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Texty této neděle:  

1. čt.: Sk 1,12-14  Když byl Ježíš vzat do nebe, jednomyslně setrvávali v modlitbách. 

  Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. Je 

blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní cesty. A když přišli zase do města, vystoupili do hořejší 

místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Ši-

mon Horlivec a Juda, Jakubův bratr. Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s 

Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. 

2. čt.: 1 Petr 4,13-16  Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám...  

ev.: Jan 17,1 -11a  Otče, oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. 

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. 

Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že 

poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista… Zjevil jsem tvé jméno li-

dem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, 

cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že 

jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, 

vždyť jsou tvoji; a všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale 

oni jsou na světě; a já jdu k tobě.“ 

Texty příští neděle (Seslání Ducha svatého):  

1. čt.: Sk 2,1-11  Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit. 

  Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se při-

žene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a 

nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, 

jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod 

nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak 

mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, 

že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a 

Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připuto-

vali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“ 

2. čt.: 1 Kor 12,3b-7.12-13  My všichni jsme pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo.  

Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán.“ Dary jsou sice rozmanité, ale je pou-

ze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze 

jeden Bůh… Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jako tělo je pou-

ze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, 

tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo – ať už jsme 

židé nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni jsme byli napojeni jedním Duchem. 

ev.: Jan 20,19-23  Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. Přijměte Ducha svatého. 

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavře-

ny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli 

Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slo-

vech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu 

je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. 

    Janovo vyprávění událostí kolem smrti a vzkříšení Ježíše je velice strhující. Ježíš stojí mezi rozechvě-

nými a vystrašenými apoštoly. Pozdrav „pokoj vám“ byl běžným pozdravem mezi lidmi. Pravděpodobně 

se tak běžně zdravili apoštolové s Ježíšem i před jeho smrtí. O to významněji zaznívá právě na tomto místě. 

Pán opakuje toto přání pokoje. Nepřišel soudit a vyčítat. Přišel s darem pokoje. To je velký dar Kristova 

vzkříšení. Ale on nám přinesl ještě něco většího! Dává nám svého Ducha, který niterně propojuje Boha 

Otce a jeho Syna. V jeho moci smíme také my žít. Přijměme Ducha Kristovy lásky! 
 

www.farnostdolnibojanovice.cz  

tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131, farní účet: 1440477309/0800   

      7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

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


Týden od 24. 5. do 31. 5. 2020 

Svátky v týdnu: úterý: památka sv. Filipa Neriho, kněze (XVI. stol.) 

 sobota: památka sv. Zdislavy (XIII. stol.) 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 24. 5. 

(7. velikonoční) 
 10:00 - za naše farní společenství 

pondělí 25. 5.   6:30  - na poděkování za 63 let manželství, dvoje rodiče, dceru Věru a za živou rod.  

úterý 26. 5. 19:00 - na dobrý úmysl 

středa 27. 5. 18:00 - za rodiny společenství Živého růžence   

čtvrtek 28. 5. 

 

  6:30 - za členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny 

19:00   májová pobožnost, nešpory, celonoční adorace (do pátku do 7 hod.) 

pátek 29. 5. 19:00 - na poděkování za dar života s prosbou o dar víry pro nás i pro další generace 

sobota 30. 5.   6:30 - na dobrý úmysl  

neděle 31. 5. 

(slavnost Seslání  

 Ducha svatého) 

  7:00 - za + Františka Bílíka (nedožitých 77 let) a za živou rodinu  

10:00 - za dary Ducha svatého pro každého z nás i pro naše farní společenství 

18:30 - za živé i + šedesátníky 

Oznámení: - Dnes ve 14 hod. jste zváni ke svátost. požehnání. Po něm můžete přijmout sv. přijímání.  

- Tento týden pokračuje svatodušní novéna. Odkaz na ni najdete na farních stránkách. Můžete se ji modlit 

soukromě, v rodinách i přede mšemi svatými.  

