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Texty této neděle:  

1. čt.: Gn 9,8-15  Boží smlouva s Noemem zachráněným od potopy. 
2. čt.: 1 Petr 3,18-22  Voda, která tehdy byla předobrazem křtu, i vám nyní přináší spásu. 

 Milovaní! Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. 

Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. V tom duchu šel a přinesl zprávu duším 

uvězněným. Oni kdysi nechtěli poslechnout, když Bůh v Noemově době shovívavě vyčkával, zatímco se 

stavěla archa. Jen několik osob, celkem osm, se v ní zachránilo skrze vodu. Voda, která tehdy byla pře-

dobrazem křtu, i vám nyní přináší spásu. Ne že by křest smýval špínu z těla, ale vyprošuje nám u Boha, 

aby bylo čisté naše svědomí, a působí to zmrtvýchvstání Ježíše Krista. On se odebral do nebe, je po Boží 

pravici a jsou mu podřízeni andělé, mocnosti i síly. 

ev.: Mk 1,12-15  Byl pokoušen od satana a andělé mu sloužili. 

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divo-

kými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží 

evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ 

Texty příští neděle (2. neděle postní):  

1. čt.: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18  Oběť našeho praotce Abraháma. 

Bůh zkoušel Abraháma a řekl: „Abraháme!“ Odpověděl: „Tady jsem!“ Bůh pravil: „Vezmi svého syna, 

svého jediného syna, kterého miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako celopal na jedné 

z hor, kterou ti označím.“ Když došli na místo od Boha určené, Abrahám tam vystavěl oltář, narovnal dří-

ví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář, nahoru na dříví. Pak vztáhl Abrahám ruku a vzal nůž, aby 

zabil svého syna. Ale Hospodinův anděl na něho zavolal z nebe: „Abraháme, Abraháme!“ Ten se ozval: 

„Tady jsem!“ (Anděl) řekl: „Nevztahuj svou ruku na chlapce a nic mu nedělej, neboť nyní vím, že se bojíš 

Boha, když mi neodpíráš svého syna, svého jediného syna.“ Abrahám pozdvihl své oči, a hle – za ním be-

ran, který se chytil za rohy v křoví. Abrahám šel, vzal ho a obětoval jako celopal místo svého syna. Hos-

podinův anděl zavolal na Abraháma podruhé z nebe a řekl: „Při sobě samém přísahám – praví Hospodin – 

že jsi to udělal a neodepřel jsi mi svého syna, svého jediného syna, zahrnu tě požehnáním a rozmnožím tvé 

potomstvo jako nebeské hvězdy, jako písek na mořském břehu, a tvé potomstvo se zmocní brány svých 

nepřátel. V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy země za to, že jsi mě poslechl.“ 

2. čt.: Řím 8,31b-34  Bůh neušetřil vlastního Syna. 

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak 

by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh pře-

ce ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici 

a přimlouvá se za nás! 

ev.: Mk 9,2-10  To je můj milovaný Syn. 

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi 

proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš 

s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. 

Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak 

byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho po-

slouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když se-

stupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane 

z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“. 

Abrahám je často kladen jako příklad neochvějné víry. V době bohatě rozvinuté psychologie mnozí od-

borníci zůstanou nad jeho jednáním v rozpacích. Nejde o slepou víru, není to spíš fanatický projev? Peč-

livý čtenář však vnímá, že Abrahám miluje svého syna a místo fanatismu v hlubokém vnitřním boji kráčí 

na horu s důvěrou, že Bůh má řešení. V nadhledu celého Písma a dějin spásy sám Bůh nabídl život vlast-

ního syna, abychom mohli žít. Jak daleko je Bůh ochoten zajít! 
 

www.farnostdolnibojanovice.cz  

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

     1. NEDĚLE POSTNÍ 



Týden od 21. 2. do 28. 2. 2021 
 

Svátky v týdnu: pondělí: svátek Stolce sv. apoštola Petra 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
neděle 21. 2. 

