
Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

Texty této neděle:  

1. čt.: Gn 14,18-20  Melchizedech přinesl chléb a víno. 

2. čt.: 1 Kor 11,23-26  Kdykoliv jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně.  

ev.: Lk 9,11b-17  Všichni se najedli dosyta. 

…Vzal pak těch pět chlebů a ty dvě ryby a požehnal je, lámal a dával svým učedníkům, aby je před-

kládali lidu. Všichni se najedli dosyta a ještě se sesbíralo plných dvanáct košů zbylých kousků.  

Texty Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - příští neděle (na „hrubé“ mši sv.): 

1. čt.: Ez 34,11-16 Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek. 

Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své 

stádo, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mrač-

ném čase. Vyvedu je z národů a přivedu je do jejich vlasti...“ 

2. čt.: Řím 5,5-11 Bůh dokazuje svou lásku k nám. 

Naděje neklame: Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Když 

jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstou-

pit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však 

prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, 

když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu... A ne-

jen to: chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. 

ev.: Lk 15,3-7 Radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci. 

Ježíš pověděl farizeům a učitelům Zákona toto podobenství: „Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z 

nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? A 

když ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde domů, svolá své přátele i sousedy a řekne jim: 

`Radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci.' Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší 

radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti, kteří obrácení nepotřebují.“  

Evangelium příští neděle (13. neděle v mezidobí – ranní mše sv.): 

ev.:  Lk 9,51-62  Pevně se rozhodli jít do Jeruzaléma. Půjdu za tebou všude, kam půjdeš. 

Když se přibližovala doba, kdy měl být Ježíš vzat vzhůru, pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Poslal 

před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby tam připravili nocleh. Ale Samaritáni ho 

nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, 

abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubil?“ On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné vesni-

ce. A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.“ Ježíš mu však odpověděl: „Lišky 

mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“ Jiného zase vybídl: 

„Pojď za mnou!“ On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce.“ Odpověděl mu: 

„Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží království!“ A ještě jiný řekl: „Půjdu za 

tebou, Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou.“ Ježíš mu však odpověděl: „Žádný, 

kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království.“ 
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 19. 6. v 15:30 – za Aloise Dobiáše, dvě manželky a za duše o očistci 

pátek 24. 6. v 18:00 – na dobrý úmysl 

sobota 25. 6. v 18:00 – na dobrý úmysl 

Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude v pátek přede mší svatou. 

- Příští neděli v Josefově mše svatá nebude. Jste zváni na slavnostní mši sv. do Dolních Bojanovic.  
 

Svátky v týdnu: pondělí: památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka (XVI. stol.) 

 středa: památka sv. Jana Fishera a Tomáše Mora, mučedníků (XV.-XV. stol.) 

 čtvrtek: slavnost Narození svatého Jana Křtitele 

 pátek: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

 sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 



Týden od 19. 6. do 26. 6. 2022 
  

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 19. 6. 

(Těla a Krve 

 Páně) 

  7:00 - za dary Ducha svatého 

  9:30(!) - za rodiny 4 oltářů a za + Eliáška Purmenského (3. výročí) a živou rodinu 

   VEČERNÍ MŠE SVATÁ NEBUDE. 

pondělí 20. 6.   6:30 - za Štěpána Salajku (od přátel z ulice) 

úterý 21. 6. 18:00(!) - za Jana Blahu (nedož. 88 let), na poděk. za dar života a za uzdravení a za živ. r. 

středa 22. 6. 15:00 - pohřební mše sv. za + Vojtěcha Vymyslického 

18:00 - za Jiřího a Jindřišku Janečkovy, bratra, dvoje rodiče a za živou rodinu 

čtvrtek 23. 6.    6:30 - za Živý růženec mužů  

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

pátek 24. 6. 

(Nejsv. Srdce) 

   6:30 - na dobrý úmysl 

 19:00 - za uzdravení a za Boží požehnání pro celou rodinu 

sobota 25. 6.  6:30(!) - na poděkování za dar života a za Boží požehnání 

neděle 26. 6. 

