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Texty této neděle (2. neděle po Narození Páně):  

1. čt.: Sir 24, 1-4. 12-16  Moudrost Boží sídlí ve vyvoleném lidu. 

2. čt.: Ef 1, 3-6.15-18  Předurčil nás, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše. 

ev.: Jan 1, 1-18  Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno 

povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve 

tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědec-

tví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho… Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to 

přicházelo do světa.  Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, 

ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti 

se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. A Slovo se stalo 

tělem a přebývalo mezi námi... Jan o něm vydal svědectví a volal: "To je ten, o němž jsem řekl: Přichází 

za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já." Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí 

za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdy 

nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl. 

Texty příští neděle (Svátek Křtu Páně):  

1. čt.: Iz 55,1-11  Pojďte k vodě; poslouchejte, a naplní vás nový život! 

Toto praví Hospodin: "Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez stříbra, pojďte, zá-

sobte se a jezte, pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma víno a mléko! Proč odvažovat stříbro za to, co není 

chléb, svůj výdělek za to, co nesytí? Slyšte mě a budete hodovat, vychutnávat tučná jídla! Nakloňte ucho 

své a pojďte ke mně! Poslouchejte, a naplní vás nový život! Uzavřu s vámi věčnou smlouvu na věrných 

slibech (daných) Davidovi. Hle, národům jsem ho ustanovil zákonodárcem, knížetem a vládcem kmenů. 

Přivoláš národ, který neznáš, a národy, které tě neznaly, přiběhnou k tobě kvůli Hospodinu, tvému Bohu, 

kvůli Svatému Izraele, který tě oslavil. Hledejte Hospodina, když je možné ho najít, vzývejte ho, když je 

blízko! Ať přestane bezbožník hřešit, zločinec ať (změní) své smýšlení; ať se obrátí k Hospodinu, a on se 

nad ním smiluje, k našemu Bohu, který mnoho odpouští, neboť nejsou mé myšlenky myšlenky vaše ani 

vaše chování není podobné mému - praví Hospodin. O kolik totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé 

chování od vašeho, mé smýšlení od smýšlení vašeho. Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale 

svlažuje zemi a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, 

tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, 

vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal." 

2. čt.: 1 Jan 5,1-9  Duch, voda a krev. 

Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha; každý, kdo miluje Boha Otce, miluje i toho, 

komu on dal život. Podle toho můžeme poznat, že milujeme Boží děti: když milujeme Boha a plníme jeho 

přikázání. Láska k Bohu záleží právě v tom, že zachováváme jeho přikázání. Jeho přikázání nejsou těžká, 

protože každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. A to je vítězství, které přemohlo svět: naše víra. 

Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vo-

du a krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda. Jsou tři 

svědkové: Duch, voda a krev, a ti tři jsou zajedno. Když přijímáme svědectví lidské, tím větší (platnost) 

má svědectví Boží. To je totiž svědectví Boží, které Bůh vydal o svém Synu. 

ev.: Mk 1,6b-11  Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení! 

Jan kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu 

řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým." V těch dnech přišel Je-

žíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe 

rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v 

tobě mám zalíbení!" 
 

Svátky v týdnu: středa: slavnost Zjevení Páně (Tří králů) 
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     2. NEDĚLE VÁNOČNÍ 



Týden od 3. 1. do 10. 1. 2021 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 3. 1. 

(2. neděle  

 vánoční) 

   

10:00 

 

- za naše farní společenství 

- na poděkování za 60 let života, za + rodiče a za živou rodinu  

- za + rodiče Jakešovy, dva syny a za živou rodinu 

pondělí 4. 1.   6:30 - za Anežku Kučerovou (od přátel z ulice) 

úterý 5. 1. 18:00 - za + Františka Fatěnu (10. výr.) a za živou rodinu 

středa 6. 1. 

(Zjevení Páně)   
18:00  - za + Matěje Komosného (1. výr.) a za živou rodinu  

čtvrtek 7. 1.  6:30 - za + Janu Tomečkovou a za živou rodinu (od rovníků) 

19:00   nešpory, adorace (do 20:45 hodin!) 

pátek 8. 1. 18:00 - za to, abychom na Božím slovu stavěli svůj život 

sobota 9. 1.   7:00 - za Boží požehnání pro rodinu a za dar zdraví 

neděle 10. 1. 

