
Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

Texty této neděle: 

1. čt.: Hab 1,2-3; 2,2-4 Spravedlivý bude žít pro svou věrnost. 

    Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, – ty však neslyšíš; křičím k tobě: „Násilí!“ – ty však nepo-

máháš. Proč mi dáváš hledět na bezpráví? Můžeš se dívat na soužení? Zpustošení a násilí je přede mnou, 

povstávají hádky, rozmáhá se svár. Tu mi Hospodin odpověděl: „Napiš vidění, vyryj ho zřetelně na desky, 

aby ho mohl každý snadno přečíst. Na určený čas totiž ještě čeká vidění, spěje však k naplnění a nezkla-

me... Hle, zahynul ten, kdo nebyl upřímný v duši, spravedlivý však bude žít pro svou věrnost.“ 

2. čt.: 2 Tim 1,6-8.13-14 Nestyď se veřejně vyznávat našeho Pána. 

 Vybízím tě: zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán vzkládáním mých rukou. Vždyť Bůh nám 

nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti! Proto se nestyď veřejně vyznávat našeho Pána 

ani se nestyď za mě, že nosím kvůli němu pouta. Naopak: Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené 

s hlásáním evangelia... 

ev.: Lk 17,5-10 Kdybyste měli víru.. 

Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řek-

li této moruši: ‘Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!’, poslechla by vás. Když někdo z vás má služeb-

níka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: ‘Hned pojď a sedni si ke stolu’? Spíše mu pře-

ce řekne: ‘Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst ty.’ 

Děkuje snad potom tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, až uděláte všechno, co 

vám bylo přikázáno, řekněte: ‘Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.’ 

Texty příští neděle (28. neděle v mezidobí):  

1. čt.: 2 Král 5, 14-17 Náman se vrátil k Božímu muži a vyznal Pána. 

    Náman sestoupil k Jordánu a ponořil se do něho sedmkrát podle nařízení Božího muže Elizea a jeho tě-

lo se obnovilo jako tělo malého dítěte a byl čistý. Náman se vrátil k Božímu muži s celým svým doprovo-

dem a řekl: „Hle, už vím, že není Boha po celé zemi, jen v Izraeli. Nyní vezmi, prosím, dar od svého slu-

žebníka.“ Elizeus odpověděl: „Jako že je živ Hospodin, jemuž sloužím: Nic nevezmu!“ Náman pak řekl: 

„Když tedy opravdu nechceš, dovol mi vzít tolik prstě, kolik unese spřežení mezků, neboť tvůj služebník 

nebude už obětovat celopaly a žertvy jiným bohům, jen Hospodinu.“ 

2. čt.: 2 Tim 2,8-13 Když vytrváme, budeme s Kristem kralovat. 

 Mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka, který byl vzkříšen z mrtvých. To je moje evangelium. Právě 

kvůli němu trpím, dokonce jako zločinec v poutech. Ale Boží slovo spoutáno není. Proto kvůli vyvoleným 

snáším všecko, aby také oni došli spásy a věčné slávy skrze Ježíše Krista. Tohle je jisté: Když jsme s ním 

umřeli, budeme s ním také žít. Když vytrváme, budeme s ním i kralovat. Když ho zapřeme, zapře také on 

nás. Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. 

ev.: Lk 17,11-19 Nikdo se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec. 

Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Samařskem a Galilejí. Když přicházel do jedné vesnice, 

šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ Když 

je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím.“ A jak odcházeli, byli očištěni. Když jeden z nich zpozoro-

val, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl Ježíšovi k nohám a děkoval mu. Byl to 

Samaritán. Ježíš na to řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby 

se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“ A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“ 

Komu Ježíš klade otázky dnešní evangelijní perikopy? Samaritánovi, kterého uzdravil? Anebo učední-

kům? Bůh má moc konat zázraky, vstupovat do lidské bídy a proměnit ji. Ale my často Boží zázraky bere-

me jako samozřejmost, anebo je vůbec nevidíme. Text prvního čtení i evangelia zpochybňuje samozřej-

most, s jakou vnímáme hojnost, zdraví i skutečnost života. Nevidět dárce a neděkovat za získávané dary 

ochromuje. Nevděčnost je projevem pohrdání vůči dárci. Stačí tak málo: vidět Boží dary a děkovat za ně. 
 

Svátky v týdnu:  úterý: památka sv. Františka z Assisi 

   pátek: památka sv. Panny Marie Růžencové 
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

   27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 



Týden od 2. 10. do 9. 10. 2022 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 2. 10. 

