
Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Texty této neděle:  

1. čt.: Lv 13,1-2.44-46   Malomocný bude bydlet sám a zdržovat se mimo tábor. 
Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi: „Jestliže se u někoho ukáže na holé kůži vřed, strup nebo světlá 

skvrna což bývají příznaky zhoubného malomocenství – ať je přiveden k veleknězi Árónovi nebo k někte-

rému z jeho synů kněží. Malomocný, na němž se objeví tato vyrážka, ať chodí v roztržených šatech, s roz-

puštěnými vlasy a se zahalenými vousy a bude volat: Nečistý, nečistý! Je nečistý po všechen čas, pokud 

bude mít vyrážku. Je nečistý, bude bydlet sám, musí se zdržovat mimo tábor.“ 

2. čt.: 1 Kor 10,31-11,1  Napodobujte mne, jako já napodobuji Krista. 

 Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě. Nebuďte pohoršením ani ži-

dům, ani pohanům, ani Boží církevní obci. Já se také snažím o to, abych ve všem pamatoval na druhé, a 

nehledím na to, co je prospěšné mně, ale na to, co prospívá všem, aby tak mohli dojít spásy. Napodobujte 

mne, jako já napodobuji Krista. 

ev.: Mk 1,40-45  Malomocenství od něho odešlo a byl očištěn. 

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s 

ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství odešlo 

a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se 

knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“ On odešel, ale začal to horlivě 

rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na 

opuštěných místech. Ale přesto k němu chodili lidé odevšad. 
 

Texty příští neděle (1. neděle postní):  

1. čt.: Gn 9,8-15  Boží smlouva s Noemem zachráněným od potopy. 
Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: „Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, a se všemi ži-

vými tvory u vás: s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se vším, co vyšlo z archy, se všemi 

živočichy země. Uzavírám s vámi smlouvu: Nic, co má tělo, nebude už zahubeno vodou potopy, už nepři-

jde potopa, aby zpustošila zemi.“ Bůh dodal: „Toto je znamení smlouvy, které zřizuji mezi sebou a vámi i 

mezi každým tvorem u vás na budoucí pokolení: Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením smlouvy 

mezi mnou a vámi. Když nakupím nad zemí mraky a v mracích se objeví duha, vzpomenu si na svoji 

smlouvu, která je mezi mnou a vámi a mezi každým živým tvorem, který má tělo. Voda už nevzroste k po-

topě, aby zahubila každé tělo.“ 

2. čt.: 1 Petr 3,18-22  Voda, která tehdy byla předobrazem křtu, i vám nyní přináší spásu. 

 Milovaní! Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. 

Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. V tom duchu šel a přinesl zprávu duším 

uvězněným. Oni kdysi nechtěli poslechnout, když Bůh v Noemově době shovívavě vyčkával, zatímco se 

stavěla archa. Jen několik osob, celkem osm, se v ní zachránilo skrze vodu. Voda, která tehdy byla pře-

dobrazem křtu, i vám nyní přináší spásu. Ne že by křest smýval špínu z těla, ale vyprošuje nám u Boha, 

aby bylo čisté naše svědomí, a působí to zmrtvýchvstání Ježíše Krista. On se odebral do nebe, je po Boží 

pravici a jsou mu podřízeni andělé, mocnosti i síly. 

ev.: Mk 1,12-15  Byl pokoušen od satana a andělé mu sloužili. 

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divo-

kými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží 

evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ 

Velké téma křesťanství se týká lidského hříchu. Hřích označuje každou situaci, kdy nejednáme v soula-

du s Boží vůlí. Člověk byl na počátku pozván do důvěrné blízkosti Boha, ale nedokázal odolat pokušení jít 

vlastní cestou. Příběh o potopě zobrazuje nejen skutečnost lidské svévole znamenající totální smrt vyjád-

řenou potopou, ale také Boží touhu dovést celé stvoření k životu. Bůh mnohokrát v dějinách přetrpěl lidské 

odmítnutí. Nyní přichází Kristus, který svojí poslušností zahladí propast mezi člověkem a Bohem. Nás zve, 

abychom Boha přijali a neodmítli. 
 

www.farnostdolnibojanovice.cz  

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

     6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 



Týden od 14. 2. do 21. 2. 2021 
 

Svátky v týdnu: středa: POPELEČNÍ STŘEDA, začátek doby postní 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  

neděle 14. 2. 

