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Texty této neděle:  

1. čt.: Ex 17,3-7  Dej nám vodu, ať se napijeme.        2. čt.: Láska je nám vlita skrze Ducha svatého... 

ev.: Jan 4,5-42  Pramen vody tryskající do života věčného.  

Ježíš řekl samařské ženě: „Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, 

kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody trys-

kající do života věčného.“ Žena mu řekla: „Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a nemusela 

sem chodit čerpat.“ ...Žena mu řekla: „Vím, že má přijít Mesiáš, nazvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí 

nám všechno.“ Na to jí řekl Ježíš: „Já jsem to, který s tebou mluvím.“ Žena tam nechala svůj džbán, ode-

šla do města a řekla lidem: „Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Snad je 

to Mesiáš?“ Vyšli tedy z města a šli k němu. Mnoho Samaritánů z toho města v něj uvěřilo pro řeč té ženy, 

která svědčila: „Řekl mi všechno, co jsem udělala.“ Když tedy ti Samaritáni k němu přišli, prosili ho, aby 

u nich zůstal. Zůstal tam dva dny. A ještě mnohem více jich v něj uvěřilo pro jeho řeč. Té ženě pak říkali: 

„Věříme už nejen proto, žes nám to pověděla, vždyť sami jsme ho slyšeli a víme, že je to Spasitel světa.“  

Texty příští neděle (4. neděle postní):  

1. čt.: Sam 16,1b.6-7.10-13a  David je pomazán za krále nad Izraelem. 

2. čt.: Ef 5,8-14  Vstaň z mrtvých a Kristus tě osvítí.  

ev.: Jan 9,1-41  Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. 

Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se prohře-

šil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho 

rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je 

den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“ Když to řekl, 

plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu: „Jdi, umyj se v rybníce Siloe.“ 

(To jméno znamená ‚Poslaný‘.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl. Sousedé se ho ptali: „Jak to, 

že se ti otevřely oči?“ Odpověděl: „Člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: Jdi k Siloe a 

umyj se! Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím.“ Řekli mu: „Kde je ten člověk?“ Odpověděl: „To nevím.“ 

Přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeům; toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla to-

tiž sobota. Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabyl zraku. A on jim řekl: „Položil mi bláto na oči, 

umyl jsem se a vidím.“ Někteří z farizeů říkali: „Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu.“ 

Jiní naopak říkali: „Jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení?“ A došlo mezi nimi k roztržce. Řekli 

tedy znovu tomu slepému: „Za koho ty jej pokládáš, když ti otevřel oči?“ On odpověděl: „Je to prorok.“ 

Židé nevěřili, že byl slepý a že prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče a nezeptali se jich: „Je to váš syn, 

o němž říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí?“ Rodiče odpověděli: „Víme, že je to náš syn a že 

se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí, to nevíme, a kdo mu otevřel oči, také nevíme. Jeho se zeptejte, je do-

spělý, ať mluví sám za sebe!“ …Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu: 

„Vyznej před Bohem pravdu! My víme, že ten člověk je hříšník.“ Odpověděl: „Je-li hříšník, nevím; jedno 

však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím.“ Řekli mu: „Co s tebou učinil? Jak ti otevřel oči?“ Odpověděl 

jim: „Již jsem vám to řekl, ale vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i 

vy stát jeho učedníky?“ Osopili se na něho: „Ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi. My ví-

me, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je.“ Ten člověk jim odpověděl: „To je právě 

divné: Vy nevíte, odkud je – a otevřel mi oči! Víme, že hříšníky Bůh neslyší; slyší však toho, kdo ho ctí a 

činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby 

tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit.“ Odpověděli mu: „Celý ses narodil v hříchu, a 

nás chceš poučovat?“ A vyhnali ho. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna 

člověka?“ Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Vidíš ho; je to ten, kdo s 

tebou mluví.“ On na to řekl: „Věřím, Pane,“ a padl před ním na kolena. Ježíš řekl: „Přišel jsem na tento 

svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí.“ Farizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli 

mu: „Jsme snad i my slepí?“ Ježíš jim odpověděl: „Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říká-

te: Vidíme. A tak zůstáváte v hříchu.“ 

     3. NEDĚLE POSTNÍ 



Týden od 15. 3. 2020 do 22. 3. 2020 
 

Svátky v týdnu: čtvrtek: slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie  
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 15. 3. 

