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Texty této neděle (3. neděle velikonoční):  

1. čt.: Sk 2,14.22-28   Nebylo možné, aby zůstal v moci smrti. 

2. čt.: 1 Petr 1,17-21  Byli jsme vykoupeni drahou krví Krista, neposkvrněného beránka. 

ev.: Lk 24,13-35  Poznali Ježíše při lámání chleba. 

Ještě ten den první po sobotě se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od 

Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se 

k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: 

O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ …Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný 

činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukři-

žovali. …A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to 

všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny 

proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namí-

řeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den 

se už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním 

požehnání, rozlámal ho a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si 

mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ Ještě 

tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma.  

Texty příští neděle (4. neděle velikonoční):  

1. čt.: Sk 2,14a.36-41  Bůh ho ustanovil Pánem a Mesiášem.  

V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti apoštoly a slavnostně promluvil k lidem: „Ať je úplně 

jasno celému izraelskému národu toto: Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy 

ukřižovali.“ Když to uslyšeli, proniklo jim to srdce a ptali se Petra i ostatních apoštolů: „Bratři, co máme 

dělat?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám 

byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha svatého. Vždyť to zaslíbení platí vám i vašim dětem, 

ale také všem, kdo jsou ještě daleko, které si povolá Pán, náš Bůh.“ Ještě mnoha jinými slovy je zapřísahal 

a vybízel: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ Ti, kdo jeho slovo ochotně přijali, byli pokřtěni. 

A ten den se k nim přidalo na tři tisíce lidí. 

2. čt.: 1 Petr 2,20b-25  Vrátili jste se k pastýři svých duší. 

Milovaní! Když děláte dobře, a přesto musíte trpět, je to milé Bohu. K tomu jste přece byli povoláni. 

Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. „On nezhřešil a nikdo 

od něho neslyšel nic neupřímného.“ Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožo-

val, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kří-

že, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni. Byli jste kdysi jako bludné 

ovce, ale nyní jste se vrátili k pastýři a strážci svých duší. 

ev.: Jan 10,1-10  Já jsem dveře k ovcím. 

Ježíš řekl: „Amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a 

lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce 

jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho 

hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ Ježíš jim pověděl to-

to přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: 

Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já 

jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj 

přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti. 

Farizeové vyčítají Ježíši, že porušuje předpisy otců o sobotě… Ale Pán jasně ukazuje, že není revoluci-

onář, který potřebuje vše zbořit a pošlapat. Příběh z Jan 9 ukázal, že Kristu jde o slepce a jeho uzdravení. 

Člověk nepotřebuje spoutat předpisy, ale potřebuje naplno rozvinout život pod vládou Boží, jak krásně na-

značuje obraz pastýře a ovcí, které chrání a vede na místa plná života. Druhý obraz již nikoli pastýře, ale 

dveří, skrze které je třeba vstoupit, abychom měli život, je stejně silný a názorný. Rozhodnutí se pro Krista 

je vstupem do těchto dveří. 
 

      3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 



Týden od 26. 4. do 3. 5. 2020 
 

Svátky v týdnu:   úterý: památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka 

       středa: svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 

  pátek: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve  
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 26. 4. 

(3. neděle  

 velikonoční) 

 10:00 - za Andělu Herkovou, manžela a za živou rodinu 

pondělí 27. 4.    - za ukončení pandemie, za všechny nemocné a pozůstalé 

úterý 28. 4.  - za členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny 

středa 29. 4.  - za + Terezii Pechovou a za živou i + rodinu 

čtvrtek 30. 4.  - za Marii Komosnou, manžela, dvě sestry a za živou rodinu  

19:00   nešpory, adorace (do 22 hodin) 

pátek 1. 5.  - za Štěpánku Starou, manžela a za živou i + rodinu 

sobota 2. 5.  - za + Marii Kuběnovou, manžela, zetě a za živou rodinu 

neděle 3. 5. 

(4. neděle 

 velikonoční) 

 10:00 - za + Anežku Pospíšilovou, manžela a za živou rodinu 

Oznámení: - Všechny v tabulce uvedené mešní úmysly budou odslouženy o. Petrem.  

- Na způsobu slavení mší svatých se v naší farnosti zatím nic nemění: mše sv. budou slouženy na faře 

nebo po domluvě v rodinách.  
- Lístky s oznámeními jsou k dispozici v hlavním vchodu (i v Josefově) a také na stolku za lavicemi. 

- Včera byl svátek sv. Marka. Pokud chcete, můžete si dnes či v dalších dnech vykonat malý rodinný 

„průvod do polí“ se zastavením u některé z Božích muk a s modlitbou za déšť a příznivé počasí.  
- Příležitost ke svátosti smíření před 1. pátkem, k modlitbě či k duch. rozhovoru: středa: 17:00-

18:00; čtvrtek: 15:30-17:45 (o. Josef Pohanka); dále 19:30-21:30 (o. Petr); pátek: 16:00-18:00. 
- V pátek od 15 do 18 h. se bude v kostele konat tichá adorace. Zapisujte se na seznam v hl. vchodu.   

- Pokud byste cokoliv potřebovali (modlitbu, udělení svátosti, rozhovor, organizační domluvu atd.), 

můžete se kdykoliv osobně či telefonicky obrátit na o. Petra (jeho telefon je na této stránce dole). 
- Volejte o. Petra také v případě, že je potřeba navštívit někoho vážněji nemocného (individuální du-

chovní služba je povolena i vládním nařízením – to platí i o svátosti smíření). Na návštěvy nemoc-

ných volejte kněze včas – návštěva v nemocnici by nyní byla velmi komplikovaná.   
- Protože se nekonají nedělní bohoslužby se sbírkami, můžete přispět na výdaje farnosti na farní účet: 

1440477309/0800. Děkuji mnoha dárcům, kteří v minulých týdnech přispěli. 
- V přední sakristii jsou také nadále volně k dispozici samolepky s obrázky zvířat pro děti.  

- Nedávno byly uvedeny do provozu nové farní webové stránky: www.farnostdolnibojanovice.cz . 

- V kostele mezi lavicemi je pokladnička, do níž můžete ještě celý tento týden přispívat na dobročinné 
dílo katolické charity. Můžete do ní vkládat i to, co jste ušetřili do svých postniček. Díky všem dár-

cům. Na činnost Charity můžete přispět také online platbou. Více informací na plakátech v kostele a 
na webových stránkách farnosti.   

- Pokud byste se chtěli rozdělit s chudšími dětmi o velikonoční sladkosti, můžete je po celý týden 

přinášet do koše v přední sakristii.  
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 26. 4. – za živou i + rodinu Redkovou a Přikrylovu 

čtvrtek 30. 4. – za dobrodince farnosti  
neděle 3. 5. – za + o. Martina Papeže (30. výr.), rodiče a za Mariánu Nožičkovou 

Oznámení: Příležitost ke sv. smíření (o. Josef Pohanka): čtvrtek 18:00-18:30. 
 

www.farnostdolnibojanovice.cz  

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

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

