
  Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

 

Texty této neděle: 

1. čt.: Kaz 1,2; 2,21-23  Co má člověk za všechno svoje namáhání? 

2. čt.: Kol 3,1-5.9-11  Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus. 

ev.: Lk 12,13-21  Čí bude to, co jsi nashromáždil? 

Někdo ze zástupu požádal Ježíše: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!“ 

Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ Potom jim řekl: „Dejte 

si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn 

tím, co má.“ Pověděl jim toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažo-

val tedy sám pro sebe: ‘Co udělám? Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám,’ řekl si, 

‘strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš 

velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!’ Bůh však mu řekl: ‘Blázne, ještě této noci 

budeš muset odevzdat svou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?’ Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí 

poklady, ale není bohatý před Bohem.“ 
 

Texty příští neděle (19. neděle v mezidobí): 

1. čt.: Mdr18,6-9  …oslavil jsi nás, když jsi nás povolal. 

Ta noc, v níž byli pobiti prvorozenci Egypťanů, byla napřed oznámena našim otcům, aby byli dobré 

mysli, když bezpečně poznají, jakým přísahám uvěřili. Pak tvůj lid už očekával záchranu spravedlivých a 

zkázu nepřátel. Neboť čím jsi trestal protivníky, tím jsi oslavil nás, když jsi nás povolal. Vždyť skrytě obě-

tovaly zbožné děti dobrých rodičů a svorně si uložily božský zákon, že svatí budou mít stejný podíl na 

stejných dobrech i stejných nebezpečích, když předtím zazpívali chvalozpěvy otců. 

2. čt.: Žid 11,1-2.8-19  Čekal na město, které Bůh sám vystaví a založí. 

Víra je podstata toho, v co doufáme, je přesvědčení o věcech, které nevidíme. Pro ni se našim předkům 

dostalo pochvaly. Protože Abrahám věřil, uposlechl Boží výzvy, aby se vystěhoval do země, kterou měl 

dostat v dědičné držení; vystěhoval se, ačkoli nevěděl, kam jde. Víra ho vedla k tomu, aby se usadil v za-

slíbené zemi jako cizinec, bydlel ve stanu, podobně jako Izák a Jakub, kterým se dostalo dědictvím stejné-

ho příslibu. Čekal totiž na město s pevnými základy, které sám Bůh vystaví a založí. I neplodná Sára uvě-

řila, a proto dostala sílu stát se matkou, a to přes svůj pokročilý věk… 

ev.: Lk 12,32-48  I vy buďte připraveni.  

Ježíš řekl: „Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království. Prodejte svůj majetek a 

rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu 

zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Mějte bedra 

přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, 

aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, 

jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat 

je. A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení. Uvažte tohle: Kdyby 

hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, 

neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“ Petr se ho zeptal: „Pane, říkáš toto podobenství 

jenom nám, nebo všem?“ Pán řekl: „Kdo je tedy ten věrný a rozvážný správce, kterého pán ustanoví nad 

svým služebnictvem, aby jim dával včas příděl jídla? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém pří-

chodu najde, že to dělá! Opravdu, říkám vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Kdyby si však 

onen služebník pomyslil: ‘Můj pán hned tak nepřijde,’ a začal tlouci čeledíny a děvečky, jíst, pít a opíjet 

se, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, ztrestá ho a odsoudí ho ke 

stejnému údělu s nevěřícími. Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic podle jeho vůle nepřipraví a 

nezařídí, dostane mnoho ran. Ten však, kdo ji nezná, a udělá to, co zasluhuje bití, dostane jich méně. Kdo 

mnoho dostal, od toho se mnoho očekává, a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude víc žádat.“ 

Evangelium reaguje na jednání lidí, kteří žijí jen pro sebe. Ježíš ale diskusi o majetku posouvá dál. Ja-

ko by chtěl nabídnout základní nadhled, o co jde. Jaký je náš postoj k Bohu? Jestliže s ním v životě vlastně 

nepočítáme, pak obojí – jak naše schraňování majetku, tak naopak úzkostné posuzování, co ještě můžeme 

mít – je chybné. Klíčový je postoj „čekání na Pána“. Pán přijde a my s ním počítáme. Z toho odvozujeme 

vše, co dnes děláme a jak hospodaříme. 

  18. NEDĚLE  V MEZIDOBÍ 



Týden od 31. 7. do 7. 8. 2022 
 

 

Svátky v týdnu: pondělí: pam. sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učit. církve (17.-18. stol.) 

   úterý: památka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa (3.-4. stol.) 

   čtvrtek: památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze (18.-19. stol.) 

   sobota: svátek Proměnění Páně                
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 31. 7. 

(18. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za Růženu Jůvovou, + manžela a za živou rodinu 

  10:00 - za naše farní společenství  

18:30 - za + Peťu Sedláka a za živou rodinu (od spolužáků) 

pondělí 1. 8.    6:30 - za Vojtěcha Fatěnu (od spolužáků) 

úterý 2. 8. 19:00 - za Hedviku Vymyslickou a za živou i + rodinu (od zpěvaček) 

středa 3. 8.   19:00 - za Hedviku Janů, + rodiče a za živou rodinu 

čtvrtek 4. 8.   6:30 - za Petra Hunču a za živou rodinu (od spolupracovníků) 

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

pátek 5. 8.  19:00 - za otce biskupa Petra (1. výročí) 

sobota 6. 8.   6:30 - za Anežku Jordánovou, manžela a za rodiny dětí  

neděle 7. 8. 

(19. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za naše farní společenství  

10:00 
- na poděkování za 50 let života, za další požehnání, zdraví a za  

  živou i + rodinu Esterkovu a Pechovu 

18:30 - za + Pavla Topenčíka (10. výročí) a za živou rodinu 

Oznámení: - Dnes ve 14 hodin se bude v kostele konat krátká pobožnost před Nejsv. svátostí. 

- Příležitost ke svátosti smíření před 1. pátkem: pondělí: 6:00-6:30; úterý: 18:30-19:00; stře-

da: 18:00-19:00; čtvrtek: 19:30-21:30 (o. Josef Pohanka, o. Pavel Kopeček); pátek: 18:30-

19:00; sobota: 6:00-6:30. Kromě čtvrtečního večera zpovídá ve všech případech o. Václav Ven-

tura.   

- V pátek v 15 hodin se můžete v kostele přidat k pobožnosti křížové cesty. Po ní bude do mše 

svaté následovat tichá adorace.  

- V pátek po mši sv. b ude následovat krátká adorace s litaniemi k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.   

- Farnost Lanžhot pořádá v sobotu 6. srpna pouť na Turzovku. Jsou ještě volná místa. Hlásit se 

můžete u organizátorky paní Treškové na telefonu: 519 338 322. 

- V srpnu bude po našich  rodinách putovat socha Panny Marie Fatimské. Zájemci se mohou za-

pisovat do tabulky ve vchodu do kostela. Tam najdete i další informace.  

- Kontakt na o. Václava Venturu: 606 944 572. 
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 31. 7. v 8:30  – za Anny z naší farnosti  

čtvrtek 4. 8. v 18:00 – na poděkování za 85 let života a za Boží požehnání 

pátek 5. 8. v 18:00 – za + Boženu Košutkovu, manžela a živou rodinu 

neděle 7. 8. v 8:30  – za úrodu a za obec  

Oznámení:.  

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

lav Ventura). 

- Páteční odpolední adorace tento týden nebude 

- V srpnu bude po našich rodinách putovat socha Panny Marie Fatimské. Zájemci se mohou za-

pisovat do tabulky ve vchodu do kostela. Tam najdete i další informace.  
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

 


