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Texty této neděle:  

1. čt.: 2 Kron 36,14-16.19-23 Vyhnanstvím a vysvobozením lidu ukázal Bůh svůj hněv i milosrdenství.   

2. čt.: Ef 2,4-10  Byli jsme mrtví pro své hříchy. Milostí jste spasení! 

ev.: Jan 3,14-21  Bůh poslal Syna, aby skrze něho byl svět spasen. 

Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby 

každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby 

žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby 

soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť 

neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si za-

milovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé… Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu…“ 

Texty příští neděle (5. neděle postní):  

1. čt.: Jer 31,31-34  Sjednám novou smlouvu a na hřích už nevzpomenu. 

Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu... 

Taková bude smlouva, kterou sjednám s Izraelovým domem po těch dnech – praví Hospodin: Vložím svůj 

zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem! …Jejich nepra-

vosti jim odpustím a na jejich hřích už nevzpomenu.  

2. čt.: Žid 5,7-9  Naučil se svým utrpením poslušnosti, a stal se příčinou věčné spásy. 

Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby 

k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu. Ačkoli to byl Syn 

Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro 

všechny, kteří ho poslouchají. 

ev.: Jan 12,20-33  Jestliže pšeničné zrno padne do země a zemře, přinese hojný užitek. 

Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z 

galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a 

Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl: „Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. 

Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li 

však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, 

uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj 

služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám říci? Ot-

če, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ Tu se ozval 

hlas z nebe: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říka-

li: „To k němu promluvil anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní 

nastává soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. A já, až budu ze země vyvýšen, 

potáhnu všechny k sobě.“ Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře. 

Poutníci přicházející na svátky hledají zajímavý zážitek, chtějí potkat neotřelého rabína Ježíše. Na 

první pohled Ježíš vůbec nepochopil jejich prosbu. Ale jeho slova směřují k podstatě věci. Pán tu není pro 

zábavu či jako zajímavost. Setká se s ním ten, kdo mu odevzdá svůj život a následuje ho. Tak jako Kristus 

odevzdává svůj život Otci, a to i za cenu vlastní smrti, tak každý, kdo se chce s Kristem setkat, musí svůj 

život s ním spojit. 
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 14. 3. v 8:30 – za + Marii Skoumalovou, manžela, dvě dcery, zetě a za živou rodinu 

čtvrtek 18. 3. v 18:00 – za + Josefa Petráše, rodiče a za živou i + rodinu 

pátek 19. 3. v 16:30 – za na poděk. za 40 let života, na poděk. za ukončení studia a za živou rodinu 

neděle 21. 3. v 8:30 – za děvčata z naší farnosti  

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

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

- Příležitost ke sv. smíření (k Velikonocům): ve čtvrtek přede mší sv. a při mši sv. (o. Josef Pohanka). 
 

www.farnostdolnibojanovice.cz  

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

     4. NEDĚLE POSTNÍ 



Týden od 14. 3. do 21. 3. 2021 
 

Svátky v týdnu: pátek: slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 14. 3. 

(4. neděle 

 postní) 

   

10:00 

 

- za Andělu a Františka Hubáčkovy, syna, vnuka a za živou rodinu  

- za kněze naší farnosti a za ty, kteří zde vypomáhají  

- za živou i + rodinu Dvořákovu 

pondělí 15. 3.   6:30 - za + Jana Račického a za živou rodinu 

úterý 16. 3. 18:00 - za Josefa Salajku, rodiče Červenkovy a Salajkovy a za živou rodinu 

středa 17. 3.  18:00  - za Jana a Marii Vaculíkovy a za živou rodinu  

čtvrtek 18. 3.  6:30 - za Ivanu Pejchalovou, + manžela a za živou rodinu 

15:00 - pohřební mše sv. za + Marii Janečkovou 

19:00   Nešpory, adorace (do 20:50). Společná část: 20:30 – 20:50.  

pátek 19. 3. 17:15   POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – I. PŘEDNÁŠKA 

18:00 - za Josefy a Josefky z naší farnosti  

18:40   POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – II. PŘEDNÁŠKA 

sobota 20. 3.   7:00 - za + Františka Bílíka (1. výročí) a za živou rodinu  

neděle 21. 3. 

