
Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Texty této neděle:  

1. čt.: Gn 2,7-9; 3,1-7  Stvoření a hřích prvních lidí. 

…Had byl nejlstivější ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh udělal. Pravil ženě: „Řekl skutečně 

Bůh: Nejezte ze žádného stromu v zahradě?“ Žena odpověděla hadovi: „Smíme jíst ovoce každého stromu 

v zahradě, jen ovoce stromu, který je uprostřed zahrady – pravil Bůh – nesmíte jíst a ani se ho nedotýkejte, 

abyste nezemřeli.“ Had nato ženě: „Ne, nezemřete. Naopak, Bůh ví, že kdybyste z něho jedli, otevřou se 

vaše oči a budete jako Bůh poznávat dobro i zlo.“ Žena viděla, že ovoce stromu je chutné k jídlu, vábné na 

pohled, lákavé pro poznání moudrosti, a proto si z něho utrhla a jedla, a dala též svému muži; byl s ní a je-

dl. Tu se jim oběma otevřely oči a zpozorovali, že jsou nazí. Sešili tedy fíkové listy a udělali si zástěry. 

2. čt.: Řím 5,12-19  Kde se rozmnožil hřích, v míře ještě daleko štědřejší se ukázala milost. 

ev.: Mt 4,1-11  Ježíš se čtyřicet dní postí a je pokoušen.  

Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet 

nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů 

stanou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: 'Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které 

vychází z Božích úst.'„ Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, postavil ho na vrchol chrámu a 

řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: `Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou 

na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.'„ Ježíš mu odpověděl: „Také je psáno: `Nebudeš pokoušet Pána, 

svého Boha.'„ Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království světa i 

jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, 

satane! Neboť je psáno: `Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.'„ Potom ho ďábel nechal – 

i přistoupili andělé a sloužili mu. 

Texty příští neděle (2. neděle postní):  

1. čt.: Gn 12,1-4a  Povolání Abraháma, praotce Božího lidu. 
Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu 

do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe veliký národ a požehnám ti, oslavím tvé jméno a budeš pra-

menem požehnání. Požehnám těm, kdo ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo tě budou proklínat. V tobě 
budou požehnána všechna pokolení země.“ Abrám se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin. 

2. čt.: 2Tim 1,8b-10  Bůh nás volá a osvěcuje. 

Milovaný! Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia. On nás spasil a po-
volal svým svatým povoláním, a to ne pro naše skutky, ale z vlastního rozhodnutí a pro milost, kterou 

nám dal v Kristu Ježíši před dávnými věky. Ale to se projevilo teprve nyní, když přišel náš spasitel 
Kristus Ježíš. On zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. 

ev.: Mt 17,1-9  Ježíšova tvář zazářila jako slunce.  

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl 
před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle – ukázal se 

jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme 
tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Když ještě mluvil, 

najednou je zastínil světlý oblak, a hle – z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám 

zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistou-
pil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. 

Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člo-

věka vzkříšen z mrtvých.“ 
Jakkoli se postní doba může zdát časem bez okras a slávy, dnešní evangelium odkazuje na nesmír-

ně silný až slavnostní zážitek apoštolů. Ježíš jim zjevil svoji slávu, dokonce zaslechnou hlas samotné-
ho Otce. Tato událost je však má připravit na blížící se ukřižování Pána. Nešlo o nic menšího, než po-

vzbudit jejich víru, která bude procházet zkouškou. Nešlo jen o zajímavé zpestření všedního života. 

Ježíš nepřišel, aby své učedníky pobavil, ale aby je zachránil. V Kristu jde o všechno! 

     1. NEDĚLE POSTNÍ 



Týden od 1. 3. 2020 do 8. 3. 2020 
 

Svátky v týdnu: V týdnu není žádný významnější svátek.  
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 1. 3. 

(1. neděle  

 postní) 

  7:00 - za + o. Josefa Pelce  

10:00 - za Boží pomoc pro požehnané prožití doby postní  

18:30 - za Ladislava Hubáčka (nedož. 60 let), za + rodiče a za živou rodinu  

pondělí 2. 3.   6:30 - za Cyrila Bílka (3. výročí), dvoje rodiče a za živou rodinu 

úterý 3. 3. 18:00 - za Stanislava Prčíka, manželku a za Anežku Račickou (od kamarádů) 

středa 4. 3. 18:00 - za rodiče Urbánkovy, syna a za živou i + rodinu 

čtvrtek 5. 3. 
 

