 
- na poděkování za dar života s prosbou za dar zdraví  

  a za všechny dobrodince 

    18:30 - za Františka Sklenského a za živou i + rodinu Sklenskou 

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

- Po požehnání, tedy asi ve 14:15 se na faře na chvíli sejdeme s dospělými, kteří zítra pojedou na 

duchovně – turistický pobyt.  

- Ve farní knihovně si můžete kupovat různé druhy kalendářů na příští rok.  

- Příležitost ke svátosti smíření: úterý: 18:30-19:00 (o. Václav Ventura); středa: 18:00-19:00 (o. 

Václav Ventrua); čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 18:30-19:00; sobota: 6:00-6:30.  

- Na středeční mši svatou jsou znovu srdečně zvány všechny děti.  

- Podávání sv. přijímání: čtvrtek: po adoraci (ve 22 hodin).  

- V sobotu v 15 hodin si při mši svaté udělí svátost manželství Helena Vrablcová, bydliště Ho-

donín, a Přemysl Růžička, bydliště Josefov.  

- Za necelé dva týdny, tedy v sobotu 28. 8. se bude konat duchovní obnova pro biřmovace. Doba 

trvání: od 14 hodin (sraz ve farní učebně) do cca 20 hodin. Účast je povinná.  

PŘEDBĚŽNÁ OZNÁMENÍ:  

- Za dva týdny – v neděli 29. srpna – se uskuteční dožínková pouť v Blatnici pod Svatým Anto-

nínkem. V případě zájmu o účast se hlaste v sakristii. 

- Od 5. do 12. září se bude v Budapešti konat Mezinárodní eucharistický kongres. Papež Franti-

šek tam bude sloužit mši svatou v neděli 12. 9. Zúčastnit se můžete individuálně nebo s jinými 

organizovanými skupinami.  

- Ve středu 15. září navštíví papež František nedaleký Šaštín. V případě zájmu budou z naší far-

nosti vypraveny autobusy. Zapisujte se nadále v sakristii.    

- V sobotu 18. září se u příležitosti 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily uskuteční Národní svato-

ludmilská pouť v Tetíně. Taktéž se můžete hlásit v sakristii.  
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 15. 8. v 8:30 – za + Boženu Košutovou, manžela a za živou i + rodinu  

čtvrtek 19. 8. v 18:00 – za + Petra Nesvadbu a za živou i + rodinu 

neděle 22. 8. v 8:30 – za + Josefa Filipoviče, manželku a za živou i + rodinu  

Oznámení: - Příležitost ke sv. 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, farní účet: 1440477309/0800 


