
 Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

 

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

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

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.“ 

Texty příští neděle (17. neděle v mezidobí): 

1. čt.: Gn 18,20-32  Nechť se nezlobí můj Pán a dovolí mi mluvit. 

Hospodin řekl: „Nářek na Sodomu a Gomoru je velký, jejich hřích je velmi těžký. Chci sestoupit a po-

dívat se, zda doopravdy dělají všechno, co odpovídá stížnosti, která ke mně přichází, nebo ne. Chci to vě-

dět!“ Tři mužové se vydali odtamtud na cestu a šli do Sodomy, zatímco Abrahám stále ještě stál před 

Hospodinem. Abrahám přistoupil a pravil: „Skutečně chceš zahubit spravedlivého s viníkem? Snad je v 

městě padesát spravedlivých; chceš to místo zahubit a neodpustit kvůli padesáti spravedlivým, kteří jsou v 

něm? Vzdal od sebe takovou myšlenku, že bys mohl takhle jednat: usmrtit spravedlivého spolu s viníkem. 

To by se vedlo spravedlivému stejně jako viníkovi. Vzdal od sebe takovou myšlenku! Copak by mohl 

soudce celé země nejednat spravedlivě?“ Hospodin řekl: „Najdu-li v Sodomě padesát spravedlivých v 

městě, odpustím kvůli nim celému tomu místu.“ Abrahám se ujal slova a řekl: „Jsem velmi smělý, že mlu-

vím k svému Pánu, já, který jsem prach a popel. Snad bude scházet pět z padesáti, zahubíš kvůli těm pěti 

celé město?“ Hospodin odpověděl: „Nezahubím, jestliže jich tam najdu čtyřicet pět.“ Abrahám pokračoval 

v rozmluvě s ním: „Snad jich tam najdeš jen čtyřicet.“ Odpověděl: „Neudělám to kvůli čtyřiceti.“ Abra-

hám řekl: „Nechť se můj Pán nezlobí a dovolí mi mluvit: Snad se jich tam najde jen třicet.“ Odpověděl: 

„Neudělám to, najdu-li jich třicet.“ Abrahám řekl: „Jsem velmi smělý, že mluvím k svému Pánu. Snad se 

jich tam najde dvacet.“ Odpověděl: „Nezahubím kvůli dvaceti.“ Abrahám řekl: „Nechť se nezlobí můj Pán 

a dovolí mi mluvit ještě tentokrát. Snad se jich tam najde jen deset.“ Pravil: „Nezahubím kvůli deseti.“ 

2. čt.: Kol 2,12-14  Bůh nás oživil zároveň s Kristem. Odpustil nám všecky hříchy. 

Křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni, protože jste uvě-

řili v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. I vás, když jste byli mrtví pro své hříchy a když vaše tělo by-

lo neobřezáno, zase oživil zároveň s ním. Odpustil nám všecky hříchy, zrušil dlužní úpis, který svědčil 

proti nám svými předpisy, a nadobro ho zničil tím, že ho přibil na kříž. 

ev.: Lk 11,1-13  Proste, a dostanete 

Jednoho dne se (Ježíš) na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, 

nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky.“ Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, po-

svěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb náš vezdejší dávej nám každý den. A odpusť nám naše hří-

chy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení.“ Řekl jim 

dále: „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: `Příteli, půjč mi tři chleby. Právě 

totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.' On však by mu zevnitř 

odpověděl: `Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát 

ti to.' Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost 

se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje. Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tluč-

te, a otevře se vám. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je 

mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o chléb, on mu dá kámen? Anebo když ho poprosí o rybu, 

on mu dá místo ryby hada? Anebo když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste 

zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí!“ 

Otčenáš je první mezi modlitbami, je darem samotného Ježíše. Je zvláštní, že apoštoly neodkázal na ži-

dovské modlitby žalmů. Dává jim vlastní modlitbu směřovanou k Otci. První je posvětit jméno, což vždy 

byla židovská modlitba. Toužíme, aby Bůh byl uznáván jako bůh v celém stvoření, a tedy i v našem vlast-

ním životě. Příchod Božího království je naplněním evangelia. A zde prosíme, aby se Boží vláda rozšířila 

na celou zemi. Bůh je dárce života a živobytí. A nesmíme ztratit z očí zásadní pojem odpuštění. 

  16. NEDĚLE  V MEZIDOBÍ 



Týden od 17. 7. do 24. 7. 2022 
 

Svátky v týdnu: středa: památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka (I. stol.) 

   pátek: svátek sv. Marie Magdalény 

                            sobota: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy (XIV. stol.)                          
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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 

pondělí 18. 7.    6:30 - za Miloslavu Bravencovou (od spolupracovníků)  

úterý 19. 7. 19:00 - za Pavla Lekavého, manželku, dva syny, snachu a za živou rodinu  

středa 20.7.   19:00 - za Hedviku Vymyslickou a Václava Fatěnu (od zpěvaček) 

čtvrtek 21. 7.   6:30 - za Hedviku Vymyslickou a za živou rodinu (od spolupracovníků) 

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

pátek 22. 7.  19:00 - za + Emílii a Ernesta Jankovy a za živou i + rodinu  

sobota 23. 7.   6:30 - za Pavla Janáče a za živou rodinu (od přátel z ulice)  

neděle 24. 7. 

(17. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za živé i + Anny a za jejich rodiny 

10:00 - za naše farní společenství  

18:30 - za + Vojtěcha Vymyslického a za živou rodinu (od přátel z ulice) 

Oznámení:  

- Svátostné požehnání se dnes v Bojanovicích konat nebude. Jste zváni na požehnání, které se 

bude konat v 15 hodin v Josefově.  

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

- 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.  

- Sraz mládeže, která pojede do Roháčů, bude zítra ve 12:30 u fary. Předpokládaný odjezd bude 

ve 13 hodin.  

- Příležitost ke svátosti smíření: pondělí: 6:00-6:30; středa: 18:00-19:00; pátek: 18:00-19:00; 

sobota: 6:00-6:30. Kromě pondělí bude ve všech případech zpovídat o. Václav Ventura.  

- 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.    

- Čtvrteční příležitost ke svátosti smíření tento týden nebude.  

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

vání nových přátel, zajímavá témata, nevšední slavení eucharistie, hudba, sport, kreativní dílny 

atd.; přihlášky a informace: www.celostatnisetkanimladeze.cz . Účast mladým (14-26 let) sr-

dečně doporučuji.  

- Telefonní kontakt na o. Václava Venturu: 606 944 572.  
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

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

pondělí 18. 7. v 9:00 – za naše zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince 

čtvrtek 21. 7. v 18:00 – na dobrý úmysl   

neděle 24. 7. v 8:30  – za + Bohumila Kocmana (nedožitých 80 let) a za živou rodinu  

Oznámení: - Dnes v 15 hodin jste zváni ke slavnostnímu svátostnému požehnání. Požehnání je 

neoddělitelnou součástí hodů – velmi vás zvu, přijďte v hojném počtu.  

- Po zítřejší ranní mši svaté se bude konat krátká pobožnost na hřbitově.  

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

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

 