(1. neděle 

 postní) 

   

10:00 

 

- za Vlastu Račickou, manžela a za živou i zemřelou rodinu  

- za naše farní společenství  

- za rodiče Jůvovy, Válkovy a za živou i zemřelou rodinu 

pondělí 22. 2.   6:30 - za Jindřišku Janečkovou (od spolužáků) 

úterý 23. 2. 18:00 - za + Annu Kubíkovou (4. výr.) a za živou rodinu 

středa 24. 2.  14:00  - pohřební mše sv. za + Jenovéfu Veselou  

18:00  - za + Marii Lekavou (4. výr.) a za živou rodinu 

čtvrtek 25. 2.  6:30 - za Annu Bohůnovou (od spolupracovnic ze živočišné výroby) 

19:00   nešpory, adorace (do 20:45) 

pátek 26. 2. 18:00 - za + Emílii Janů, manžela, syna Pavla, vnuka Petra a za živou rodinu  

sobota 27. 2.   7:00 - za + Matěje Salajku a za živou rodinu 

neděle 28. 2. 

(2. neděle 

 postní) 

   

10:00 

 

- za Petra Filipoviče, manželku, dceru a za živou rodinu  

- za naše farní společenství  

- za + Františka Vymyslického (180. výr. narození) a za živou rodinu 

Oznámení: - Dnes ve 13:30 (po podání sv. přijímání) začne v kostele pobožnost křížové cesty. Svá-

tostné požehnání bude následovat kolem 14. hodiny.  

- Dnes po požehnání (ve 14:15), v 15 hodin a v 17 hodin ještě bude udílen popelec.   

- V kostele může být nadále současně maximálně 45 lidí. Prosím, aby na středeční a páteční mši sva-

tou přišli pouze ti, kteří mají zapsaný úmysl (v počtu cca 2-3). Středeční mše sv. je určena pouze 

pro děti; páteční mše sv. pouze pro mládež (biřmovance, mládež ze scholy, společenství, mládež 

ze 7.-9. tříd atd.).  

- Na ostatní mše sv. (po., út., čt., so., ne.) se budou zájemci o účast nadále zapisovat v hlavním 

vchodu. Prosím pouze o 1 zapsání za týden (pokud budou den před danou mší sv. ještě volná místa, 

je možné se zapsat znovu). Míst je 30; zbylá místa jsou určena pro ty, kdo mají daný mešní úmysl, a 

pro ministranty.  

- Podávání sv. přijímání: neděle: v 9:00, po „desáté“ mši sv. (pouze příchozí do 5 minut!), dále: 

13:30, 14:15, 15:00, 17:00, 18:00; pondělí a sobota: po ranní mši sv., a v 17:00; úterý, středa pá-

tek: v 8:00, v 17:00 a po večerní mši sv.; čtvrtek: po ranní mši sv., v 17:00 a po adoraci.  

- Příležitost ke svátosti smíření: úterý: 17:30-18:00; středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 19:30 – 20:45; 

pátek:17:00-18:00; sobota: 6:30-7:00. 

- Ve středu ve 14 hodin bude pohřební mše svatá za + Jenovéfu Veselou. Bude přenášena online.  

- V pátek od 15 hodin se v kostele můžete pomodlit pobožnost křížové cesty.  

- Nadále se můžete zapisovat do Devadesátidenní duchovní štafety za duchovní uzdravení naší 

země a za uzdravení od pandemie. Prosím, abyste na úmysly „štafety“ pamatovali v modlitbě i 

v případě, že nejste zapsáni. Úmysly najdete na farních webových stránkách.  

- Děti si mohou nadále na stolku za lavicemi vyzvedávat listy pro vyplňování postních předsevzetí. 

Pokud jste si ještě žádné předsevzetí nestanovili, doporučuji tak učinit co nejdříve, abychom postní 

dobu nepromarnili. Pomozte ve stanovení vhodného předsevzetí také dětem.  

- Farní zahrada bude v následující době zavřená kvůli podmáčení trávníku.  
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 21. 2. v 8:30 – za + rodiče Rabušicovy, syna, dceru a za živou rodinu  

čtvrtek 25. 2. v 18:00 – za Františka Polácha, dvoje rodiče a za živou rodinu 

neděle 28. 2. v 8:30 – za Jana Čecha, manželku a za živou rodinu 

Oznámení: - Podávání sv. přijímání v Josefově: v neděli ve 14:30; dále při všech mších svatých. 

- Dnes po podávání sv. přijímání ve 14:30 ještě můžete přijmout popelec. 

- Pobožnosti křížové cesty: neděle ve 14 hodin a v pátek v 15 hodin.  

- Příležitost ke sv. smíření: ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.  


