
  Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

 

Texty této neděle: 

1. čt.: Mdr 18,6-9  …aby byli dobré mysli.   2. čt.: Žid 11,1-2.8-19  Víra je podstata toho, v co doufáme... 

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 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... 

Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí… Uvažte tohle: Kdyby hospodář vě-

děl, 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 služeb-

nictvem, aby jim dával včas příděl jídla? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu najde, že 

to dělá! Opravdu, říkám vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Kdyby si však onen služebník po-

myslil: ‘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 ne-

věřícími. 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.“ 

Texty příští neděle (20. neděle v mezidobí): 

1. čt.: Jer 38,4-6.8-10  Narodil jsem se, abych se hádal a přel s celým světem. 

Úředníci řekli králi: „Ať je zabit tento člověk, neboť oslabuje ruce bojujícího mužstva, které zůstalo v 

tomto městě, i ruce všeho lidu, když k nim mluví takové řeči, protože nehledá tento člověk blaho tohoto 

lidu, ale jeho neštěstí.“ Král Sidkijáh řekl: „Hle, je ve vašich rukou“. Vzali tedy Jeremiáše a uvrhli ho do 

cisterny královského prince Malkijáha, která byla ve vězeňském dvoře, a ve které nebyla voda, ale jen 

bahno; a Jeremiáš zapadl do bláta. Etiopan Ebedmelech vyšel z královského paláce a řekl králi: „Můj pa-

ne, králi, tito muži se dopustili zlého činu vším, co spáchali proti proroku Jeremiášovi, když ho vsadili do 

cisterny. Umře v ní hladem, neboť v městě už není chléb.“ Tu rozkázal král Etiopanu Ebedmelechovi: 

„Vezmi s sebou odtud tři muže a vytáhni proroka z cisterny, dřív než umře.“ 

2. čt.: Žid 12,1-4  Vytrvale běžme o závod, který je nám určen. 

Bratři! Nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají! Odhoďme proto všechno, co by nás mohlo za-

těžovat, hřích, do kterého se člověk snadno zaplete, a vytrvale běžme o závod, který je nám určen. Mějme 

oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. Místo radosti, která se mu na-

bízela, vzal na sebe kříž a nic nedbal na urážky; nyní sedí po pravé straně Božího trůnu.  

Myslete na toho, který snesl, když mu hříšní lidé prudce odporovali, abyste neumdlévali a vnitřně neocha-

bovali. Vždyť jste v boji proti hříchu ještě nekladli odpor až do krve. 

ev.: Lk 12,49-53  Nepřišel jsem dát mír, ale rozdělení.  

Ježíš řekl: „Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal! Křtem mám být pokřtěn, 

a jak je mi úzko, dokud se nedokoná! Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdě-

lení! Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí: tři proti dvěma a dva proti třem, budou 

rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha 

proti tchyni.“ 

Toto Ježíšovo slovo je nečekaně tvrdé. Proč říká takto drsná slova? Nepřehlédněme úvod k tomuto 

evangelijnímu úryvku. Pán mluví o ohni a křtu, které se mají na něm naplnit. Jde o vášeň, zapálení se pro 

Boží věc. Spása je ve skutečnosti cíl celého stvoření. Vše, co Bůh v dějinách učinil, směřuje k tomu, aby 

člověk mohl stanout před samotným Bohem. Hřích a selhání zakalily tyto skutečnosti. Proto se Ježíš nedo-

čkavě těší, až toto pouto zla bude zlomeno a člověk bude moci svobodně předstoupit před Boha. Ale už v té 

chvíli ví, že bude řada lidí, kteří z opatrnosti, strachu, lhostejnosti či kvůli honbě za aktuálním prospěchem 

vůbec nepřijmou tak zásadní dar milosti. 
www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

  19. NEDĚLE  V MEZIDOBÍ 



Týden od 7. 8. do 14. 8. 2022 
 

Svátky v týdnu:  pondělí: památka sv. Dominika, kněze (12.-13. stol.) 

 úterý: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, mučednice (19.-20. stol.) 

 středa: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka (3. stol.) 

