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Texty této neděle:  

1. čt.: Ez 37,12-14 Vdechnu vám svého ducha a ožijete.    2. čt.: Řím 8,8-11 Sídlí ve vás Ježíšův Duch. 

ev.: Jan 11,1-45 Já jsem vzkříšení a život. 

Texty příští neděle (Květná neděle):  

evang. z obřadu žehnání ratolestí: Mt 21,1-11  Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! 

Když se přiblížili k Jeruzalému, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: "Jděte do vesnice, která je před 

vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně… Učedníci šli a 

učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohut-

ný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekával ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly 

před ním i za ním, volaly: "Hosana Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! 

Hosana na výsostech!" Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se: "Kdo to 

je?" Zástupy odpovídaly: "To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji." 
 

mešní texty: 1. čt.: Iz 50,4-7 …vím, že nebudu zahanben.   2. čt.:  Flp 2,6-11  Byl poslušný až k smrti. 

ev.: Mt 26,14-27,66  Ježíš na sebe vzal lidský hřích a smrt, tím ale jeho příběh nekončí. 

… Když došli na místo zvané Golgota, což znamená „Lebka“, dali mu pít víno smíchané se žlučí. Oku-

sil, ale pít nechtěl. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty losováním. Potom si tam sedli a hlídali ho. Nad 

hlavu mu připevnili nápis s udáním jeho provinění: „To je Ježíš, židovský král.“ Zároveň s ním byli ukři-

žováni dva zločinci, jeden po pravici, druhý po levici. …Ježíš pak vykřikl mocným hlasem a skonal. Vtom 

se chrámová opona roztrhla v půli odshora až dolů, země se zatřásla, skály se rozpukly, hroby se otevřely 

a mnoho těl zesnulých svatých bylo vzkříšeno. Po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, vešli do Svatého města a 

ukázali se mnoha lidem. Když setník a jeho lidé, kteří měli u Ježíše stráž, viděli to zemětřesení a všechno, 

co se dělo, hrozně se polekali a říkali: „To byl opravdu Syn Boží.“ … 

Myšlenky z promluvy:  

• Americký horolezec Peter Potterfield prožil v horách hroznou nehodu, která ho napořád zdravotně po-

znamenala. Přesto se z něj stal člověk hlubší a spokojenější než před tím. Pozor: nestalo se to automatic-

ky. Byl to výsledek jeho rozhodnutí, jeho vnitřního úsilí.  

• Starozákonní Izraelité zakusili naprosto tragické období: Jeruzalém byl r. 587 př. Kr. dobyt, vypleněn, 

chrám (jediný židovský chrám!) zničen, spousta obyvatel zahynula, ostatní byli odvlečeni do babylonského 

vyhnanství… Z celého tohoto trápení se nakonec nečekaně zrodilo velké požehnání: četba Zákona (Pís-

ma), modlitba nad ním, vznik synagóg… Z vyhnanství se Izraelité vrátili s vírou hlubší, živější, věrnější. 

• My neprožíváme tak tragické období. Přesto jde o vážnou zkoušku. Co to vše udělá s naší vírou? Bude 

po tomto období hlubší, živější, věrnější, nebo naopak zpovrchní, neboť zjistíme, že mši sv. ani zpověď 

zdánlivě nepotřebujeme? Podobně jako u P. Potterfielda je to věc naší volby i naší každodenní věrnosti.  

• Co je nyní důležité: 

1. Osobní řád modlitby: kdy, kde, kolik. Hlubší modlitba potřebuje nejméně pět (a více) minut času.  

2. Rodinná modlitba. I zde je důležitá pravidelnost a přiměř. čas. Pokud možno přítomnost obou rodičů.  

3. Společná modlitba manželů. 4. Mnozí patříte do společenství: buďte pravidelně spojeni na dálku! 

5. Důležitost Písma svatého.  6. Duchovní svaté přijímání. 

7. Máme k dispozici otevřený kostel. (Starší a nemocní se ale jistě mohou velmi dobře pomodlit i doma.) 

8. Svátost smíření: Prožít ji poctivě i sám. Zpytovat svědomí. Hříchy si (případně) i sepsat. Přednést je 

Pánu: stoupnout či sednout si před kříž. Pokud jsem sám, mohu mu to říci i nahlas. Zříci se svých hříchů, 

poprosit za odpuštění. A toto ODPUŠTĚNÍ PŘIJMOUT A UVĚŘIT V NĚJ.  

9. Prožívání mše sv. prostřednictvím TV, internetu: - pěkně se obléci, - uklidit před TV, zapálit svíčku, 

dát si na stůl kytičku; - nic jiného u toho nedělat; - sedět, stát, příp. si i kleknout. Nepovalovat se u TV. 

Promluvit si mezi sebou o tom, co nás při mši sv. oslovilo. 