(13. neděle v  

mezidobí) 

  7:00 - za živé i + sedmdesátníky  

  9:30(!) - za naši farnost a obec 

   VEČERNÍ MŠE SVATÁ NEBUDE. 

Oznámení: - Prosíme krojovaná děvčata, aby si dnes po průvodu přišla k sakristii pro losy k Božskému Srd-

ci. Ať přijdou i děvčata z loňských 9. tříd. Prosíme děvčata o hojnou účast.  

- Svátostné požehnání se dnes odpoledne konat nebude. Farní knihovna bude dnes zavřená.  

- Rodičovské centrum Sluníčko vás zve na besedu na téma Jak nejlépe připravit dítě na nástup do školky. 

Uskuteční se v pondělí v 9:30 na Orlovně. Více na plakátu v hlavním vchodu. Jste velmi zváni.  

- Svátost smíření: úterý: 17:30-18:00; středa: 17:30-18:00; pátek: 18:00-19:00; sobota: 6:00-6:30.  

- Úterní mše sv. začne už v 18 hodin. Po  jejím skončení se budou zapisovat úmysly na III. čtvrtletí.   

- Ve středu po mši svaté (v 19 hodin) se na faře na chvíli sejdeme s organizátory farního dne. 

- Ve středu v 19:30 se na faře sejdeme s akolyty.   

- Ve čtvrtek se koná pouť na Turzovku (pořádá farnost Čejkovice). Odjezd (prop přihlášené) v 6:25 z obou 

zastávek. Vezměte si s sebou občanský průkaz. Doporučuje se připojištění. 

- Ve čtvrtek večer nebude výjimečně příležitost ke svátosti smíření. 

- Ve čtvrtek od 19:30 se na farním hřišti sejdeme k posezení s deváťáky.  

- V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svaté budou ráno i večer.  

- V pátek po večer. mši sv. se sejdeme s mládeží, která pojede do Roháčů. Vezměte si zálohu 1.000,- Kč.  

- Příští neděli začne průvod ke cti Nejsvětějšího Srdce v 9:30. Po něm bude následovat mše sv., při níž mj. 

o. Jiří Kaňa poděkuje za 60 let života a o. Petr za 25 let kněžství. Več. mše sv. příští neděli nebude.  

Za týden v sobotu večer a v neděli budeme po třech letech prožívat již XIII. farní den. Program:   

Sobota: ve 20:00 se bude ve farní stodole promítat film vhodný pro mládež i dospělé. Vstup volný. 

Neděle: k farnímu dni patří samozřejmě i dopolední mše sv.. Vlastní začátek programu bude v 15 ho-

din (v případě parného počasí je možný pozdější začátek – bude upřesněno v obecním rozhlasu) na farní za-

hradě. Půjde hlavně o společné setkání, budou připraveny soutěže pro děti (od 15 do 17 h.) a další obvyklý 

program pro děti i dospělé. Doprovázet nás bude cimbálová muzika. Velmi prosíme o přinesení menšího 

občerstvení příští neděli dopoledne či před začátkem programu do klubovny na far. zahradě. Pozvěte, 

prosím, i ty, kteří do kostela nechodí! 

- Kněžské svěcení našeho farníka Jiřího Hebrona se uskuteční v sobotu 2. července ve 14:30 na Velehra-

dě. Pokud chcete jet společně autobusem, zapisujte se v sakristii. Účast velmi doporučuji. 

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

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

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

- Jsou stále volná místa na Roháče pro dospělé (14.-20.8.). Případní zájemci  ať se také nahlašují co nejdříve, 

jinak hrozí, že se letos akce nebude konat.  

- Při sbírce na Charitu se minulý týden vybralo celkem 66.750,- Kč, z toho v Bojanovicích 59.550,- Kč a 

v Josefově 7.200,- Kč. Díky všem dárcům.  

- Do pokladničky za lavicemi můžete vkládat své dary pro novokněze Jiřího Hebrona.  

- Na farních stránkách můžete zhlédnout záznam koncertu scholy Juvenes z Noci kostelů. Najedete tam též 

krátký záznam celé akce. Velmi děkuji všem organizátorům, kteří krásnou Noc kostelů připravili. 


