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Texty této neděle (3. velikonoční): 

1. čt.: Sk 3,13-15.17-19  Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. 
Petr řekl: „Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův oslavil svého služebníka Ježíše, kterého jste vy sice vy-

dali a kterého jste se zřekli před Pilátem, ačkoliv on rozhodl, že ho propustí. 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… 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. 

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 domníva-

li, 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 ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově 

Zákoně, v Prorocích i v Žalmech.“ 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.“ 

Texty příští neděle (4. velikonoční - neděle Dobrého Pastýře):  

1. čt.: Sk 4,8-12  V nikom jiném není spásy. 

Petr, naplněn Duchem Svatým, řekl: „Přední mužové v lidu a starší! Když se dnes musíme odpoví-

dat z dobrého skutku na nemocném člověku, kým že byl uzdraven, tedy ať to víte vy všichni a celý iz-

raelský národ: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh vzkří-

sil z mrtvých: skrze něho stojí tento člověk před vámi zdravý. On je ten `kámen, který jste vy stavitelé 

odhodili, ale z kterého se stal kámen nárožní'. V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem není li-

dem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy.“ 

2. čt.: 1 Jan 3,1-2  Budeme vidět Boha tak, jak je. 

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se (nejen) smíme nazývat Božími dětmi, ale (že ji-

mi) také jsme! …Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že 

až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je. 

ev.: Jan 10,11-18  Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. 

Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a 

není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je 

uchvacuje a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; 

znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj 

život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého 

hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho 

přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc (život) dát a mám 

moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“ 

Ježíš se ztotožňuje s „pastýřem“ a rozvíjí svůj vztah k „ovcím“: ochotu zcela se pro ně nasadit, da-

rovat za ně dokonce svůj život. Z tohoto daru pak vyrůstá vzájemný vztah lásky vyjádřený slovem 

„znát“ – tím se v Písmu vyjadřuje hluboké poznání, vedoucí k důvěrnému společenství. Obraz dobrého 

pastýře z dnešního evangelia je tak dovršením starozákonní zvěsti o Bohu – jediném Pastýři Izraele (Žl 

23; Iz 40,11; Jer 31,10; Ez 34,23), který ovšem touží do jednoho stáda shromáždit nejen Izrael, ale ce-

lé lidstvo.               
www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

   3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 



Týden od 18. 4. do 25. 4. 2021 
 

Svátky v týdnu: středa: památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve (XI. st.) 

   pátek: svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka (X. st.)  

  sobota: památka sv. Jiří, mučedníka (IV. st.) 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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 

pondělí 19. 4.   6:30 - za + Jana Tetůra, manželku, dceru, dva zetě a za živou rodinu 

úterý 20. 4. 19:00 - za + Marii Janečkovou a za živou i + rodinu 

středa 21. 4.  18:00  - za Hedviku Janů (od Schönstattského společenství) 

čtvrtek 22. 4.      6:30 - na poděkování za 68 let života, za dar zdraví a za živou rodinu 

  19:00   nešpory, adorace (do 22:00) 

pátek 23. 4. 18:00(!) - za + Renatu Soukupovou 

sobota 24. 4.    7:00 - za naše nemocné 

neděle 25. 4. 

(4. neděle 

 velikonoční) 

10:00 

- na poděkování za 80 let života, za + manžela, rodiče a za rodiny dětí 

- za naše farní společenství 

- za + Vojtěcha Račického (20. výr., nedožitých 105 let) a za živou rodinu 

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.   

- Dnes naposledy je v kostele pokladnička, do níž bude možné přispívat na katolickou Charitu. Po-

kud jste něco naspořili do postniček, můžete je přinášet do sakristie. Děti (i ostatní) mohou své dary 

pro děti do Indie ještě tento týden přinášet do sakristie. 

- 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.  

- 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.  

- Pokud by se děti chtěly s dětmi z chudých rodin podělit o sladkosti, mohou je ještě tento týden při-

nášet do sakristie.  

- Příležitost ke svátosti smíření: čtvrtek: 20:30-21:30 pátek: 17:30-18:00; sobota: 6:30-7:00.  

- POZOR: Páteční mše sv. začne tento týden už v 18 hodin.  

- V sobotu bude při mši sv. znovu 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.  

- Jednota Orel pořádá na orlovně příměstský tábor pod názvem Hledači pokladů. Uskuteční se 19.-

23.7. a je určen pro děti od 7 do 11 let. Přihlášky a informace na: www.orel.db .  

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

fekci (ty jsou nadále na stolku). Stačí vložit natažené prsty pod otvor dávkovače a na ruku vám nate-

če malé množství svěcené vody.  
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

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

čtvrtek 22. 4. v 18:00 – za rodinu Bobákovu a za dar zdraví pro dcery 

neděle 25. 4. v 8:30 – za EmilaVnenčáka, syna Dušana a za celou rodinu 

Oznámení: - V kostele na stolku je dnes naposledy k dispozici pokladnička, do níž můžete přispívat na 

katolickou Charitu. 
- 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.  

- Děti (i ostatní) mohou své dary pro děti do Indie ještě tento týden přinášet po mších sv. do sakristie.  

 

http://www.orel.db/