• Prosme Pána Ježíše nejen o dar fyzického zdraví. Přinejmenším stejně tak nám má ležet na srdci náš 

vztah k němu. Naše zdraví duchovní. Jde o naši víru. O víru našich dětí, které potřebují náš příklad naší 

věrnosti a živé víry. Jde také o tento svět: svou vírou, modlitbou, pokáním, svým upřímným vztahem 

k Ježíši se můžeme podílet na uzdravení a záchraně tohoto zraněného světa.  

     5. NEDĚLE POSTNÍ 



Týden od 29. 3. 2020 do 5. 4. 2020 

Svátky v týdnu: V týdnu není žádný významnější svátek.  
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 29. 3. 

(5. neděle  

 postní) 

   - na poděkování za 93 let života a za + manžela  

10:00 - za + Eliáška Purmenského (nedož. 4 roky) a za živou rodinu  

 
- za + Karla Bílka (nedožitých 90 let), za + Marii Mikulicovou  

  (nedožitých 80 let), jejího + syna a za rodinu Bílkovu 

pondělí 30. 3.    - za společenství Živého růžence 

úterý 31. 3.  - za + Petra a Zdenku Komosné (nedožitých 85 a 80 let) a za živou rodinu  

středa 1. 4.  - za + Josefu Vaculíkovou a za živou i + rodinu 

čtvrtek 2. 4.  - za + rodiče Fatěnovy, dva syny a za živou rodinu 

pátek 3. 4.  - za rodiče Matěje a Marii Salajkovy a za živou i + rodinu 

sobota 4. 4.  - za  + Štěpána Kaňu (od spolužáků) 

neděle 5. 4. 

(Květná  

 neděle) 

   - za Jiřího Košutka, manželku a za živou rodinu 

10:00 - za naše farní společenství 

 - za poutníky do Žarošic 

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

- Příležitost ke sv. smíření, k duchovnímu rozhovoru či k přijetí sv. nemocných: pondělí: 7:00-8:00; úte-

rý: 17:00-18:00; středa: 17:00-18:00; čtvrtek: 13:00-17:45 (o. Josef Pohanka); dále 19:30-21:30 (o. Petr); 

pátek: 16:00-18:00; sobota: 7:00-9:00. Kromě čtvrtku odpoledne zpovídá vždy o. Petr.  
- Papež František nás vyzývá k tomu, abychom se každý večer ve 20 hodin modlili za uzdravení nemocných 

a za zastavení pandemie. (Může to být růženec, desátek, modlitba nad Písmem nebo také novéna za zasta-

vení pandemie: www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316novena-pro-zastaveni-epidemie-koronaviru ). Každý ve-

čer vám všem „posílá“ o. Petr (a jistě i další kněží) svátostné požehnání.   

- Ve čtvrtek bude kostel otevřený jako obvykle do 22 hod. Od 19 do 22 hod. bude vystavena Nejsv. svátost.  

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

služba slova může probíhat.  

- Pokud jste si objednali CD s přednáškami o. Pavla Pacnera, máte je k dispozici v přední sakristii. Jestliže 
jste za CD neplatili předem, můžete nechat peníze (50,- Kč) v košíku, který tam bude k dispozici.  

- Samolepky s obrázky zvířat jsou také k dispozici v přední sakristii (na stolku) – můžete si je tam brát.    

- V případě, že si chcete zapsat mešní úmysly na II. čtvrtletí, můžete volat o. Petrovi.  

- 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. Peta také v případě, že je potřeba navštívit někoho vážněji nemocného (individuální duchovní 

služba je povolena i vládním nařízením – to platí i sv. smíření). Na návštěvy nemocných volejte kněze včas 

– návštěva v nemocnici by nyní byla velmi komplikovaná.   
- Protože se nekonají (a ještě dost dlouhou dobu konat nebudou) nedělní bohoslužby se sbírkami, můžete při-

spět na výdaje farnosti na farní účet: 14 40 47 73 09/0800. Děkuji mnoha dárcům, kteří minulý týden přispěli. 

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

- Myšlenky z dnešní promluvy jsou na první straně lístku.  

- Příští neděli budou při mši svaté požehnány ratolesti – budete je mít k dispozici u památníku padlých.  

- Za přenosy našich nedělních bohoslužeb velmi děkuji Jaromírovi Rajchmanovi a jeho spolupracovníkům 

Ondřejovi Bohůnovi, Štěpánovi Červenkovi a Davidovi Rajchmanovi. 

Pro děti – obr. č. 21: Triceratops: Budu se učit ustupovat druhým. Nechci být paličák. 
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 29. 3. – za děvčata z naší farnosti  

čtvrtek 2. 4. – za Miroslava Imricha, syna, bratra a za živou i + rodinu 

neděle 5. 3. – za + Marii Piharovou (5. výr.) a za živou i + rodinu 

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

- Příležitost ke sv. smíření či k přijetí svátosti nemocných bude v Josefově ve čtvrtek od 18:00 do 19:00 (o. 

Josef Pohanka).
 

www.farnost.estranky.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