(5. neděle 

 postní) 

   

10:00 

 

- za + Petra Viktorina a za živou rodinu  

- na poděkování za 90 let života a za živou i + rodinu  

- za + Annu Košutkovou (nedožitých 90 let), manžela a za živou rodinu 

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

né požehnání bude následovat kolem 14. hod. Křížová cesta i požehnání budou přenášeny přes internet. 

- Dnes od 18 do 19 h. se budou na orlovně vybírat přihlášky na letní stanový tábor. Více: www.oreldb.cz.    

- V kostele může být nadále současně maximálně 45 lidí. Důrazně prosím, abyste neseděli jen v lavicích, 

ale i na židlích, oratoři atd. a dodržovali vzájemné odstupy (i při sv. přijímání). Na mše sv. noste respirá-

tory. Prosím také, aby na středeční a páteční mši svatou přišli pouze ti, kteří mají zapsaný úmysl (v po-

čtu cca 2-3). Středeční mše sv. je určena pouze pro děti; páteční mše sv. pouze pro mládež.  

- 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 pátek: v 8:00, 

v 17:00 a po večerní mši sv. (v pátek po II. přednášce); čtvrtek: po ranní mši sv., v 17:00 a po adoraci.  

- Příležitost ke svátosti smíření (už i k Velikonocům): úterý: 17:00-18:00; čtvrtek: 19:00 – 20:45 (o. 

Štěpán Trčka (od 18:30), o. Josef Pohanka, o. Petr + 1 zpovědník); sobota: 6:30-7:00. 

- Tento týden proběhnou návštěvy nemocných: pondělí(!) po 14. hod. – Josefov; středa – horní konec; 

čtvrtek – dolní konec; pátek kol. 11. hod. – penzion. 

- Ve čtvrtek bude společná část adorace (20:30 – cca 20:50). Bude přenášena přes internet.  

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

- V pátek proběhne v kostele postní duchovní obnova, kterou povede o. Jiří Kaňa. I. přednáška: 17:15-

17:45; II. přednáška: 18:40-19:15. Také mši sv. bude sloužit o. Jiří. Sv. přijímání se bude podávat až po 

2. přednášce. Obnovu i mši sv. bude možné sledovat na internetu. 1. přednášky se může zúčastnit 30 za-

psaných (seznam v hl. vchodu), 2. přednášky pouze mládež.  

- Nabídky Centra pro rodinu Hodonín: • Radosti a strasti dospívání (18. 3. 17:30-19:00).  Více na: 

www.cprhodonin.cz (sekce aktuality).  

- Oznámení Oblastní charity: • Na stolku za lavicemi jsou k dispozici postničky – můžete do nich vklá-

dat ušetřené prostředky pro činnost Charity. • Charita nabízí mobilní hospicovou péči. Tel.: 

735 799 790; též na: www.hodonin.charita.cz . • Charita hledá dobrovolníky pro pomoc v očkovacím 

centru. Kontakt: 737 234 077. • Díky za vaše dary (potraviny) v obchodě Bojanka. Více na plakátech.   
- Pokud byste si chtěli vykonat osobní či rodinnou křížovou cestu, můžete k tomu mj. „využít“ i kříže 

v okolí vesnice. Pokud půjdete s dětmi, není nutné modlit se celou křížovou cestu.  

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

http://www.oreldb.cz/
http://www.cprhodonin.cz/
http://www.hodonin.charita.cz/


- Ve vchodu do kostela si můžete zakoupit velikonoční kartičky vyrobené naší farnicí. Peníze za kartičky 

můžete vkládat do pokladničky na noviny.  


