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Texty této neděle (Božího Milosrdenství): 

1. čt.: Sk 4,32-35  Jedno srdce a jedna duše.  

2. čt.: 1 Jan 5,1-6  Každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. 

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 přišel. 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 vyko-

nal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem za-

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

Texty příští neděle (3. velikonoční):  

1. čt.: Sk 3,13-15.17-19  Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. 

Petr promluvil k lidu: „Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, Bůh našich praotců oslavil svého služební-

ka Ježíše, kterého jste vy sice vydali a kterého jste se zřekli před Pilátem, ačkoliv on rozhodl, že ho pro-

pustí. Vy však jste se zřekli Svatého a Spravedlivého, a vyprosili jste si milost pro vraha. Původce života 

jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých, a my jsme toho svědky. Já ovšem vím, bratři, že jste to udě-

lali z nevědomosti, a stejně tak i vaši přední muži… Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy 

byly zahlazeny.“ 

2. čt.: 1 Jan 2,1-5a  On je smírnou obětí za naše hříchy i za hříchy celého světa. 

Moje milé děti! Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u Otce: Ježíše 

Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. 

Podle toho víme, že jsme ho poznali, když zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí: „Znám ho“, ale jeho 

přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska 

opravdu přivedena k dokonalosti. 

ev.: Lk 24,35-48  Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. 

Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o 

tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, že 

vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé 

ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, 

jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě 

nemohli věřit a jen se divili. Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. 

Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ješ-

tě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žal-

mech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího 

dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, 

byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky.“ 

Vrchol Lukášova evangelia popisuje znovushledání Ježíše s učedníky. Přichází jako vítěz nad smrtí, ale 

nikoli jako panovník, který se všem pomstí. Cíl má jiný, rozšířit zvěst o záchraně. V závěrečných slovech 

zaznívá podstata této zvěsti: Kristus trpěl a třetího dne vstal z mrtvých a v jeho jménu je hlásáno pokání, 

aby nám byly odpuštěny hříchy. Slovo „pokání“, řecky metanoia, znamená také obrácení; odvrácení se; 

lítost. Ježíšovo evangelium spočívá v ochotě zříci se cest zla a přijmout Ježíše do svého života. 
 

www.farnostdolnibojanovice.cz  

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

   2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 



Týden od 11. 4. do 18. 4. 2021 
 

Svátky v týdnu:  Prožíváme 2. týden velikonoční.  
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 11. 4. 

(2. neděle 

 velikonoční) 

10:00 

- za + Vlastimila Roušala a za živou rodinu 

- na poděkování za 75 let života, za + manžela a za živou rodinu  

- za + Marii Esterkovou, rodiče Chýlovy a Esterkovy a za živou rodinu 

pondělí 12. 4.   6:30 - za Vlastimila Roušala (od přátel) 

úterý 13. 4. 19:00 - za + Anežku Kučerovou (od přátel z ulice)  

středa 14. 4.  18:00  - za Petra Bílka (5. výročí) a za živou rodinu  

čtvrtek 15. 4.      6:30 - za + Tomáše Kříže a za živou rodinu (od přátel z ulice) 

  19:00   nešpory, adorace (do 21:45) 

pátek 16. 4. 19:00 - za + Josefa Urbánka (nedožitých 52 let) a za živou i + rodinu 

sobota 17. 4.  
  7:00 

- za + Miloslava Formánka, za požehnání pro manželku a za živou rodinu 

- za naše nemocné 

neděle 18. 4. 

(3. neděle 

 velikonoční) 

10:00 

- za + Růženu Komosnou (1. výročí), za + manžela a za živou rodinu 

- za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro rodinu 

- na poděkování za 70 let života, za + rodiče Hnidákovy a za rodiny dětí 

Oznámení: - Dnes ve 14 hodin jste zváni ke svátostnému požehnání (bude přenášeno online). Bude mu 

předcházet růženec, který začne poté, co bude ve 13:30 podáno sv. přijímání.   

- 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, sobota: po ranní mši sv. a v 17:00; úterý, středa, pátek: v 8:00, 

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

- Dnes mezi 18. a 19. hod. se budou na Orlovně vybírat přihlášky na Letní kemp. Ještě jsou volná místa.  

- Na mše sv. se opět může zapsat 30 účastníků. Znovu platí, že středa je rezervovaná pro děti a pátek pro 

mládež (+ pro ty, kdo mají zapsaný mešní úmysl). Sobota bude nadále vyhrazena pro starší a nemocné, 

kteří se zapíší. Seznam bude v hlavním vchodu. Prosím, abyste využívali místa po celém kostele, včetně 

kůru a oratoře, jinak bude znovu nutné účast na bohoslužbách ještě víc omezit.  

- Úterní a páteční večerní mše sv. začne až v 19 hodin. Ve středu zůstáváme na 18. hodině; v sobotu na 

7. hodině ranní.   

- Pokud by se děti chtěly podělit o velikonoční sladkosti, mohou je přinést ve středu před oltář nebo 

kdykoliv jindy do sakristie.  

- Příležitost ke svátosti smíření: čtvrtek: 20:30-21:30 pátek: 18:30-19:00; sobota: 6:30-7:00.  

- V sobotu bude při mši sv. udílena svátost nemocných. Zapsat se může dalších 30 starších a nemocných. 

Dostane se na všechny: v udílení svátosti nemocných se bude pokračovat i další týdny.  

- Příští neděli bude mše svaté v naší farnosti sloužit o. Marek Orko Vácha.  

- Nadále je v kostele pokladnička, do níž bude možné přispívat na katolickou Charitu. Pokud jste něco 

naspořili do postniček, můžete je přinášet do sakristie. Děti (i ostatní) mohou své dary pro děti do Indie 

přinášet do sakristie. 

- V hlavním vchodu na pravé straně je dávkovač svěcené vody. Nespleťte si ho s nádobami na desinfekci 

(ty jsou nadále na stolku). Stačí vložit natažené prsty pod otvor dávkovače a na ruku vám nateče malé 

množství svěcené vody.  
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 11. 4. v 8:30 – za Petra Štohandla (nedožitých 75 let) a za rodiče Štohandlovy a Ovečkovy 

čtvrtek 15. 4. v 18:00 – na Václava a Anežku Klubusovy a za živou rodinu 

neděle 18. 4. v 8:30 – za + Libuši Kolibovou a za živou i + rodinu 

Oznámení:  

- Podávání sv. přijímání: v neděli ve 14:30 a ve čtvrtek při mši svaté. 

- Svátost smíření: ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.  

- Ve čtvrtek při mši sv. bude společně udílena svátost nemocných.  

- Děti (i ostatní) mohou své dary pro děti do Indie přinášet po mších svatých do sakristie.  

- V kostele na stolku je k dispozici pokladnička, do níž můžete od zítřka přispívat na katol. Charitu. 
 