(6. neděle 

 v mezidobí) 

   

10:00 

 

- za Tomáše Damborského (10. výročí) a za živou rodinu  

- za naše farní společenství a za požehnané prožití doby postní 

- na poděkování za 50 let života, za život vnuků a za živou rodinu 

pondělí 15. 2.   6:30 - za dvoje zemřelé rodiče a za živou rodinu 

úterý 16. 2. 18:00 - za + Ludmilu Skalíkovou, vnučku a za živou rodinu 

středa 17. 2.  18:00  - za Františka Červenku, Boženu Musilovou a za živou rodinu 

čtvrtek 18. 2.  6:30 - za členky Živého růžence 

19:00   nešpory, adorace (do 20:45) 

pátek 19. 2. 18:00 - za Marii Kašíkovou, manžela, syna a za živou rodinu 

sobota 20. 2.   7:00 - za žarošické poutníky  

neděle 21. 2. 

(1. neděle 

 postní) 

   

10:00 

 

- za Vlastu Račickou, manžela a za živou i zemřelou rodinu  

- za naše farní společenství  

- za rodiče Jůvovy, Válkovy a za živou i zemřelou rodinu 

Oznámení: - Svátostné požehnání začne dnes v obvyklých 14 hodin.   

- V kostele může být nadále současně maximálně 45 lidí. Prosím, aby na středeční a páteční mši svatou 

přišli pouze ti, kteří mají zapsaný úmysl (v počtu cca 2-3). Středeční mše sv. je určena pouze pro dě-

ti; páteční mše sv. pouze pro mládež (biřmovance, mládež ze scholy, společenství, ze 7.-9. tř. atd.).  

- 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, pátek: v 8:00, v 17:00 

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

- Příležitost ke svátosti smíření na začátku doby postní: úterý: 16:30-18:00; čtvrtek: 19:30 – 20:45; 

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

- Ve středu začíná doba postní. Středa je den přísného půstu (od masa, jen jedno jídlo dosyta, pokud 

možno i bez televize atd.). Pamatujme na to, abychom si stanovili vhodné postní předsevzetí. Pomozme 

v tom také dětem.  

- Udílení popelce + sv. přijímání: Popeleční středa: 7:00; 8:00; 15:00; 16:00; 16:30; při mši sv. a po mši 

sv. (2 udílející – cca od 18:45); dále příští neděli po požehnání, v 15:00 a v 17:00. 

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

- Nadále se můžete zapisovat do Devadesátidenní duchovní štafety za duchovní uzdravení naší země a 

za uzdravení od pandemie. Prosím, abyste na úmysly „štafety“ pamatovali v modlitbě i v případě, že 

nejste zapsáni. Úmysly najdete na farních webových stránkách.  

- Nabídka Centra pro rodinu: • Mluvíte jazykem lásky vašeho dítěte? (16. 2. 17:30-19:00; seminář s Pa-

vlem Mečkovským) Více: drive.google.com/file/d/1BsQ_gnAqA00YK90lyJO4n9G5BIaBuRhG/view .  

- Pokud jste přispěvateli Fondu puls, můžete si na stránkách fondu stáhnout potvrzení o daru a požádat o 

navrácení části odváděné daně (navrací se 15% z darované částky).  

- Díky všem, kteří v minulém týdnu přispěli na farní účet či do pokladničky (na účet v min. týdnu přišlo 

79.800,- Kč oproti 6.000,- z předchozího týdne). Nadále prosím, aby na příspěvky pamatovali ti, kteří na 

to zapomínají, pokud nejsou v nouzi. Možnost máte na farní účet nebo do pokladničky za lavicemi.   

- Děti si mohou ode dneška vyzvedávat v sakristii listy pro vyplňování postních předsevzetí.  

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 14. 2. v 8:30 – za Miroslava Imricha, syna a za živou i + rodinu 

středa 17. 2. v 17:00 – za požehnané prožití doby postní  

čtvrtek 18. 2. v 18:00 – na poděkování za dar života a za dar zdraví a Božího požehnání 

neděle 21. 2. v 8:30 – za + rodiče Rabušicovy, syna, dceru a za živou rodinu  

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

- Při středeční mši sv. se bude udílet popelec; stejně tak příští neděli při mši svaté a ve 14:30. 

- Příležitost ke sv. smíření: ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.  