(27. neděle v 

mezidobí)  

  7:00 - za + manžela, děti, vnoučata a za jejich přátele    

10:00 - za naše farní společenství  

   Večerní mše svatá tuto neděli nebude! 

pondělí 3. 10.    6:30 - za + Rudolfa Kůrku a za živou rodinu (od přátel z ulice) 

úterý 4. 10.  18:00(!) - za Cecílii Tetůrovou (20. výr.), manžela, dceru, tři zetě a za živou rodinu 

středa 5. 10.     15:00 - pohřební mše sv. za + Josefa Skoumala  

   18:00 -  - za Marii Komosnou (nedožitých 90 let), manžela a za živou rodinu 

čtvrtek 6. 10.   6:30 - za + Zdeňku Robkovou a Anežku Zemánkovou 

   19:00   říjnová pobožnost, nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 h. sv. přijímání  

pátek 7. 10.  18:00(!) - za Marii Vymyslickou (10. výročí), za + manžela a za živou rodinu  

sobota 8. 10.   6:30 - na poděkování za 50 let života a za živou rodinu 

neděle 9. 10. 

(28. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za naše farní společenství 

 10:00 - na poděkování za dar života, za + manžela a za živou rodinu 

18:30 - za Manfréda Möseho a za živou rodinu (od přátel) 

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

- Dnes v Bojanovicích nebude večerní mše svatá.  

- Ochotní dárci mohou nadále přinášet hrozny do farního sklepa. Vybírají se hrozny bílé i červené. Pro-

síme, abyste hrozny přesypávali ze svých beden do farních.  

- V pondělí od 20 hodin se v kostele uskuteční zkouška mužského a ženského sboru.  

- Jste zváni na říjnové pobožnosti: pondělí – 18 hodin; čtvrtek – 19 hodin; sobota – 18 hodin.  

- Příležitost ke svátosti smíření před 1. pátkem: úterý: 15:00 – děti po 1. svatém přijímání; dále 17:30-

18:00; čtvrtek: 19:30-21:30 (o. Josef Pohanka, o. Pavel Fatěna, o. Petr); pátek: 15:30-16:15; dále 

17:30-18:00; také před ostatními mšemi svatými. 

- POZOR: Úterní i páteční večerní mše svaté budou od tohoto týdne začínat už od 18 hodin.  

- Tento týden navštíví o. Petr nemocné: středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek po 11. hodi-

ně – penzion; pátek po 14. hodině – Josefov.  

- V pátek od 15 hodin se v kostele můžete pomodlit křížovou cestu. Po ní bude do mše svaté následovat 

tichá adorace.  

- V pátek po mši svaté (cca od 18:40) se bude konat adorace se zpěvem a rozjímáním.  

- I letos se bude konat evangelizační kurz Alfa. Kurz začne tento  pátek v 19 hodin v Centru pro rodinu 

v Hodoníně. Přihlášky v u o. Petra nebo u paní Kateřiny Jagošové (731 626 073). Pozvěte, prosím, i své 

nevěřící či hledající známé. Plakátky jsou k dispozici v sakristii, v hlavním vchodu (nástěnka vpravo) a 

na farních webových stránkách. 

- Za dva týdny v neděli po požehnání se uskuteční schůzka ministrantů. Prosím všechny kluky o účast.  

- Biskupství brněnské zve všechny seniory na pouť do Kostelního Vydří a do Nové Říše. Termín: 19. 

října. Cena: 700,- Kč. Odjezd: v 7:45 (Brno – Janáčkovo divadlo). Hlaste se nejpozději do pátku 14. 10. 

na: info@spokojenysenior-klas.cz ; případně na telefonu: 730 805 857. Více na nástěnkách.  

- I letos se bude v Břežanech konat duchovní obnova pro maminky. Termín: neděle 27. 11. večer – úte-

rý 29. 11. večer. Zvány jsou všechny maminky bez rozdílu věku. Hlaste se paní Petře Blahové (telefon: 

721 087 374) nebo v sakristii.  

- Pokud byste chtěli přispět na dar pro o. Josefa Pohanku, můžete tak učinit do pokladničky za lavicemi 

v kostele. O. Josef u nás bude mít „rozlučkovou“ mši sv. v pátek za dva týdny (14. října).  

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 2. 10. v 8:30  – za + Vojtěcha Pospíšila, rodiče a za živou rodinu  

čtvrtek 6. 10. v 18:00 – za + Petra Nesvadbu, manželku, syna a za živou i + rodinu 

pátek 7. 10. v 16:30  – za Ladislava Mrláka, manžeku a za živou rodinu 

neděle 9. 10. v 8:30  – za Boží požehnání a ochranu pro naši obec (240. výročí založení)  

Oznámení: - Říjnové pobožnosti se budou konat v neděli ve 14 hodin a ve všední dny v 18 hodin.  

- Příležitost ke sv. smíření před 1. pátkem bude ve čtvrtek přede mší sv. a při mši sv. (o. Josef Pohanka). 

- V pátek přibližně od 15 hodin do mše svaté bude v kostele tichá adorace.  

mailto:info@spokojenysenior-klas.cz

