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Texty této 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.“ … 

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

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.“ 

Texty příští neděle (6. neděle velikonoční):  

1. čt.: Sk 8,5-8.14-17  Vložili na ně ruce a oni přijali Ducha svatého. 

 Filip přišel do hlavního samařského města a hlásal tam Krista. Všichni lidé dávali pozor na to, co Filip 

mluví, protože slyšeli a viděli, že dělá zázraky. Z mnoha posedlých totiž vycházeli nečistí duchové s vel-

kým křikem. Také bylo uzdraveno mnoho ochrnutých a chromých. Celé město se z toho převelice radova-

lo. Když se apoštolové v Jeruzalémě dověděli, že Samařsko přijalo Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. 

Ti tam přišli a modlili se za ně, aby dostali Ducha svatého. Do té doby totiž na nikoho z nich nesestoupil, 

byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Vložili tedy na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého. 

2. čt.: 1 Petr 3,15-18  Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. 

 Milovaní! Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před 

každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje, ale ovšem s jemností a skromností. Musíte však mít při-

tom sami dobré svědomí! Pak se budou muset zastydět za své špatné řeči ti, kdo pomlouvají vaše dobré 

křesťanské chování. Je přece lépe, abyste snášeli utrpení – chce-li to tak Bůh – za to, že jednáte dobře, než 

za to, že jste udělali něco špatného. Vždyť i Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespra-

vedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. 

ev.: Jan 14,15-21  Budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce. 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit 

Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, pro-

tože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás sirotky. Zase k 

vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy bu-

dete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně, jako já ve vás. Kdo má moje přikázá-

ní a zachovává je, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a 

dám se mu poznat.“ 

Pozornost liturgie se přesouvá k tématu Ducha svatého. Ježíš zaslibuje dar tohoto Přímluvce. Je dobré 

postřehnout, že v krátkém úryvku evangelia Pán zmiňuje všechny osoby Trojice a naznačuje vazby mezi 

nimi, jako například ve výroku: „Já jsem v Otci.“ Narážíme také na poněkud mlhavou vazbu „má přiká-

zání“. Nejde zde zřejmě o příkaz milovat Boha a bližního, ale především uvěřit v Ježíše, v jeho moc a v je-

ho vykoupení. Příkaz tu nelze vnímat jako nařízení či předpis, ale jako nabídku, kterou nám Dárce života 

předkládá, abychom našli život. Dokážeme přes naše všední starosti postřehnout velikost takové nabídky? 

      5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 



Týden od 10. 5. do 17. 5. 2020 

Svátky v týdnu:   úterý: památka sv. Pankráce, mučedníka (III. stol.) 

  středa: památka Panny Marie Fatimské 

  čtvrtek: svátek sv. Matěje, apoštola 

  sobota: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona Čech (XIV. st.) 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 10. 5. 

(5. neděle 

 velikonoční) 

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

pondělí 11. 5.    - za + Vojtěcha Šindara, dvoje rodiče a za živou i + rodinu 

úterý 12. 5. 19:00 - za členy a členky živého růžence a za jejich rodiny 

středa 13. 5. 18:00 - za + Tibora Hlačinu (2. výročí) a za živou rodinu 

čtvrtek 14. 5.   6:30 - za Františka Turka a za živou i + rodinu 

19:00   májová pobožnost, nešpory, adorace (do 22 hod.) 

pátek 15. 5. 19:00 - za + Blaženu Komosnou (od společenství) 

sobota 16. 5.   7:00 - za + Marii Lekavou (10. výročí), manžela, syna a zetě a za živou rodinu 

  9:00 - za naše nemocné 

neděle 17. 5. 

(6. velikonoční)  10:00 - za rodiny dětí  

Oznámení: - Lístky s oznámeními jsou k dispozici v hl. vchodu (i v Josefově) i na stolku za lavicemi. 

- Od tohoto týdne se budou konat májové pobožnosti: v pondělí a v sobotu v 18 hod., ve čtvrtek v 19 hod.  

- Od úterý se budou mše sv. (ve všední dny) konat v obvyklých časech. (Jsou povoleny bohoslužby do 

100 účastníků.) Středeční mše sv. nebude speciálně pro děti, děti ale samozřejmě mohou přijít. Bude za-

čínat v 18 hodin. Při mších sv. dodržujte hygienická opatření (roušky, vzájemné odstupy, desinfekce).  

- Příležitost ke svátosti smíření k modlitbě či k duch. rozhovoru: úterý: 17:30-18:00; středa: 17:00-

18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 18:00-19:00. 

- V pátek po mši sv. (od 19:45) se bude na faře konat společenství mládeže. Zváni jsou žáci 8. a 9. tříd i 

starší mládež.  

- V sobotu se budou konat dvě mše sv. (v 7 a v 9 h.); při obou bude udílena společná svátost nemocných. 

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

žete 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.  

- 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.  

- Pokud uvolňování hygienických opatření půjde podle předpokladů, mohlo by být první svaté přijímání 

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

- Jednota Orel pořádá pro děti od 7 do 10 let na orlovně příměstský tábor (13.-17.7.) na téma Světlo 

v temnotách. Přihlášky a informace na: www.oreldb.cz .  

- Pokud to bude možné, budou se i letos konat duchovně – turistické pobyty v Roháčích, tentokrát v po-

změněných termínech: dospělí: neděle 2.8. – sobota 8.8.; mládež: neděle 16.8. – sobota 22.8. Můžete se 

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

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 10. 5. – za matky z naší farnosti  

čtvrtek 14.5. v 18:00 – za + sestry Šupovy a Hasilovy, za + o. Martina Papeže a za ostatní kněze 

neděle 17. 5. – na poděkování za 50 let života a za živou rodinu 

Oznámení: Příležitost ke sv. smíření bude v Josefově ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši sv. 

- 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
http://www.oreldb.cz/

