
Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

 

Texty této neděle:  

1. čt.: Iz 66,10-14c  Hle, přivalím na něj blaho jako řeku. 

2. čt.:.Gal 6,14-18  Na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi. 

ev.: Lk 10,1-12.17-20  Váš pokoj na něm spočine. 

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků. Poslal je před sebou po dvou do všech míst, 

kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal 

dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. 

S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto do-

mu!’ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám… Když přijde-

te do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte 

jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží království!’…“ Dvaasedmdesát učedníků se vrátilo a s radostí řekli: 

„Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem satana 

padnout jako blesk z nebe. Dal jsem vám moc šlapat na hady, štíry a přemáhat všechnu nepřítelovu sí-

lu... Ale radujte se ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte z toho, že vaše 

jména jsou zapsána v nebi.“ 
 

Texty příští neděle (15. neděle v mezidobí): 

1. čt.: Dt 30,10-14  Vždyť je ti to slovo velmi blízké, takže ho můžeš zachovávat. 

   Mojžíš řekl lidu: „Budeš poslouchat hlas Hospodina, svého Boha, a zachovávat jeho příkazy a na-

řízení, to, co je napsáno v knize tohoto Zákona, a obrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, celým srd-

cem a celou duší. Neboť tento příkaz, který ti dnes ukládám, není pro tebe příliš nesnadný a není tak 

daleko od tebe. Není na nebi, že bys musel říkat: ‘Kdopak nám vystoupí do nebe, aby nám ho snesl, 

oznámil, a my ho mohli zachovávat?’ Není daleko za mořem, že bys musel říkat: ‘Kdopak nám pře-

kročí moře, aby nám ho přinesl, oznámil, a my ho mohli zachovávat?’ Vždyť je ti to slovo velmi 

blízké, je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho můžeš zachovávat.“ 

2. čt.:.Kol 1, 15-20  Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. 

   Ježíš Kristus je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo. V něm bylo stvo-

řeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný: ať už jsou to andělé při trůnu, ať jsou to 

panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. Kristus je 

dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm. A on je hlava těla, to je církve: on je počátek, prvo-

rozený mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak má ve všem prvenství. Bůh totiž rozhodl, aby se v něm 

usídlila veškerá plnost dokonalosti, a že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo jak na nebi, tak 

na zemi tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj. 

ev.: Lk 10,25-37  Kdo je můj bližní? 

Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: „Mistře, co mám dělat, 

abych dostal věčný život?“ Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“  

On odpověděl: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i ce-

lou svou myslí a svého bližního jako sám sebe.“ Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To dělej a budeš 

žít.“ Ale on se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš se ujal slova a 

řekl: „Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, 

zbili, nechali napolo mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se 

mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu. Ale jeden Samaritán přišel na 

své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal 

je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva dená-

ry a dal je hostinskému se slovy: ‘Starej se o něho, a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vra-

cet.’ Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?“ On odpově-

děl: „Ten, kdo mu prokázal milosrdenství.“ A Ježíš mu řekl: „Jdi a stejně jednej i ty!“ 
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 
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  14. NEDĚLE  V MEZIDOBÍ 



Týden od 3. 7. do 10. 7. 2022 
 

Svátky v týdnu: úterý: slavnost svatých Cyrila a Metoděje, hl. patronů Moravy  (IX. stol.) 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 3. 7. 

(14. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za + Marii Bačovou (nedožitých 84 let), za rodiče Uhrovičovy a za živou rodinu 

  10:00 - za naše farní společenství a za novokněze Jiřího  

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

pondělí 4. 7.    6:30 - za Josefu Blahovou (od spolužáků z ročníku 1944/45) 

úterý 5. 7. 10:00 - PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ JIŘÍHO HEBRONA 

středa 6. 7. 15:00 - pohřební mše sv. za + Marii Plecákovou 

19:00(!) - za + Pavla Treška (nedožitých 70 let) a za dary Ducha svatého pro živou rodinu 

čtvrtek 7. 7.    6:30 - za Miloslavu Bravencovou (od spolupracovníků) 

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

pátek 8. 7.  19:00 - za Pavla Janáče a za živou rodinu (od spolužáků) 

sobota 9. 7.   6:30 - za Josefu Blahovou a za živou i + rodinu 

neděle 10. 7. 

