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Texty této neděle:  

1. čt.: Iz40,1-5.9-11  Připravte cestu Páně! 

2. čt.: 2 Petr 3,8-14  Čekáme nová nebesa a novou zemi. 

ev.: Mk 1,1-8  Bděte: nevíte, kdy přijde pán domu. 

Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, já posílám svého pos-

la před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!" 

Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu ce-

lý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a vyznávali své hří-

chy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. 

Kázal: „Za mnou přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u 

opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“ 

Texty příští neděle (3. neděle adventní ):  

1. čt.: Iz 61,1-2a.10-11  Radostí jásám v Hospodinu. 

Duch Páně, duch Hospodinův je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat ra-

dostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, 

hlásat Hospodinovo milostivé léto. Radostí budu jásat v Hospodinu, má duše zaplesá v mém Bohu, neboť 

mi oblékl roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu oz-

dobenou šperky. Jako země rodí rostlinstvo, jako zahrada dává vzejít setbě, tak Pán, Hospodin, dá vyrašit 

spravedlnosti a slávě před všemi národy. 

2. čt.: 1 Sol 5,16-24  Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod Pána. 

Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh pro 

vás chce v Kristu Ježíši. Nezhášejte oheň Ducha, nepodceňujte dar promlouvání z vnuknutí, ale všecko 

zkoumejte, a co je dobré, toho se držte. Varujte se zla, ať se objevuje pod jakoukoli tvářností. Sám Bůh 

pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro pří-

chod našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolává, a on to také splní. 

ev.: Jan 1,6-8.19-28  Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte. 

Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni 

uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Toto je Janovo svědectví, 

když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: „Kdo jsi?“ Vyznal to a neza-

přel. Vyznal: „Já nejsem Mesiáš.“ Zeptali se ho: „Co tedy jsi? Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Pro-

rok?“ Odpověděl: „Ne.“ Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co 

říkáš sám o sobě?“ Řekl: „Já jsem hlas volajícího na poušti: ‘Vyrovnejte cesty Pánu’, jak řekl prorok 

Izaiáš.“ Ti poslaní byli z farizeů. Zeptali se ho: „Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani 

ten Prorok?“ Jan jim odpověděl: „Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má 

přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků.“ To se stalo v Betánii na druhé straně 

Jordánu, kde Jan křtil. 

Prorok Jan Křtitel na sebe přitahoval pozornost mnoha lidí. Mohl zneužít situace a vyvolat revolu-

ci, postavit se do čela hnutí odporu… Ale on ukazuje na Krista, protože to byl jeho úkol od Boha. A 

Ježíš, mocný Boží Syn, pokorně stojí někde uprostřed lidu, lidé ho nevidí, protože ho ještě neznají. 

Právě tak i dnes Pán stojí pokorně uprostřed nás. Právě tak i dnes Pán touží po lidech, kteří ho hleda-

jí, nalézají, kteří touží ukázat cestu k němu i druhým… 
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 6. 12. v 8:30 – za rodiče Skoumalovy, tři zetě, za živou rodinu a za duše v očistci 

úterý 8. 12. v 17:00 – za Evu Hubáčkovou, manžela, děti a za živou rodinu  

neděle 13. 12. v 8:30 – za Blaženu Komosnou, manžela a za živou rodinu 

Oznámení: - Podávání sv. přijímání v Josefově: při všech mších svatých. 

- Příležitost ke svátosti smíření bude v Josefově v úterý přede mší svatou. 

- V pátek po 14. hodině navštíví o. Petr v Josefově nemocné.     

    2. NEDĚLE ADVENTNÍ 



Týden od 6. 12. do 13. 12. 2020 

Svátky v týdnu: pondělí: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve (I. stol.)  

                         úterý: slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 6. 12. 

(2. neděle  

 adventní) 

   

10:00 

 

- za Marii Komosnou, manžela a za živou i + rodinu  

- za požehnané prožití advent u v našich rodinách a v naší farnosti  

- za Teklu Košutkovou, manžela a za živou i + rodinu   

pondělí 7. 12.   6:30 - za + Stanislava Hubáčka (od přátel z ulice) a za živou rodinu  

úterý 8. 12. 18:00 - za živé i + Marie z naší farnosti  

středa 9. 12.        18:00 - za Vladimíra Zhřívala, dvoje rodiče, dva švagry a za živou rodinu  

čtvrtek 10. 12.   6:30 - za členky Živého růžence a za jejich rodiny 

19:00   celonoční adorace (společná část: 21:30-22:00) 

pátek 11. 12.   6:30(!) - na dobrý úmysl  

18:00 - za kněze a za nová duchovní povolání 

sobota 12. 12.    7:00(!) - za členky Živého růžence 

neděle 13. 12. 