- Ve všední dny se budou mše sv. konat v obvyklých časech. Při mších sv. dodržujte hygienická opatření 

(roušky, vzájemné odstupy, desinfekce). Na středeční mši sv. zvu hlavně třeťáky.  

- I nadále se budou konat májové pobožnosti: v pondělí a v sobotu v 18 hodin; ve čtvrtek v 19 hodin.  

- Příležitost ke svátosti smíření před slavností Seslání Ducha svatého: úterý: 18:00-19:00; středa: 

17:00-18:00; čtvrtek: 16:00-17:30 (o. Josef Pohanka, o. Petr); dále 19:30-22:00 (o. Josef Pohanka, o. Pe-

tr, o. Pavel Zahradníček); pátek: 18:00-19:00; sobota: 6:00-6:30. 

- Ve středu po mši sv. (od 18:45)) se bude v kostele konat příprava dětí a rodičů k prvnímu sv. přijí-

mání. (Poznámka: první sv. přijímání se bude pravděpodobně konat v neděli 28. června.) 

- Ve středu od 20 hod. se bude na faře konat setkání vedoucích charismatické obnovy v Hluku. 

- Prosím ty, kdo byli přihlášeni jako přímluvci k modlitbě za vylití v Hluku před dvěma měsíci, aby mi 

telefonicky či osobně potvrdili, že s touto službou (ne)počítají na tuto sobotu (odjezd v 16 či v 18 hod.).  

- Ze čtvrtku na pátek se bude v rámci duchovní přípravy na Seslání Ducha svatého konat celonoční ado-

race. Zakončení bude v pátek v 7 hodin. Zapisujte se, prosím, na seznam v hlavním vchodu. 

- Při páteční večerní mši sv. bude mít přímluvy 1. skupina biřmovanců.  

- V pátek večer (cca od 19:40) se bude konat asi hodinová adorace se zpěvem a rozjímáním jako svato-

dušní vigilie. Biřmovanci se jí zúčastní v rámci své přípravy.     

- Od příští neděle se znovu budou konat mše svaté v obvyklých časech (Bojanovice: 7, 10 a 18:30; Jose-

fov: 8:30). V Bojanovicích budou dopolední mše sv. venku u památníku padlých. Pokud chcete sedět, 

vezměte si skládací sedačky; k dispozici budou (za dveřmi na farní zahradu) i skládací židle. Případně 

můžete být v kostele, kam bude zavedeno ozvučení mše sv. Velmi prosím o dodržování vzáj. rozestupů. 

- Příští neděli při všech mších sv. proběhne sbírka na podporu křesťanům na Blízkém východě.  

- Při dobrovolné sbírce na katolickou Charitu se v naší farnosti vybralo 30.200,- Kč. Velké díky.  

- Duchovně – turist. pobyty v Roháčích: dospělí: neděle 2.8. – sobota 8.8. (ještě jsou volná místa); mlá-

dež: neděle 16.8. – sobota 22.8. (tento týden mají poslední možnost přihlásit se deváťáci; potom budou 

volná místa zaplněna). Můžete se zapisovat do sešitu v přední sakristii či telefonicky nahlásit o. Petrovi.  

- Letos se nebude konat průvod k Božímu Tělu a k Božskému Srdci; stejně tak se neuskuteční farní den.  

- V přední sakristii jsou také nadále volně k dispozici samolepky s obrázky zvířat pro děti.  

- Oblastní charita prosí o pomoc pro děti, které nemají prostředky ke studiu on-line. Více na plakátech.  

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 24. 5. – na poděkování za dar života, za + rodiče a za živou rodinu 

čtvrtek 28. 5. v 18:00 – na dobrý úmysl  

neděle 31. 5. v 8:30 – za + o. Stanislava Lekavého (nedož. 90 let) a za živou rodinu  

Oznámení: - Příležitost ke sv. smíření bude v Josefově ve přede mší sv. a při mši sv. (o. Josef Pohanka). 

- Nadále se budou konat májové pobožnosti: v neděli ve 14 hodin a ve všední dny v 19 hodin. 


