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Texty této neděle (4. neděle velikonoční):  

1. čt.: Sk 2,14a.36-41  Bůh ho ustanovil Pánem.  2. čt.: 1 Petr 2,20b-25  Vrátili jste se k pastýři 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. 

Texty příští neděle (5. neděle velikonoční):  

1. čt.: Sk 6,1-7 Vyvolili sedm mužů plných Ducha svatého. 

V těch dnech, když počet učedníků rostl, začali helénisté projevovat proti Hebrejům nespokojenost, že 

prý jejich vdovy jsou při každodenním podělování zanedbávány. Dvanáct (apoštolů) proto svolalo (veške-

ré) množství učedníků a řekli: „Nebylo by správné, abychom my zanedbávali Boží slovo a sloužili při sto-

le. Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů, kteří mají dobrou pověst a jsou plní Ducha a moud-

rosti, a my je ustanovíme pro tento úkol. My však se chceme nadále věnovat modlitbě a službě slova.“ Ten 

návrh se zalíbil celému shromáždění. Vyvolili tedy Štěpána, muže plného víry a Ducha svatého, dále Fili-

pa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmena a Mikuláše, proselytu z Antiochie. Postavili je před apoštoly a 

oni na ně za modlitby vložili ruce. Boží slovo se šířilo stále více a počet učedníků v Jeruzalémě velmi ros-

tl. Také velké množství kněží poslechlo a přijalo víru. 

2. čt.: 1 Petr 2,4-9  Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo. 

Přistupujte k Pánu, k živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který je v Božích očích vyvolený a 

vzácný, a vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchov-

ní oběti, Bohu příjemné skrze Ježíše Krista. V Písmu o tom stojí: ‚Hle, kladu na Sión kámen vyvolený a 

vzácný, kámen nárožní. Kdo v něj uvěří, jistě nebude zklamán.‘ Vám tedy, protože věříte, přináší čest, ale 

těm, kdo nevěří, je to kámen, který lidé při stavbě odhodili, ale právě on se stal kvádrem nárožním, kame-

nem, na který se naráží, balvanem, přes který se klopýtá. Narážejí na něj, protože odmítli přijmout víru... 

Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste roz-

hlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. 

ev.: Jan 14,1-12  Já jsem cesta, pravda a život. 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého 

Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu 

a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já 

jdu, znáte.“ Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já 

jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého 

Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce - a to nám stačí.“ Ježíš mu 

odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: 

`Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám 

ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Když 

nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, 

které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci.“ 

Atmosféra večeřadla připomíná velmi osobní setkání. O to více nás překvapuje, že učedníci mnoha slo-

vům svého Mistra nerozumí. Ptají se skoro naivně. Tuší, že atmosféra událostí je velmi napjatá a mnozí li-

dé usilují Ježíšovi o život. On však mluví nejasně. Učedníci nechtějí, aby Pán odešel. S ním je jim dobře, s 

ním se cítí v bezpečí… Ale Kristus se dívá výš, nejen k aktuálnímu rozpoložení svých následovníků. On ví, 

že má v rukou jedinečnou možnost tyto obyčejné lidi přivést k Otci. Být s Kristem znamená především pře-

bývat s jeho Otcem. 

      4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 



Týden od 3. 5. do 10. 5. 2020 
 

Svátky v týdnu:   středa: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 
 

 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 3. 5. 

(4. neděle 

 velikonoční) 

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

pondělí 4. 5.    - za Stanislava Bílka, dvoje rodiče a za živou rodinu 

úterý 5. 5.  - za + Annu a Michaela Esterkovy, syna Jana a za živou rodinu 

středa 6. 5.  - za + rodiče Salajkovy a Turkovy 

čtvrtek 7. 5.  - za + Františka Bílíka a za živou rodinu  

19:00   nešpory, adorace (do 22 hodin) 

pátek 8. 5.  - za Jendu Kučeru (nedožitých 77 let), dvoje rodiče a za živou rodinu 

sobota 9. 5.  - za členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny 

neděle 10. 5. 

(5. neděle 

 velikonoční) 

 10:00 - za + Františka Račického (1. výr.) a za živou rodinu 

Oznámení: - V pondělí je svátek sv. Floriána. Dnes bude otevřena kaple v Josefovské ulici, která je mu 

zasvěcena. Můžete se tam soukromě pomodlit.  

- 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. 
- Příležitost ke svátosti smíření k modlitbě či k duch. rozhovoru: úterý: 17:00-18:00; středa: 17:00-

18:00; čtvrtek: 20:00-21:30. 
- 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.  
- Již je možné setkávat se ve společenstvích; pokud tedy uznáte za vhodné, můžete se za dodržení po-

třebných hygienických podmínek setkávat na faře či v rodinách.  

- V kostele mezi lavicemi je dnes naposledy pokladnička, do níž můžete ještě celý tento týden přispí-
vat na dobročinné dílo katolické charity. Můžete do ní vkládat i to, co jste ušetřili do svých postni-

ček. Díky všem dárcům.  
- Pokud uvolňování hygienických opatření půjde podle předpokladů, mohlo by být první svaté přijí-

mání dětí do prázdnin; biřmování pravděpodobně na podzim. Zatím samozřejmě bez záruky.  

- Pokud to bude možné, budou se i letos konat duchovně – turistické pobyty v Roháčích, tentokrát v 
pozměněných termínech: dospělí: neděle 2.8. – sobota 8.8.; mládež: neděle 16.8. – sobota 22.8. Mů-

žete se zapisovat do sešitu v přední sakristii či telefonicky nahlásit o. Petrovi.  

Bohoslužby – JOSEFOV:  

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

neděle 10. 5. – za matky z naší farnosti  
Oznámení: Příležitost ke sv. smíření: čtvrtek 18:30-19:00. 

- V Josefově se budou ode dneška konat májové pobožnosti: v neděli ve 14 h. a ve všední dny v 19 h.  
 

 

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

