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Texty této neděle: 

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

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... Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňu-

je, dodá nám to radostné důvěry v Boha a dostaneme 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 Je-

žíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. 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...“ 

Texty příští neděle (6. velikonoční):  

1. čt.: Sk 10,25-26.34-35.44-48  I na pohany byl vylit dar Ducha svatého.      

Když Petr přišel do Césareje, Kornélius mu šel vstříc a padl mu v hluboké úctě k nohám. Ale Petr ho 

zvedl se slovy: „Vstaň! Vždyť i já jsem jen člověk.“ Tu se Petr ujal slova a promluvil: „Teď opravdu chá-

pu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné.“ 

Když ještě Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kdo tu řeč poslouchali… Tehdy Petr řekl: „Může 

někdo odpírat křestní vodu těm, kteří jako my přijali Ducha svatého?“ Pak rozkázal, aby je pokřtili.  

2. čt.: 1 Jan 4,7-10  Bůh je láska.  

Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a po-

znává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že 

Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne že 

my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. 

ev.: Jan 15,9-17  Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život.  

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Za-

chováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám 

v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé 

přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přáte-

le položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, 

protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co 

jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, 

abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit 

ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“  

Ježíšovy Velikonoce vrcholí událostí Letnic. Tam se Kristovo dílo dovršuje, když učedníci dostanou dar 

Ducha svatého a mohou Kristovu zvěst nést dál. Duch svatý je osoba Trojice, kterou nelze uchopit očima 

či rozumem. Projevuje se vylitím lásky do srdce člověka. Ježíš volá učedníky, aby milovali. Duchu se 

ovšem člověk může bránit, aby v nás působil: hořkostí, úzkoprsostí, sobectvím… Ježíš nás pozval do své 

osobní blízkosti, abychom ochutnali jeho lásku k Otci. Jestliže milujeme, Duch svatý přichází a zúrodňuje 

naše srdce svojí mocí. 
 

Svátky v týdnu: pondělí: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

   čtvrtek: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka(XVI.-XVII. stol.) 
 

 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

   5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 



Týden od 2. 5. do 9. 5. 2021 
 

 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 2. 5. 

(5. neděle 

 velikonoční) 

10:00 

- za Františka Damborského (od přátel z ulice) 

- za naše farní společenství 

- na dobrý úmysl  

pondělí 3. 5.   6:30 - za Hedviku Janů (od charismatického společenství) 

úterý 4. 5. 19:00 - za Marii Esterkovou a za Michala a Annu Esterkovy a syna  

středa 5. 5.  18:00  - za Antonii Kuběnovou (od společenství) 

čtvrtek 6. 5.      6:30 - za Libuši Turkovou (od spolupracovnic) 

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

pátek 7. 5. 19:00 - za + Jendu Kučeru, rodiče a za živou rodinu 

sobota 8. 5.    7:00 - za + Margitu Klubusovou a za živou rodinu 

11:30 - svatební mše sv. Kláru Esterkovou a Davida Fučíka 

neděle 9. 5. 

(6. neděle 

 velikonoční) 

10:00 

- za matky z naší farnosti 

- za živou i + rodinu Esterkovu, Fučíkovu, Henčlovu a Kaňovu 

- za naše farní společenství  

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 odpoledne bude otevřena kaple sv. Floriána v Josefovské ulici. Můžete se tam zastavit 

k soukromé modlitbě či pobožnosti.  

- 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 (pozor – večer je změna!): po ranní mši sv. a na začátku 

májové pobožnosti (v 18 hod.); 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 naposledy vyhrazena pro starší a ne-

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

abyste využívali místa po celém kostele, včetně kůru a oratoře.  

- Příležitost ke svátosti smíření: pondělí: přede mší sv.; úterý a středa: 1/2 hod. přede mší sv., čtvrtek: 

16:30-17:30 (o. Josef Pohanka, o. Petr); dále 19:30-21:30 (o. Josef Kubeš, o. Josef Pohanka, o. Petr); pá-

tek: 15:30-17:15; sobota: 6:30-7:00.  

- Májové pobožnosti: pondělí: v 18 hod.; čtvrtek: v 19 hod.; sobota: v 18 hod. Sobotní májovou po-

božnost povedou děti; kromě dospělých na ni zvu jako účastníky i děti.  

- Na středeční mši sv. jsou zvány děti včetně všech třeťáků. Po mši sv. bude první příprava třeťáků 

k 1. sv. přijímání. Příprava bude přenášena online. Rodiče se přípravy neúčastní; prosím, aby ji, pokud 

mohou, sledovali na internetu.  

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

- V sobotu v 11:30 si při mši sv. udělí svátost manželství Klára Esterková, bydl. Dolní Bojanovice č. 

471, a David Fučík, bydl. Hodonín, Skácelova 6.  

- Letní duchovně-turistické pobyty v Roháčích: mládež: neděle 25. 7. – sobota 31. 7.; dospělí: neděle 

15. 8. – sobota 21. 8. Zájemci se mohou hlásit v sakristii.    

- V sakristii jsou k zakoupení CD s postní duchovní obnovou o. Jiřího Kani. Cena 50,- Kč.  

- Při dobrovolné sbírce na Charitu se v naší farnosti do pokladničky vybralo celkem 25.600,- Kč, z toho 

v Bojanovicích 23.000,- Kč a v Josefově 2.600,- Kč. Díky všem dárcům.  
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

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

čtvrtek 6. 5. v 18:00 – za + o. Stanislava Lekavého, za Kateřinu Teindlovou a za + Annu Rebendovou 

pátek 7. 5. v 17:30 – na dobrý úmysl   (od 15 hodin tichá adorace) 

neděle 9. 5. v 8:30 – za matky z naší farnosti 

Oznámení: - Podávání sv. přijímání: v neděli ve 14:30; ve čtvrtek a v pátek při mši svaté. 

- Májové pobožnosti: v neděli ve 14 hodin; ve všední dny v 18 hodin.  

- Svátost smíření: ve čtvrtek přede mší svatou a při mši svaté (o. Josef Pohanka).  