(3. neděle  

 postní) 

   - za + Růženu Urbánkovou a za živou rodinu  

10:00 - za + o. Stanislava Lekavého 

 - za Eduarda Zugara, sestru, bratra, dvoje rodiče a za živou rodinu 

pondělí 16. 3.    - za rodiny členů Živého růžence 

úterý 17. 3.  - za Jiřinu Beránkovou, otce, syna a za živou rodinu 

středa 18. 3.  - za Růženu a Václava Mrkvovy a za živou rodinu 

čtvrtek 19. 3. 
 

 - za Jana Lekavého, manželku a syna 

 - za živé i + Josefy a Josefky z naší farnosti 

pátek 20. 3.  - za + rodiče Vaculíkovy, švagry a za živou rodinu 

sobota 21. 3.  - za + Marii Rajchmanovou (od spolupracovnic) 

neděle 22. 3. 

(4. neděle  

 postní) 

   - na poděkování a za celou rodinu  

10:00 - na poděkování za 75 let života a za + manžela s prosbou za celou rod. 

 - za + Josefu Vaculíkovou (od spolužáků) 

Oznámení: - Jak už všichni víte, z důvodu šířící se nákazy není možné dočasně sloužit společně 

bohoslužby (a to ani pod 30 účastníků) ani konat jiné pobožnosti či společné modlitby. Platí to i 

o podávání sv. přijímání po menších skupinách. Všechny v tabulce uvedené mešní úmysly od-

slouží o. Petr buď osobně, nebo se s ním můžete domluvit a mše sv. za „váš“ úmysl může být 

odsloužena v domluvený čas společně s vámi na faře nebo u vás doma.  

- Příležitost ke sv. smíření: pondělí: 7:00-8:00; úterý: 17:00-18:00; středa: 17:00-18:00; čtvrtek: 
19:30-21:30; pátek: 17:00-18:00; sobota: 7:00-8:00.  

- Otec biskup Vojtěch nás vyzývá k tomu, abychom se každý večer ve 20 hodin modlili za uzdravení 

nemocných a za zastavení pandemie. (Může to být růženec, desátek nebo také novéna za zastavení 
pandemie: www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316novena-pro-zastaveni-epidemie-koronaviru ). Také 

nás vyzývá k tomu, abychom se na tento úmysl toto úterý (17.3.) citelně postili. 
- Ve čtvrtek bude kostel otevřený jako obvykle do 22 hodin.  

- Při sbírce Svatopetrský haléř se v naší farnosti vybralo minulou neděli celkem 63.600,- Kč, z toho v 

Bojanovicích 57.320,- Kč a v Josefově 6.280,- Kč. Velké díky všem dárcům.  
- Na stolku za lavicemi jsou nadále k dispozici tzv. postničky. Můžete do nich během postní doby 

shromažďovat prostředky, jež ušetříte. Poslouží na dílo katolické Charity. 

- V sakristii či u o. Petra (i telefonicky) si můžete ještě tento týden objednat záznam přednášky Maxe 

Kašparů. Cena 50,- Kč.   

- 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).  

- Na farních stránkách máte odkaz na „domácí bohoslužbu“ – najdete zde postup, jak by taková do-

mácí bohoslužba slova mohla probíhat.  

Pro děti – obr. č. 19: Parasaurolophus: Nebudu se předvádět a vytahovat. 
 

 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 15. 3. – za Boženu a Vladislava Judasovy a za živou i + rodinu 

čtvrtek 19. 3. – za rodinu Lekavou, Půčkovu a za duše v očistci 

neděle 22. 3. – za Marii Šupovou, manžela, vnuka a za živou rodinu  

Oznámení:  

- V tomto období se do odvolání nekonají žádné společné bohoslužby ani pobožnosti.  

- Příležitost ke sv. smíření bude v Josefově ve čtvrtek od 18:00 do 18:30. 
 

www.farnost.estranky.cz  

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


