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Texty této neděle:  

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

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

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 uvě-

řili 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 nezapřel. Vy-

znal: „Já nejsem Mesiáš.“ Zeptali se ho: „Co tedy jsi? Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“ Odpově-

děl: „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 odpo-

věděl: „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. 

Texty příští neděle (4. neděle adventní):  

1. čt.: 2 Sam 7,1-5,8b-12.14.16  Království Davidovo potrvá před Hospodinem navěky. 

Když se usadil David ve svém paláci a Bůh mu popřál pokoj od všech nepřátel, pravil král proroku Ná-

tanovi: „Podívej se, já bydlím v domě z cedrů, zatímco Boží archa přebývá uprostřed stanových pláten.“ 

Nátan odpověděl králi: „Jdi a splň všechny záměry, které máš v srdci, vždyť Hospodin je s tebou!“ Ale 

v oné noci ozvalo se Boží slovo k Nátanovi: „Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin: 

Ty mi chceš vystavět dům, kde bych bydlel? Já jsem tě vzal z pastviny od ovcí, abys byl vládcem nad 

mým izraelským lidem, a byl jsem s tebou ve všem, cos podnikal... Určím svému izraelskému lidu místo, 

zasadím ho tam a bude tam bydlet… Popřeji mu pokoj ode všech jeho nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že 

vystaví dům tobě. Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vze-

jde z tvých útrob, a upevním jeho království. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé krá-

lovství potrvá přede mnou navěky, tvůj trůn bude pevný navždy.“ 

2. čt.: Řím 16,25-27  Tajemství, které bylo skryté do věčných časů, je dnes zřejmé. 

Bratři! Bůh vás může utvrdit, abyste žili podle evangelia, jak jsem vám ho hlásal, a podle kázání o Ježí-

ši Kristu. Bylo vám zjeveno toto tajemství, které bylo skryté od věčných časů, ale nyní je zřejmé předpo-

věďmi Písma na příkaz věčného Boha a oznámeno všem národům, aby ho vírou poslušně přijaly. A proto 

Bohu, který jediný je moudrý, buď skrze Ježíše Krista sláva na věčné věky. Amen. 

ev.: Lk 1,26-38  Počneš a porodíš syna. 

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené 

s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď 

zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. 

Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno 

Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kra-

lovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to 

stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě 

zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna 

a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria 

řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel. 

Narození Ježíše je samozřejmě spojeno s jeho matkou. V textu evangelia jde o postoj Marie, která při-

jímá Boží plán se všemi důsledky. Žasneme nad bezprostředností a pokorou této dívky. Ale klíčová je jiná 

věc. Anděl jí říká: „Milosti plná!“ Bůh Marii zahrnuje zvláštní milostí. Bez ní by Maria nemohla svůj úkol 

naplnit. Ukazuje se zde typický „Boží mechanismus“ povolání. On nás zve do svého plánu. Pokud ho při-

jmeme, dává nám svoji milost, abychom ho mohli uskutečnit, i když se můžeme cítit nedostatečně zdatný-

mi. Je to především Boží dílo, do kterého zahrnuje své služebníky. Proto je zvěstování Panně Marii vzorem 

naší odpovědi na Boží povolání. 
                     www.farnostdolnibojanovice.cz  

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

    3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

https://www.servis24.cz/ebanking-s24/ib/base/inf/productlist/home?execution=e2s1


Týden od 13. 12. do 20. 12. 2020 
 

Svátky v týdnu: pondělí: památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve (XVI. stol.) 
                          

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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   

pondělí 14. 12.   6:30 - za Františka Fatěnu a za živou rodinu 

úterý 15. 12. 18:00 - za + Blaženu Komosnou (1. výr.) a za živou rodinu   

středa 16. 12.        18:30(!) - za Ludmilu a Štěpána Kaňovy a za živou i + rodinu 

čtvrtek 17. 12.   6:30 - za Růženu Wenzelovou, manžela a za živou rodinu 

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

pátek 18. 12.   6:30 - za Annu a Františka Sládkovy a za živou rodinu (od přátel)  

19:00(!) - za Františka Vymyslického, manželku Marii a za zetě Jendu Červenku 

sobota 19. 12.    7:00 - za Annu Bohůnovou a za živou rodinu (od přátel z ulice) 

   9:00-12:00 a 13:30-16:30 – předvánoční svátost smíření 

neděle 20. 12. 

(4. neděle  

 adventní) 

   

10:00 

 

- za + Karla Horáka, dvoje rodiče a za živou rodinu  

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

- za Josefu Vaculíkovou  (1.výr.) 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. Nadále mohou na všechny roráty (kromě středy) přicházet 

všechny děti bez ohledu na to, ze které jsou třídy (o příp. změnách se budeme v týdnu informovat). 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 + biř-

movanci + mládež. Děti, které nebyly na mši sv., si po mši (či v jiný daný čas) mohou přijít pro sv. přijí-

mání či křížek; potom dostanou i hvězdičku.  
- Podávání sv. přijímání: 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 spol. adoraci (ve 22 hod.). Při sv. přijímání zachovávejte potřebné rozestupy a v kostele se 

dlouho nezdržujte. Využijte aspoň jedenkrát za týden některou z těchto příležitostí.  

- Návštěvy nemocných: pondělí(!) – horní konec; úterý(!) – dolní konec; středa(!) po 11. h. – penzion. 

- V úterý a ve středu po mši svaté bude o. Petr v sakristii zapisovat mešní úmysly na I. čtvrtletí.  

- Svátost smíření před Vánocemi: úterý: 17:00-18:00; čtvrtek: 18:00-19:00 (o. Štěpán Trčka); 19:00-21:30 

(o. Josef Pohanka, o. Štěpán Trčka, o. Pavel Zahradníček, o. Petr). 
- Změny v časech bohoslužeb (kvůli zpovídání v okolí): středa: 18:30; pátek: 19:00. 

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

- Hlavní příležitost k předvánoční sv. smíření bude v sobotu (9-12 hod. a 13:30-16:30). Přijďte ve čtvrtek či 

v sobotu; další možnosti už téměř nebudou. Pokud budou v týdnu vydány přísnější předpisy týkající se počtu 

lidí v kostele, najdete na farních stránkách tabulku, do níž se, prosím, na sobotní zpověď zapisujte na ur-

čitý vámi zvolený čas (aby se předešlo hromadění věřících).  

- Příští neděli bude v naší farnosti prodávat knihy p. Josef Novák z Brna.  
- Nabídka Centra pro rodinu Hodonín: přednáška advent jako příležitost k obnově manželství. Více na: 

https://www.facebook.com/events/834513913982222 , příp.: ambrozkova@cprhodonin.cz .   

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

farníci. Hlaste se, prosím, v sakristii.  

- Na farních stránkách najdete odkazy na další díl adventní duchovní obnovy vedené o. Vojtěchem Kode-

tem. Najdete tam také jeho přednášku pro manžele a pro věkem pokročilé.  

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

ničky za lavicemi (u stolečku).  
Bohoslužby – JOSEFOV:  

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

neděle 20. 12. v 8:30 – na poděkování za dar života a za živou rodinu 

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

- Čtvrteční mše sv. tento týden v Josefově nebude. 

- Příležitost k vánoční svátosti smíření bude v Josefově ve čtvrtek od 18 do 19 hod. (o. Josef Pohanka).  

https://www.facebook.com/events/834513913982222
mailto:ambrozkova@cprhodonin.cz