 čtvrtek: památka sv. Kláry (12.-13. stol.) 

 sobota: památka sv. Ponciána a Hippolyta, mučedníků (3. stol.) 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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 

pondělí 8. 8.    6:30 - za Hedviku Vymyslickou (od zelinářek) 

úterý 9. 8. 19:00 - na poděkování za 50 let života, za další požehnání, zdraví a za celou rodinu  

středa 10. 8.   19:00 - za Zdenku Robkovou a Štěpána Salajku (od spolužáků) 

čtvrtek 11. 8.   6:30 - za Aloisii Jakešovou, + sestry a za živou rodinu  

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

pátek 12. 8.  19:00 - za + Josefa Kaňu (5. výročí), rodiče a za živou rodinu 

sobota 13. 8.   6:30 - za + Josefa Dekaře a za živou rodinu (od přátel) 

neděle 14. 8. 

(20. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za Ludvíka Pejchala, manželku a za živou rodinu  

10:00 - za lásku a svornost v rodinách 

18:30 - za Matouše Esterku, manželku, tři syny a za živou rodinu  

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

- V pondělí je adorační den naší farnosti a zároveň den modliteb za kněžský seminář v Olomouci. 

Adorace začne v neděli po večerní mši sv. (v 19:30), bude trvat celou noc a po pondělní ranní mši svaté 

bude pokračovat po celé pondělí až do 19 hodin, kdy bude společné zakončení. Zapisujte se, prosím, na 

seznamy, které budou v hlavním vchodu.  

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

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

- V pátek od 17 hodin a v sobotu dopoledne bude na faře k dispozici terapeut Radovan Voříšek. V případě 

zájmu se mu nahlašujte na mailové adrese: vorisek@podaneruce.cz . 

- V srpnu po našich rodinách putuje socha Panny Marie Fatimské. Zájemci se mohou zapisovat do ta-

bulky ve vchodu do kostela. Tam najdete i další informace.  

- Ve spodní části lístku najdete rodičovské požehnání, o němž byla řeč při kázání minulou neděli.   

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 7. 8. v 8:30  – na poděkování za úrodu a za další Boží dary   

čtvrtek 11. 8. v 18:00 – za + Josefa Filipoviče, manželku a za živou i + rodinu  

sobota 13. 8. v 11:00 – svatební mše svatá za Květoslavu Huspeninovou a Františka Pospíšila  

neděle 14. 8. v 8:30  – za živou i + rodinu Esterkovu, Huspeninovu, Pospíšilovu a Hasilovu  

Oznámení:. - Příležitost ke sv. smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté. 

- V sobotu v 11 hodin si při mši svaté udělí svátost manželství Květoslava Huspeninová, bydl. Hodonín, 

a František Pospíšil, bydl. Dolní Bojanovice.  
 

RODIČOVSKÉ POŽEHNÁNÍ: 

Pane Ježíši, vztáhni svou ruku na moje děti (a vnuky) a požehnej jim. Prosím tě, zahrň je svým milosr-

denstvím a láskou. Smiluj se nad nimi a odpusť jim všechny hříchy. Přikryj je svou Krví a chraň jejich 

mysl, srdce i vztahy. Uzrav svou láskou všechna citová zranění jejich srdcí. Osvoboď je ode všech vlivů 

Zlého. Ochraňuj je na cestách. Pane Ježíši, ve tvém jménu jim žehnám a  vyprošuji pokoj duše, čistotu 

srdce a osvobození od zlých myšlenek, slov a skutků. Žehnám jim, aby dostali lásku, radost, pokoj, ži-

votní moudrost, chuť k modlitbě a k plnění svých povinností, srdce plné lásky k tobě a k lidem. Chraň je 

před uklady Zlého, před závislostmi různého druhu a před nemravností. Požehnej jim a daruj pokoj du-

še a vše potřebné pro život. Žehnám jim ve tvém jménu, aby byli zdraví duchovně, duševně i tělesně, aby 

jednou přišli do nebe i s celou naší rodinou. Pane Ježíši, děkuji ti, že jim žehnáš. Požehnej i mně, abych 

se k nim choval(a) s tvou trpělivostí, moudrostí a láskou. Amen.   

mailto:vorisek@podaneruce.cz