(3. neděle  

 adventní) 

   

10:00 

 

- na poděkování za Boží milosti  

- za požehnané prožití adventu v našich rodinách a v naší farnosti  

- za + rodiče Bohůnovy a za živou rodinu   

Oznámení: - Dnes ve 14 hodin se v kostele bude konat svátostné požehnání (bude přenášeno i online).  

- Farní knihovna bude dnes i o dalších nedělích otevřená od 14:15 do 15:30.  

- Jako každý rok, i letos jsou zvány na roráty děti. Od pondělí mohou na všechny roráty (kromě středy) přicházet 

všechny děti bez ohledu na to, ze které jsou třídy. Ostatní věřící prosím, aby se mší sv. účastnili pouze ti, kterých 

se týká daný úmysl. Rozpis podle tříd: po.: 4. třídy; út.: 1. třídy; st.: 3. třídy; čt.: 5. třídy; pá. ráno: 6+7 třídy; 

pá. večer: 2. třídy; so. ráno: 8+9 třídy + biřmovanci + mládež. Děti, které nebyly na mši sv., si po mši (či v jiný 

daný čas) mohou přijít pro sv. přijímání či křížek; potom dostanou i hvězdičku. Děti s nejvíce hvězdičkami 

budou odměněny nocí na faře (v době, kdy to bude možné).  

- Listy pro vyplňování adventních předsevzetí jsou na farních stránkách i na stolku za lavicemi.    

- Podávání sv. přijímání v kostele: dnes: po „desáté“ mši sv., dále ve 14:15, v 17:00 a v 18:00; pondělí a sobota: 

po ranní mši sv. a v 17:00; úterý, středa, pátek: v 8:00, v 17:00 a po večerní mši sv.; čtvrtek: po ranní mši sv., 

v 17:00 a po adoraci (20:45). Při svatém přijímání zachovávejte potřebné rozestupy a v kostele se dlouho ne-

zdržujte. Využijte aspoň jedenkrát za týden některou z těchto příležitostí.  

- Návštěvy nemocných (o. Petr): středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek po 11. hod. – penzion; pátek 

po 14. hod. – Josefov.  

- Svátost smíření (už i k Vánocům): středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 18:00-19:30 (o. Josef Pohanka); 19:30-21:30 

(o. Josef Pohanka, o. Petr, o. Jiří Janoušek); pátek: 17:00-18:00; sobota: 6:30-7:00. 

- Ve středu po mši sv. přijde do kostela sv. Mikuláš (setkání s ním bude přenášeno). Děti, které nebudou na mši 

sv., mohou přicházet ke sv. přijímání, pro požehnání a pro malý dárek od 19:00 do 19:30. 

- Ze čtvrtku na pátek bude celonoční adorace. Společná část (21:30-22:00) bude přenášena online. 

- V pátek bude i ranní mše svatá. Sobotní ranní mše svatá bude v adventu začínat až od 7 hodin. 

- V pátek po mši sv. (19 h.) se bude na faře konat společenství mládeže. Zvány jsou děti ze 7.-9. tř. i starší mládež. 

- V pátek od 19 hod. nabízí Centrum pro rodinu Hodonín online seminář pod názvem Muž a žena, rozdílné bytos-

ti – souboj, nebo spolupráce? Hlaste se do středy na: ambrozkova@cprhodonin.cz .   

- V pátek a v sobotu od 20:00 se můžete připojit na vysílání velmi známého evangelizačního koncertu Godzone 

(vhodné zvláště pro mladé). Přihlašujte se předem na: www.tour.godzone.sk/2020 ;  

  promo: https://youtu.be/BpJ9ukPGDGY .  

- Za dva týdny – v neděli 20. 12. – bude v naší farnosti prodávat knihy p. Josef Novák z Brna.  

- Při sbírce na Fond puls se minulý týden vybralo celkem 53.850,- Kč, z toho na f. účet přišlo 30.300,- Kč, do po-

kladničky bylo darováno 20.850,- Kč a v Josefově 2.700,- Kč. Všem dárcům upřímně děkuji.  

- Velmi prosíme ochotné ženy (příp. muže) o pomoc při úklidu v kostele či na faře. Mohou to být i mladší farní-

ci. Hlaste se, prosím, v sakristii.  

- Na farních stránkách najdete odkazy na adventní duchovní obnovu vedenou o. Vojtěchem Kodetem. 

- Na stolku za lavicemi jsou stále k dispozici listy pro děti (adventní předsevzetí). Můžete si je stáhnout i na far-

ních listech.   

- Díky za vaše příspěvky pro potřeby farnosti. Číslo účtu: 1440477309/0800. Můžete přispívat též do pokladničky 

za lavicemi (u stolečku).  

www.farnostdolnibojanovice.cz  

tel. o. Petr 603 994 972, farní účet: 1440477309/0800   
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