(15. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za Lubomíra Koubka (nedožitých 70 let) a za živou rodinu 

10:00 - za + o. Josefa Pelce (4. výročí) 

18:30 - za + Jiřího Morávka a za živou rodinu 

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

- V pondělí od 8 hodin ráno se bude uklízet okolí kostela. Prosím, přijďte pomoci. 

- V pondělí v 18:30 se před kostelem sejdeme se všemi, kdo jsou ochotni pomoci s průběhem primice (roz-

dávání vody, primičních obrázků, zdravotnická služba atd.). Prosím o účast i krojované hochy (kvůli asis-

tenci při podávání sv. přijímání). Přijďte, prosím, v hojném počtu. 

- V pondělí v 19 hodin se před sakristií sejdou k nácviku ministranti, kteří chtějí ministrovat při primici. Ná-

cvik je nutný k tomu, aby bylo možné v úterý ministrovat. Prosím, aby přišli i akolyté.  

- V úterý od 7 hodin ráno proběhnou technické přípravy na primici (vynášení židlí, laviček, roznášení vody 

atd.). Prosím, přijďte v hojném počtu pomoci.  

- Primiční mše svatá začne v úterý v 10 hodin. Na „parganu“ budou kromě kněží též krojovaní. Vezměte si s 

sebou deštník (proti dešti či slunci). Voda bude k dispozici. Přijďte všichni prožít tuto velkou slavnost. Pro-

sím o účast i krojované – nejen mládež, ale i ženaté a vdané.  

- Svátost smíření: pondělí: 6:00-6:30; středa: 18:30-19:00; pátek: 18:30-19:00; sobota: 6:00-6:30.  

- Návštěvy nemocných: středa – horní konec; pátek(!) – dolní konec; sobota(!) po  10. hodině – penzion. 

- Středeční mše sv. bude o prázdninách začínat až v 19 hodin. I v době prázdnin jsou na ni srdečně zvány děti. 

Ty mohou postupně získat chybějící samolepky.    

- Od čtvrtku do  neděle se v Brně koná Charismatická konference. Můžete přijet i bez přihlášení (vstupenku 

lze zakoupit na místě). Zúčastnit se můžete i jednotlivých dnů. Účast velmi doporučuji.  

- Ve čtvrtek večer výjimečně nebude příležitost ke svátosti smíření. 

- V pátek po mši svaté bude adorace se zpěvem a rozjímáním. 

- V sobotu 16. července se bude konat naše farní pouť na  Svatý Hostýn. Pokud chcete jet společně autobu-

sem, zapisujte se nejpozději tento týden v sakristii. Srdečně zvu rodiny s dětmi (zvláště děti po 1. sv. přijí-

mání), mladé i ostatní.  

- Od 9. do 14. srpna se v Hradci Králové koná Celostátní setkání mládeže. Program: poznávání nových 

přátel, zajímavá témata, nevšední slavení eucharistie, hudba, sport, kreativní dílny atd.; přihlášky a informa-

ce: www.celostatnisetkanimladeze.cz . Účast mladým (14-26 let) srdečně doporučuji.  

- Do pokladničky za lavicemi můžete ještě dnes vkládat své dary pro novokněze Jiřího Hebrona. 

- Ve vchodech do kostela si můžete vzít nové číslo Cesty. Za její přípravu srdečně děkuji.   

-  Pastýřský list biskupa Pavla najdete na našich webových stránkách.  

- Vyřizuji pozdravy od o. Petra Krenického. Děkuje za duchovní i materiální podporu.  

- Chci ze srdce poděkovat všem, kteří pomohli zorganizovat a uskutečnit krásný farní den.  

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 3. 7. v 8:30  – za + Annu a Miroslava Hradilovy a za živou i + rodinu 

čtvrtek 7. 7. v 18:00 – za Josefa Hovůrku, rodiče a za živou rodinu 

neděle 10. 7. v 8:30  – za Josefa Tomečka, rodiče a za živou rodinu 

Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou (o. Václav Ventura). 

- Pokud se chcete zúčastnit primice a nemáte dopravu, zapište se dnes po mši sv. v sakristii.  

- V sobotu(!) po 11. hodině navštíví o. Petr v Josefově nemocné.   


