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Texty této neděle (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně):  

1. čt.: Sk 10,34a.37-43  Jedli a pili jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání. 

2. čt.: Kol 3,1-4  Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus. 

ev.: Jan 20,1-9  Ježíš musel vstát z mrtvých. 

Ještě ten den se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy. Hovořili spolu o tom všem, co se sta-

lo. Jak tak hovořili, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, 

takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní. Jeden z 

nich mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!“ Ze-

ptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slo-

vem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My 

však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to 

stalo. …A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všech-

no nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny pro-

roky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namíře-

no, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se 

už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním 

požehnání, rozlámal ho a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si 

mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ Ještě 

tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma… 
 

Texty příští neděle (2. neděle velikonoční):  

1. čt.: Sk 2,42-47 Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné. 

Křesťané setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách. 

Všechny naplňovala bázeň, poněvadž se prostřednictvím apoštolů dělo mnoho divů a znamení. 

Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné. Prodávali všechen svůj maje-

tek a dělili ho mezi všechny, jak kdo potřeboval. Každý den zůstávali svorně v chrámu, po domech lámali 

chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce, chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě… 

2. čt.: 1 Petr 1,3-9 Bůh nás znovu zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději. 

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zro-

dil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvě-

lé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse... A 

proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkou-

šela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kris-

tus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ješ-

tě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše. 

ev.: Jan 20,19-31 Za týden přišel Ježíš zase. 

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.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Je-

žíš při-šel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na 

jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neu-

věřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi 

nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a 

vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu 

řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!“ Ježíš vykonal před 

svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, 

abyste věřili, že Ježíš je Syn Boží a s vírou abyste měli život v jeho jménu. 
 

      BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 



Týden od 12. 4. do 19. 4. 2020 
 

Svátky v týdnu: Všechny dny v týdnu patří k velikonočnímu oktávu, každý je tedy slavností.  

     Příští neděle je Neděle Božího milosrdenství.  
  

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 12. 4. 

(Vzkříšení  

 Páně) 

  10:00 
- za požehnané prožití Velikonoc: za dar požehnání, pokoje, radosti a 

zdraví 

pondělí 13. 4.    - za + Jana Račického (od spolupracovníků) 

úterý 14. 4.  - za Josefa a Žofii Hnidákovy a za živou rodinu 

středa 15. 4. 15:00 - pohřební mše svatá za + Růženu Komosnou 

 - za Josefa Urbánka, rodiče a za živou rodinu 

čtvrtek 16. 4.  - za rodinu Fatěnovu 

pátek 17. 4.  - za + Tibora Hlačinu (od společenství)  

sobota 18. 4.  - za posilu a uzdravení pro všechny naše nemocné 

neděle 19. 4. 

(2. neděle 

 velikonoční) 

 10:00 - za členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny 

Oznámení: - Dnes na konci mše svaté budou požehnány pokrmy.  

- Všechny v tabulce uvedené mešní úmysly budou odslouženy o. Petrem.  
- 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: 
14 40 47 73 09/0800. Děkuji mnoha dárcům, kteří v minulých dvou týdnech přispěli. 

- Lístky s oznámeními jsou k dispozici v hlavním vchodu (i v Josefově) a také na stolku za lavicemi. 
- V přední sakristii máte k dispozici objednaná CD s přednáškou Maxe Kašparů – můžete si je sami 

vyzvedávat.  

- V přední sakristii jsou také nadále volně k dispozici samolepky s obrázky zvířat pro děti.  
- Do domů jste dostali nové číslo Cesty. Za roznesení velmi děkuji našim zastupitelům. Pokud by se 

nedopatřením k někomu Cesta nedostala, máte ji k dispozici v hlavním vchodu (stejně tak v Josefo-

vě). Všem tvůrcům našeho farního časopisu upřímně děkuji.  
- V těchto dnech byly uvedeny do provozu nové farní webové stránky: 

www.farnostdolnibojanovice.cz . Za správu našich stránek i za spolupráci při vzniku nových děkuji 
Petrovi Martínkovi.  

- V kostele mezi lavicemi je pokladnička, do níž můžete tentokrát přispívat na dobročinné dílo kato-

lické charity. Díky všem dárcům.  
- Před oltářem jsou k dispozici malé paškálky, které byly při včerejší bohoslužbě požehnány. (Od 

dnešního odpoledne budou také ve vchodu do kostela v Josefově.) Paškál bude zapálený od 11 do 
12 hod. a od 14 do 16 hod. – můžete si v lampičce odnést světlo z paškálu a svoji svíci si doma za-

pálit. Prosím, aby si lampičky od paškálu zapalovali pouze dospělí.  

- Chci ze srdce poděkovat všem, kteří se prakticky či duchovně podíleli na přípravě oslavy veliko-
nočních svátků. Vám všem, milí přátelé, přeji pokojně a požehnaně prožitý čas Velikonoc.  
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 12. 4. – za požehnané prožití Velikonoc 

neděle 19. 4. – za + Libuši Kolibovou (1. výr.) a za živou rodinu 
 

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.farnostdolnibojanovice.cz/

