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Texty této neděle: 

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

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 ne-

může vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc (život) dát a mám moc ho zase přijmout. Takový pří-

kaz jsem dostal od svého Otce.“ 

Texty příští neděle (5. velikonoční):  

1. čt.: Sk 9,26-31  Barnabáš jim vypravoval, jak Šavel viděl na cestě Pána. 

Když přišel Šavel do Jeruzaléma, pokoušel se navázat styk s učedníky, ale všichni se ho báli. Nemohli 

uvěřit, že on je učedníkem. Ujal se ho však Barnabáš. Uvedl ho k apoštolům a vypravoval, jak Šavel viděl 

na cestě Pána, který s ním mluvil, a jak v Damašku neohroženě vystupoval ve jménu Ježíšově. Od té chví-

le byl s nimi v Jeruzalémě stále ve styku a směle vystupoval ve jménu Páně. Také rozmlouval s helénisty a 

přel se s nimi. Ti mu však začali ukládat o život. Jakmile se to bratři dověděli, doprovodili ho dolů do 

Césareje a odtamtud ho vypravili do Tarsu. Církev měla pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S 

úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha svatého. 

2. čt.: 1 Jan 3,18-24  To je to jeho přikázání: abychom věřili a milovali. 

Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a 

to uklidní před ním naše svědomí, když by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než 

naše svědomí. Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňuje, dodá nám to radostné důvěry v Boha a dosta-

neme od něho všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé. A to 

je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám na-

řídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle 

Ducha, kterého nám dal. 

ev.: Jan 15,1-8  Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, 

která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí 

tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovo-

ce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ra-

tolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo 

nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – a hoří. Zůstanete-li 

ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj 

Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“ 

Zahrada oplývající květinami či úrodou jablek je chloubou každého zahrádkáře. Naopak jistě známe 

řadu míst, kde zahrada sotva vypovídá o péči, možná o zašlé slávě… Jak se to stane? Většinou se majitel 

přestal o zahradu zajímat nebo již nemohl přicházet. Vrátíme-li se do duchovního života, nebude problém 

na straně Pána, ale na straně naší. Jako by Pán do „zahrady“ takového srdce nemohl vstoupit, a tak 

zpustla, osiřela. Základní refrén 15. kapitoly Janova evangelia zní: „Zůstaňte ve mně“. Žít s Bohem zna-

mená, být s ním v každodenních starostech, při nákupech, v rozhodování i při odpočinku… A on jedná, pe-

čuje, a pak se dějí zázraky.               
www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

   4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 



Týden od 25. 4. do 2. 5. 2021 
 

Svátky v týdnu: středa: památka sv. Petra Chanela, mučedníka (XIX. stol.) 
   čtvrtek: svátek sv. Kateřiny Sienské, učitelky církve, patronky Evropy (XIV. stol.) 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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 

pondělí 26. 4.   6:30 - za Jaroslava Tomana, rodiče, sourozence a živou rodinu 

úterý 27. 4. 19:00 - za + Terezii Pechovou a za živou i + rodinu  

středa 28. 4.  18:00  - za Beátu Tothovou (od přátel) 

čtvrtek 29. 4.      6:30 - za Helenu Janečkovou (od spolužáků) 

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

pátek 30. 4. 
19:00 

- za + Marii Vymyslickou, manžela Františka a za živou rodinu 

- za dary Ducha svatého pro deváťáky a maturanty 

sobota 1. 5.    7:00 - za + Josefa Cvana a za živou rodinu 

neděle 2. 5. 

(5. neděle 

 velikonoční) 

10:00 

- za Františka Damborského (od přátel z ulice) 

- za naše farní společenství 

- na dobrý úmysl  

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 můžete přinést do sakristie své dary pro děti do Indie. 

- Na dnešek připadá svátek sv. Marka. Můžete si dnes nebo v příštích dnech vykonat rodinný nebo sou-

kromý průvod do polí s prosbou za dar vláhy a příznivého počasí.  

- 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 ještě nepřijali sv. nemocných a kteří se zapíší. Seznam bude v hlavním vchodu. Prosím, abyste vyu-

žívali místa po celém kostele, včetně kůru a oratoře.  

- Příležitost ke svátosti smíření: pondělí, úterý a středa: přede mšemi sv. (vše o. Václav Ventura), čtvr-

tek: 20:30-21:30 pátek: 17:30-18:00; sobota: 6:30-7:00.  

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

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

- V sobotu od 18 hodin se bude v kostele konat májová pobožnost. 

- Od středy za týden (tedy od 5. května) začnou přípravy dětí k 1. svatému přijímání. Více informací si 

řekneme za týden.   

- Jednota Orel bude na orlovně pořádat 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 sakristii jsou k dispozici CD s postní duchovní obnovou o. Jiřího Kani. Můžete si je zakoupit. Cena 

50,- Kč.  

- Díky všem dětem, které přinesly sladkosti do sakristie. Budou prostřednictvím Charity darovány dětem 

z chudých rodin.  
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

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

čtvrtek 29. 4. v 18:00 – na poděkování za 55 let života a za živou i + rodinu Půčkovu a Lekavou 

neděle 2. 5. v 8:30 – za + o. Martina Papeže 

Oznámení: - Své dary pro děti do Indie můžete dnes naposledy přinést do sakristie.  

- 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. 

- V sobotu od 18 hodin se bude v kostele konat májová pobožnost.   

http://www.orel.db/

