
 Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

 

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

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

ev.: Lk 10,25-37  Kdo je můj bližní? 

Jeden znalec Zákona se Ježíše zeptal: „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, ce-

lou svou duší, celou svou silou i celou 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 bliž-

ní?“ 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 Samari-

tán 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 

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

vracet.’ Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?“ On odpověděl: 

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

Texty příští neděle (16. neděle v mezidobí): 

1. čt.: Gn 18,1-10a  Pane, nepřecházej kolem svého služebníka. 

I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu.  

Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, 

sklonil se k zemi a řekl: „Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám 

přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se 

posilnili; potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka.“ Odvětili: „Učiň, jak říkáš.“ Abraham 

rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl: „Rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné 

chleby.“ Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. 

Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stro-

mem. Pak se ho otázali: „Kde je tvá žena Sára?“ Odpověděl: „Tady ve stanu.“ I řekl jeden z nich : „Po ob-

vyklé době se k tobě určitě vrátím, a hle, tvá žena bude mít syna.“ 

2. čt.: Kol 1,24-28  Tajemné rozhodnutí, které bylo skryté od věků, ale teď bylo odhaleno věřícícím. 

Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením 

za jeho tělo, to jest církev. Stal jsem se jejím služebníkem, jak mi to uložil Bůh podle svého záměru, aby 

se na vás naplnilo Boží slovo, tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno 

jeho svatému lidu. Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus 

mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učí-

me všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu.  

ev.: Lk 10,38-42  Marta přijala Ježíše do svého domu. Marie si vybrala nejlepší úděl. 

Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem 

Marta, která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla 

plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala 

sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a trá-

píš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“ 

Spor Marie a Marty se často dotýká lidí, kteří se s pečlivostí starají o ostatní. Jejich snaha nejen že ne-

ní pochválena, ale stane se dokonce předmětem výtky. Bez jejich péče by však host nebyl pohoštěn. Nejed-

nou se tak starostliví lidé cítí poškozeni. Ježíš ale svá slova směřuje za rámec drobných domácích hádek, 

kdo měl co udělat. Běžně se totiž stává, že množství starostí o drobnosti, o chod domácnosti, práci… nás 

natolik zaměstná, že si neuděláme čas na Boha. Nejde o to, že bychom měli zanedbávat úklid, vaření, úko-

ly v práci či ve škole. Jde o míru, intenzitu starostlivosti, se kterou tyto drobné úkoly vykonáváme. Nikdy 

nebude všechno hotové! Neznamená naše snaha, že nezbude čas na Boha, na ty, které máme rádi, ani na 

radosti, na které jsme se těšili? 
www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

  15. NEDĚLE  V MEZIDOBÍ 



Týden od 10. 7. do 17. 7. 2022 
 

Svátky v týdnu: pondělí: svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy (V.-VI. stol.) 

                            středa: památka sv. Jindřicha (X.-XI. stol.) 

                            pátek: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve (XIII. stol.) 

 sobota: památka Panny Marie Karmelské 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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 

pondělí 11. 7.    6:30 - za Hedviku Vymyslickou a za živou rodinu (od přátel z ulice)  

úterý 12. 7. 19:00 - na poděkování za zdar operace a za dary Ducha svatého 

středa 13.7.   19:00 - za + Karla Mikulicu, dvoje rodiče a za živou rodinu 

čtvrtek 14. 7.   6:30 - za Marii Blahovou, Miloslavu Bravencovou a Josefa Pitlacha (od přát. z ulice) 

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

pátek 15. 7.  19:00 - za Marii Blahovou, dvoje rodiče a dva švagry 

sobota 16. 7.   6:30 - za Slavomíra Šottla (1. výročí) a za živou rodinu  

neděle 17. 7. 

(16. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za + o. Josefa Červenku 

10:00 - na poděkování za 70 let života, za + manžely a za děti s rodinami 

18:30 - za Vladimíra Salajku, dvoje rodiče a za živou rodinu 

Oznámení: - Dnes po dopoledních mších svatých bude udělovat o. Jiří Hebron novokněžské požehnání. 

Přistupujte po čtveřicích před oltář a odcházejte sakristií. Pokud ještě nemáte primiční obrázek, dosta-

nete ho po požehnání. 

- Svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin.  

- Farní knihovna bude dnes zavřená.  

- Rodičovské centrum Sluníčko vás zve na přednášku na téma Vliv sociálních sítí a jak děti chránit, 

která se uskuteční v pondělí v 9:30 na Orlovně.  

- Příležitost ke svátosti smíření: pondělí: 6:00-6:30; úterý: 18:30-19:00 (o. Václav Ventura); středa: 

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

- 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.    

- Pokud chcete jet na sobotní pouť na Svatý Hostýn společně autobusem, zapisujte se nejpozději do 

úterního večera v sakristii. Srdečně zvu rodiny s dětmi (zvláště děti po 1. sv. přijímání), mladé i ostatní.  

- V pátek od 17 hodin bude na faře přítomen terapeut Radovan Voříšek. Pokud se s ním chcete setkat, 

domluvte se s ním na jeho emailové adrese (vorisek@podaneruce.cz).  

- V sobotu se bude konat pouť rodin i celé farnosti na Svatý Hostýn. Odjezd autobusů bude v 7:30 

z obou zastávek (mše sv. na Hostýně bude v 10:15). Zvláštní pozvání platí pro děti po 1. sv. přijímání a 

jejich rodiny. Pro děti (a jejich doprovod) bude určen autobus č. 1 (POZOR: tento autobus č. 1 po-

jede POUZE Z DOLNÍ ZASTÁVKY!).  

- Příští neděli se v Josefově konají hody. Jste na ně srdečně zváni.  

- Od 9. do 14. srpna se v Hradci Králové koná Celostátní setkání mládeže. Program: poznávání no-

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

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

- Chci ze srdce poděkovat všem, kteří pomohli zorganizovat a uskutečnit úterní primiční slavnost.  

Bohoslužby – JOSEFOV:  

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

čtvrtek 14. 7. v 18:00 – na dobrý úmysl   

neděle 17. 7. v 8:30  – za naši farnost a obec (hodová mše svatá) 

Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou. 

- Ve čtvrtek po mši svaté (cca od 18:30) se bude konat prosebný průvod do polí. 

- Pokud chcete jet v sobotu na Svatý Hostýn, napište se nejpozději dnes v sakristii. Odjezd autobusu (či 

auta, které pro vás přijede) bude v 7:15 od kostela.  

- Příští neděli bude v Josefově v rámci hodů v 15 hodin svátostné požehnání.   

mailto:vorisek@podaneruce.cz

