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Texty této neděle:  

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

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

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.“…  

Texty příští neděle (6. neděle postní):  

1. čt.: Iz 50,4-7  Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou, ale vím, že nebudu zahanben. 

Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem. Každé ráno 

mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se 

nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou 

tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dá-

vám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben. 

2. čt.: Flp 2,6-11  Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil. 

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zře-

kl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl 

poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, 

takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k 

slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. 

ev.: Mk 15,1-39  Ukřižování Ježíše. 

Pilát chtěl lidu vyhovět, proto jim propustil Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižo-

ván. Vojáci ho odvedli dovnitř dvora, to je do vládní budovy, a svolali celou četu. Oblékli mu rudý plášť, 

upletli trnovou korunu a nasadili mu ji. Pak ho začali pozdravovat: „Buď zdráv, židovský králi!“ Bili ho 

rákosovou holí po hlavě, plivali na něj, klekali na kolena a holdovali mu. Když se mu dost naposmívali, 

svlékli mu rudý plášť, oblékli mu zase jeho šaty a vyvedli ho, aby ho ukřižovali. Jistého Šimona z Kyré-

ny, který právě přicházel z pole a šel kolem – otce Alexandrova a Rufova – přinutili, aby nesl jeho kříž. 

Přivedli ho na místo, kterému se říkalo Golgota, což znamená v překladu Lebka. Dávali mu víno s přimí-

chanou myrhou, ale on ho nepřijal. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty: losováním o nich rozhodli, co 

si kdo má vzít. Bylo devět hodin dopoledne, když ho ukřižovali. Jeho provinění hlásal nápis: „Židovský 

král“. Zároveň s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici, druhého po levici. Ti, kdo přechá-

zeli okolo, potupně proti němu mluvili, potřásali hlavou a říkali: „Hleďme, chceš zbořit chrám a ve třech 

dnech ho zase vystavět! Zachraň sám sebe a sestup z kříže!“ Stejně tak se mu mezi sebou posmívali i ve-

lekněží a učitelé Zákona a říkali: „Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže. Mesiáš, izraelský král! Ať 

nyní sestoupí z kříže, abychom to viděli a uvěřili!“ Tupili ho i ti, kdo byli spolu s ním ukřižováni. Když 

bylo dvanáct hodin, nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne. Ve tři hodiny zvolal Ježíš mocným 

hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“, to je v překladu: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ 

Když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli kolem, řekli: „Hleďte, volá Eliáše!“ Jeden z nich odběhl, namočil 

houbu do octa, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít; říkal přitom: „Počkejte, chceme vidět, zdali 

ho Eliáš přijde sejmout!“ Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposled. Tu se chrámová opona roztrhla 

vpůli odshora až dolů. Když setník, který stál při tom naproti němu, uviděl, že tak vydechl naposled, pro-

hlásil: „Tento člověk byl opravdu syn Boží!“ 
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     5. NEDĚLE POSTNÍ 



Týden od 21. 3. do 28. 3. 2021 
 

Svátky v týdnu: čtvrtek: slavnost Zvěstování Páně  

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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 

pondělí 22. 3.   6:30 - za Vojtěcha Hubáčka (nedožitých 100 let), manželku a za živou rodinu 

úterý 23. 3. 18:00 - za + Stanislava Bílka (1. výročí) a za živou rodinu   

středa 24. 3.  17:00(!)  - na poděkování za dar zdraví s prosbou za další ochranu a požehnání  

    17:45 – 20:45: tichá adorace, svátost smíření (4 kněží), na závěr sv. přijímání 

čtvrtek 25. 3.  6:30 - za + Františka Bílíka a za + přátele a kamarády 

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

pátek 26. 3. 18:00 - za rodiče Tomáše a Hedviku Ištvánkovy, Františka a Ludmilu Uhrovy a ž. i + rod. 

sobota 27. 3.   7:00 - za + Annu Bohůnovou a za živou rodinu (od vinařek) 

   SVÁTOST SMÍŘENÍ: 9:00-12:00 a 13:30-16:30 

neděle 28. 3. 

(Květná  

 neděle) 

   

10:00 

 

- za členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny  

- za naše farní společenství  

- za + Marii Crhákovou (nedožitých 80 let), + manžela a za živou i + rodinu 

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

povedou naši mladí („Křížová cesta nejen pro mládež“). Svátostné požehnání bude následovat kolem 

14. hod. Křížová cesta i požehnání budou přenášeny přes internet. Prosím, aby se křížové cesty i požeh-

nání zúčastnili pouze mladí.  

- Protože se v posledním týdnu v naší obci výrazně zvýšil počet nakažených, budou v tomto týdnu mše 

sv. pouze pro ty, kteří mají zapsaný mešní úmysl (včetně středy, pátku i příští neděle). Ostatní ať na 

mši sv. nechodí. Sledujte ji na internetu (v TV), můžete si nadále přicházet ke 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 a sobota: po ranní mši sv., a v 17:00; úterý, středa pátek: v 8:00, 

v 17:00 (ve středu v 16:30) a po večerní mši sv. (ve středu navíc na závěr adorace – ve 20:45); čtvrtek: 

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

- Příležitost k velikonoční svátosti smíření: úterý: 17:00-18:00; středa: 17:30-20:30 (o. Josef Kubeš, o. 

Pavel Pacner, o. Martin Mokrý (Hodonín), o. Petr); čtvrtek: 19:30 – 20:30 (o. Petr ). 

- Středeční mše sv. začne už v 17 h. Po ní začne tichá adorace, při níž můžete přistupovat ke sv. smíření.  

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

- V pátek od 15 hodin se v kostele bude konat pobožnost křížové cesty. Zúčastní se jí pouze ti, kteří se 

budou předmodlovat, a ministranti.  

- Hlavní příležitost ke sv. smíření bude v sobotu (9:00-12:00 a 13:30-16:30). Prosím zájemce o sv. smí-

ření, abyste se na středu i na sobotu předem zapisovali. Jsou k tomu dvě možnosti: a) na farních in-

ternetových stránkách; b) na archy v hlavním vchodu. Využijte pouze jednu z nich ☺. Připomínám, že 

k velikonoční sv. smíření by měl přistoupit každý pokřtěný.  

- 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.   
Bohoslužby – JOSEFOV:  

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

pondělí 22. 3. v 15:00 – pohřební mše sv. za + Růženu Prátovou 

čtvrtek 25. 3. v 18:15(!) – za Vladislava Judase a manželku, na poděk. za 60 r. života a za rodiče Judasovy 

neděle 28. 3. v 8:30 – za Josefu Košutkovu, manžela a za Růženu Ištvánkovou a manžela  

Oznámení: - Podávání sv. přijímání v Josefově: v neděli ve 14:30. 

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

- Pozor: protože i v Josefově výrazně vzrostl počet nakažených, budou se v tomto týdnu (včetně příští ne-

děle) mší sv. účastnit pouze ti, kdo mají mešní úmysl. Ostatní prosím, aby mše sledovali v TV apod.  

- Velikonoční sv. smíření: sobota 10:30-12:00 (o. Josef Chyba). Pozor: zpovídat se bude v sakristii. 

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

