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Texty této neděle:  

1. čt.: Dan 7,13-14  Jeho moc je věčná.   2. čt: Zj 1,5-8  Udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce. 

ev.: Jan 18,33b-37  Ano, já jsem král… 

Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o 

mně jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopus-

til?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, mo-

ji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“ Pilát se ho ze-

ptal: „Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem 

přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ 

Texty příští neděle (1. adventní – začíná cyklus nedělních čtení C):  

1. čt.: Jer 33,14-16  Vzbudím Davidovi zákonitý výhonek. 

Hle, blíží se dni - praví Hospodin - kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a o Judovu domu. V ty 

dny, za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na 

zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budou na-

zývat: "Hospodin je naše spravedlnost." 

2. čt: 1 Sol 3,12 - 4,2  Ať Pán posilní vaše srdce, až přijde Kristus. 

Bratři! Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem, jako ji i my 

máme k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde 

náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Nakonec pak vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši: jak 

jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více. Víte 

přece, které příkazy jsme vám dali z moci Pána Ježíše. 

ev.: Lk 21,25-28.34-36  Blíží se vaše vykoupení. 

Ježíš řekl svým učedníkům: "Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost náro-

dů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde 

na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s veli-

kou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si 

pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den soudu 

nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete 

se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka." 
 

Prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, ke zhoršující se situaci pan-

demie covid-19 v naší zemi: 

Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře 

v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma 

očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrová-

ní našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým. 

Vím, že téma očkování rozděluje společnost a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není 

samospasitelné, ale jak je vidět z výrazně menšího procenta vážně nemocných ve skupině očkovaných, je 

to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na 

ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hří-

chu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, 

prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.  

Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hy-

gienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky 

lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.  

Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i 

svátky Narození Páně. 

 +Jan Graubner, předseda ČBK 
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 
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SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 



Týden od 21. 11. do 28. 11. 2021 
 

Svátky v týdnu: pondělí: památka sv. Cecílie, mučednice (III. stol.) 

 úterý: památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka (I. stol.) 

 středa: pam. sv. Ondřeje Dung Laca a druhů, vietnamských mučedníků (XIX. st.) 

 čtvrtek: památka sv. Kateřiny Alexandrijské, mučednice (III.-IV. stol.) 

 neděle: 1. neděle adventní (začínají nedělní čtení z cyklu C) 
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 21. 11. 

(Ježíše Krista 

 Krále) 

      7:00 - na poděkování za 55 let života a za živou i + rodinu 

    10:00 - za naše farní společenství  

    18:30 
- za manžele Skoumalovy, snachu Marii, manžele Kučerovy a za živou  

rodinu  

pondělí 22. 11.        6:30 - za + Stanislava Hubáčka, + dceru Věrku a za duše v očistci 

    14:30 - pohřební mše svatá za + Marii Bačovou  

úterý 23. 11.     18:00 - za Annu Skácelovou, + rodiče Suchánkovy a za živou rodinu  

středa 24. 11.      18:00 - za Jiřího Nováka (nedožitých 65 let) a za živou i + rodinu  

čtvrtek 25. 11. 
     6:30 

- za + Františku Lekavou (10. výr.), manžela, synovce Josefa a Štěpána,  

  za Libuši Kolibovou a za živou rodinu  

   19:00   nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 hodin podávání sv. přijímání 

pátek 26. 11.      18:00  - za Stanislava Bílka, dvoje rodiče a za živou rodinu  

sobota 27. 11.        6:30 - za Františku Košutkovou, manžela a za živou i + rodinu  

neděle 28. 11. 

(1. neděle 

 adventní) 

     7:00 - za Václava Mrkvu, manželku a za živou rodinu  

   10:00 - za požehnané prožití adventu v naší farnosti  

   18:30 - na poděkování za 80 let života, za + manžela, dvoje rodiče a za živ. r. 

Oznámení: - Krátká pobožnost před Nejsvětější svátostí začne dnes v obvyklých 14 hodin.  

- Po pobožnosti si mohou do sakristie přijít děti pro samolepku zvířátka, pokud se jim nepodařilo zú-

častnit se středeční mše svaté.  

- Po dnešní pobožnosti (od 14:15 do 14:30) bude podáváno svaté přijímání.  

- Příležitost ke svátosti smíření: pondělí: 6:00-6:30; úterý: 17:30-18:00; středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 

20:00-21:30 (o. Miloslav Čamek); pátek: 17:00-18:00; sobota: 6:00-6:30. Kromě čtvrtku ve všech pří-

padech zpovídá o. Václav Ventrura. 

- Na středeční mši sv. i příští neděli dostanou děti listy na vyplňování adventních předsevzetí.  

- Při páteční mši svaté bude mít přímluvy 2. skupina biřmovanců.  

- Příští neděli po všech mších svatých budou v požehnány advetní věnce. Doneste je, prosím, před oltář.  

- Předběžné oznámení: Za dva týdny, v pátek 3. 12 večer a v sobotu 4. 12. po ranní mši svaté, se bude 

v naší farnosti konat adventní duchovní obnova, kterou povede Radovan Voříšek z Brna. Více infor-

mací za týden. Udělejte si, prosíme, čas. Obnova bude též vysílána online.  

- Na 1. straně lístku najdete výzvu předsedy ČBK Jana Graubnera týkající se pandemie Covidu. 

- Na stolku za lavicemi si můžete zakoupit nástěnné kalendáře na příští rok, které vytvořila naše farnice 

Natálie Esterková. Doporučená cena 100,- Kč. Veškerý výtěžek půjde na podporu komunity Jeunesse-

Lumiére, kde letos pobývají dvě naše farnice. Peníze za kalendáře (případně další dary na tento účel) 

můžete dávat do pokladničky za lavicemi.  

- V tyto dny zhoršující se pandemie doporučujeme zvážit účast na bohoslužbách, a to zvláště neočko-

vaným, a také těm, kteří by nemocí mohli být více ohroženi. V těchto týdnech se znovu můžete platně 

účastnit bohoslužeb i skrze internetové či TV přenosy.  

- Otec Petr všechny srdečně zdraví. Cítí se dobře. Myslí na vás v modlitbě i při soukromém slavení mší 

svatých. Jeho karanténa potrvá do středy 1. prosince.  

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 21. 11. v 8:30 – za Cecílii Červenkovou, manžela a za živou rodinu 

čtvrtek 25. 11. v 18:00 – za + Marii Jordánovou (nedožitých 100 let) a za živou rodinu  

neděle 28. 11. v 8:30 – za Petra Bílka, manželku, dceru, syna a za živou rodinu  

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

- Příští neděli při mši svaté budou požehnány adventní věnce. Doneste je, prosím, před oltář.  