  6:30 - za Růženu Urbánkovou (od spolupracovníků) 

18:00   přednáška Maxe Kašparů 

20:00   adorace (do 22 hod.) 

pátek 6. 3. 18:00 - za Jana Herku, dvoje rodiče a za živou rodinu 

sobota 7. 3.   7:00 - za rodiny vnuků 

neděle 8. 3. 

(2. neděle  

 postní) 

  7:00 - za Vladimíra Salajku, dvoje rodiče a bratry 

10:00 - za naši farnost 

18:30 - na poděkování za 80 let života, za + manžela a za živou i + rodinu 

Oznámení: - Dnes od 13:30 jste zváni k modlitbě křížové cesty pod názvem „Utrpení Kristovo nás posi-

luje“. Svátostné požehnání bude následovat po křížové cestě. 

- Dnes po požehnání (od 14:15) se ještě bude v kostele udělovat popelec. 

- Příležitost ke sv. smíření před prvním pátkem: úterý: 17:30-18:00; středa: 17:00-18:00; čtvrtek: 

16:15-17:15 (o. Josef Pohanka, o. Petr); dále 20:00-21:30 (o. Josef Pohanka, o. Josef Kubeš, o. Petr); pá-

tek: 15:30-16:15; sobota: 6:30-7:00.  

- Ve středu po mši sv. (od 19 hod.) se bude konat další příprava dětí a rodičů k 1. svatému přijímání. 

- Setkání vedoucích kurzu charismatické obnovy v Hluku začne ve středu ve 20 hodin.  

- Ve čtvrtek v 18 hodin začne v kostele přednáška kněze a psychiatra Maxe Kašparů. Po přednášce bu-

de následovat autogramiáda. Adorace (bez nešpor) začne proto až cca ve 20 hodin.  

- V pátek v 15 hodin se můžete v kostele pomodlit pobožnost křížové cesty. Po křížové cestě bude do 

mše sv. následovat tichá adorace. 

- Při páteční mši sv. bude mít přímluvy 5. skupina biřmovanců.  

- V pátek po mši sv. (od 18:40) jste zváni k adoraci se zpěvem a rozjímáním.  

- V pátek po adoraci (cca od 19:30) se bude ve farní učebně konat biblická hodina.  

- Příští neděli se bude v naší farnosti při všech mších sv. konat sbírka Svatopetrský haléř.  

- POZVÁNKY Z CENTRA PRO RODINU V HODONÍNĚ: • Ve čtvrtek 12. 3. od 18 hod. proběhne 

setkání spojené s večeří pod názvem „Manželství na dobré cestě - síla komunikace“. Jde o pokračová-

ní „manželských večerů“.  Více na plakátech, farních stránkách a na: ambrozkova@cprhodonin.cz .  

• Další nabídky najdete na: www.cprhodonin.cz .  

- Na stolku za lavicemi máte k dispozici tzv. postničky. Můžete do nich během postní doby shromažďovat 

prostředky, jež ušetříte. Poslouží na dílo katolické Charity.  
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 1. 3. v 8:30 – za + Rudolfa a Marii Marčíkovy a za živou i + rodinu   

čtvrtek 5. 3. v 18:00 – za Josefu Košutkovou, Růženu Ištvánkovou, + manžely a za živou rodinu 

pátek 6. 3. v 16:30 – za + Josefa Petráše (nedožitých 80 let), rodiče, sourozence a za živou rodinu 

neděle 8. 3. v 8:30 – za + Štěpána Kolibu, manželku, dva syny a za živou rodinu   

Oznámení: - Pobožnosti křížové cesty se konají v neděli ve 14 hodin a v pátek v 15 hodin. Páteční odpo-

lední adorace v Josefově tentokrát nebude.  

- Příležitost ke sv. smíření (o. J. Pohanka) bude ve čtvrtek ½ hodiny mší sv. a po mši sv. (ne při mši sv.). 

- Příští neděli se bude konat sbírka Svatopetrský haléř.  
 

www.farnost.estranky.cz  

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

mailto:ambrozkova@cprhodonin.cz
http://www.cprhodonin.cz/