(Křtu Páně) 
   

10:00 

 

- za naše farní společenství  

- za + Petra Košutka, dvoje rodiče, za živou rod. a na poděk. za dar života 

- za Vladimíra Žaroského a za živou rodinu 

Oznámení: - Svátostné požehnání se dnes výjimečně konat nebude.   

- Farní knihovna bude otevřená od 14:15 do 15:30.  

- Dnes od 14:15 se v kostele budou měnit kartičky s tajemstvími Živého růžence. V Živém růženci mužů je stá-

le několik volných míst; prosím ochotné zájemce, aby se hlásili v sakristii.  

- Dnes v 18 hodin se v kostele sejdeme s těmi, kdo chtějí pomoci s přípravou Božího slova na příští rok. 

- U betléma je nadále pokladnička. Protože se letos nebude konat klasická Tříkrálová sbírka, můžete do ní ode 

dneška přispívat na tento účel, tedy na Tříkrálovou sbírku.  

- V kostele může být nadále současně maximálně 40 lidí. Prosím, aby na středeční a páteční mši svatou přišli pou-

ze ti, kteří mají zapsaný úmysl. Jinak zvu na středeční mši sv. děti a na páteční mši sv. mládež (biřmovance, 

mládež ze scholy, společenství, ze 7.-9. tříd atd.). Prosím, abyste jim zde vytvořili prostor; děti a mládež zvu, aby 

tuto nabídku využili.  

- Podávání sv. přijímání: dnes: po „desáté“ mši sv. (pouze příchozí do 5 minut!), dále: 13:30, 14:00, 15:00, 

17:00, 18:00; pondělí a sobota: po ranní mši sv., a v 17:00; úterý, středa, pátek: v 8:00, v 17:00 a po večerní 

mši sv.; čtvrtek: ranní mši sv., v 17:00 a po adoraci. Při sv. přijímání zachovávejte potřebné rozestupy. Vyu-

žijte aspoň jedenkrát za týden některou z těchto příležitostí. 

- V úterý po mši sv. (cca od 18:45) se budou v sakristii zapisovat zbylé mešní úmysly na I. čtvrtletí.  

- Příležitost ke svátosti smíření: úterý: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:00; pátek: 17:30-18:00.  

- Děti mohou nejpozději do středy přinášet listy s předsevzetími do sakristie. (Pozor: podepsané a s uvedením 

třídy.) Na konci středeční mše sv. nás „navštíví“ tři králové.  

- V pátek po mši sv. proběhne adorace (bez účasti veřejnosti – přenášená online), při níž si vyprosíme Boží slovo 

na tento rok. Všichni zájemci si ho budou moci vyprosit v sobotu během celodenní adorace (na seznam se za-

pisujte v hlavním vchodu) a také následující dva čtvrtky.  

- Děti (i ostatní) mohou do příští neděle přinášet peníze pro děti do Indie do sakristie.  

- Devadesátidenní duchovní štafeta za duchovní uzdravení naší země a za uzdravení od pandemie je už téměř 

obsazená. Na farních stránkách je přidán ještě druhý sloupec; můžete se tedy i nadále zapisovat. Nad tabulkou na-

jdete i podmínky spojené s touto aktivitou. Připomínám, že štafeta začíná už zítra.  

- Také zvu případné zájemce (především muže) o tzv. Exodus 90, aby se mailem hlásili o. Petrovi (dnes je po-

slední možnost – Exodus začíná taktéž zítra). Více informací je na farních stránkách. Se všemi přihlášenými muži 

se sejdeme příští neděli v 18 hodin ve farní učebně. (Ženy mají své vlastní setkání.) 

- Všechny, kdo jakkoliv slouží v naší farnosti, prosím, aby si do sakristie přišli pro malý dárek. 

- V průběhu I. čtvrtletí (v závislosti na karanténních opatřeních) tohoto roku začne v naší farnosti další kurz cha-

rismatické obnovy. Zájemci se mohou začít zapisovat v sakristii.  

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 3. 1. v 8:30 – za + Petra Nesvadbu, manželku a za živou i + rodinu    

středa 6. 1. v 17:00 – za + Stanislava Esterku, dvoje rodiče a za živou rodinu 

čtvrtek 7. 1. v 18:00 – za Jana Půčka a za živou i + rodinu Půčkovou a Lekavou 

neděle 10. 1. v 8:30 – na poděkování za 80 let života, za + manžela a za živou a + rodinu 

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

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

- Ve středu a příští neděli můžete před kostelem přispět na Tříkrálovou sbírku. Také můžete ode dneška na tento 

účel přispívat do pokladničky na stolku.   


