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Texty této neděle: 

evangelium k žehnání ratolestí: Mk 11,1-10  Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! 

1. čt.: Iz 50,4-7  Svou tvář jsem neskryl před hanou…    2. čt.: Flp 2,6-11  Ponížil se, proto ho Bůh povýšil. 

ev.: Mk 14,1-15,47  Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte! 
 

Velikonoční texty (Velikonoční vigilie – Bílá sobota večer):  

1. čt.: Gn 22,1-18  Oběť našeho praotce Abraháma… Bůh si vyhlédne ovci k celopalu, můj synu.   

2. čt.: Ex 14,15-15,1  Synové Izraele šli středem moře po souši… Lid se bál Hospodina a věřil mu. 

3. čt.: Iz 55,1-11  Pojďte ke mně a naplní vás nový život! …Mé slovo se ke mně nevrátí bez účinku. 

4. čt.: Ez 36,16-17a.18-28  Pokropím vás očistnou vodou a dám vám nové srdce… Budete mým lidem. 

čtení z NZ: Řím 6,3-11  Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá… I my s ním budeme žít.  

ev.: Mk 16,1-7  Byl vzkříšen, není tady. 
 

Texty příští neděle (Vzkříšení Páně):  

1. čt.: Sk 10,34a.37-43  Bůh jej však vzkřísil...       2. čt.: Kol 3,1-4  Usilujte o to, co pochází shůry... 

ev.: Lk 24,13-35  Zůstaň s námi, neboť se připozdívá. 

Ještě ten den se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy. Hovořili spolu o tom všem, co se sta-

lo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadr-

žovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ Zastavili se celí 

smutní. Jeden z nich mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto 

dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, moc-

ný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a 

ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes 

třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, 

přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije…“ A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a 

váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své 

slávy?“ Potom začal od Mojžíše, (probral dále) všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech (částech) 

Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na 

něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s 

nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. (Vtom) 

se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, 

když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do 

Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct (apoštolů) i jejich druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil 

se Šimonovi.“ Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při lámání chleba. 
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

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

                                –  za uzdravení strýce a tchána a za požehnání pro celou rodinu  

čtvrtek 1. 4. v 15:30 – na dobrý úmysl  

pátek 2. 4. v 15:30 – velkopáteční obřady  

neděle 4. 4. v 8:30 – za požehnané prožití Velikonoc   (při mši sv. požehnání pokrmů) 

Oznámení: - Podávání sv. přijímání: v neděli ve 14:30; dále ¼ hodiny po čtvrtečních a pátečních obřadech. 

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

- Velikonočních obřadů se může v Josefově zúčastnit znovu 15 věřících. 
- Ve čtvrtek po obřadech (cca od 16:15) bude o. Petr zapisovat mešní úmysly na II. čtvrtletí.  

- Ve čtvrtek a v pátek jste zváni do kostela k adoraci – vždy do 20 hodin.   
 

Svátky v týdnu: Vstupujeme do Svatého týdne – nejdůležitějšího týdne v roce. Jeho vyvrcholením je 

Velikonoční třídení (Zelený čtvrtek večer – Vzkříšení Páně). Je velmi důležité se zúčastnit (letos 

prostřednictvím přenosu) i obřadů na Zelený čtvrtek a Velký pátek.    
 

www.farnostdolnibojanovice.cz  

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

   KVĚTNÁ NEDĚLE 



Týden od 28. 3. do 4. 4. 2021 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 28. 3. 

(Květná  

 neděle) 

   

10:00 

 

- za členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny  

- za uzdravení strýce a tchána; za dar zdraví a za zdar operace 

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

pondělí 29. 3.   6:30 - za Františku Sládkovou (od přátel z ulice) 

úterý 30. 3. 14:30 - pohřební mše sv. za + Hedviku Janů  

18:30(!) - za Františka a Františku Šindarovy, duše v očistci a za živou rodinu   

středa 31. 3.  18:00  - za + Jožku Turka (nedožitých 75 let) a za živou rodinu  

čtvrtek 1. 4.  

(Zel. čtvrtek) 
  18:00 - za ctitele a ctitelky Nejsvětější svátosti  

pátek 2. 4. 

(Velký pátek) 
18:00 - velkopáteční obřady 

sobota 3. 4.  

(Bílá sobota) 
20:00(!)  - na poděkování za Kristovo vzkříšení 

neděle 4. 4. 

(Vzkříšení  

 Páně) 

10:00 

- za Jiřího Košutka, manželku, rodiče a za živou rodinu 

- za + Patrika Kovaříka a za živou rodinu (od přátel z ulice) 

- za požehnané prožití Velikonoc 

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

nání bude následovat kolem 14. hod. Křížová cesta i požehnání budou přenášeny přes internet.  

- Ratolesti, jež byly dnes požehnány, jsou k dispozici u památníku padlých.  

- Mladí z Orla připravili pro rodiny, děti i jednotlivce křížovou cestu, kterou si můžete projít a prorozjímat ode 

dneška až do soboty. Trasa začíná u Moravanského kříže („u židle“), kde najdete další infomace.  

- 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: po ranní mši sv., a v 17:00; úterý, středa: v 8:00, v 17:00 a po večerní mši 

sv.; čtvrtek, pátek: v 8:00, ve 14:00, v 16:00 (v pátek v 15:30 – po křížové cestě), v 17:00 a po obřadech; sobo-

ta: 8:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00 a po obřadech.  

- Příležitost ke svátosti smíření: pondělí: 6:00-6:30; úterý (Mutěnice): 16:00-18:00; středa: 17:00-18:00; 

v případě nutnosti po osobní domluvě s o. Petrem.  

- Do středy včetně budou mše sv. pouze pro ty, kteří mají zapsaný mešní úmysl. Ostatní ať v pondělí, úterý a ve 

středu na mši sv. nechodí. Sledujte ji na internetu (v TV), můžete si nadále přicházet ke sv. přijímání. Na obřady 

Velikonočního třídení (Zelený čtvrtek večer – vigilie Zmrtvýchvstání) se opět může zapsat 30 účastníků. Se-

znam bude v hl. vchodu. Příští neděle bude vyhrazena pouze pro krojované (+ pro ty, kdo mají zapsaný úmysl). 

- POZOR: Úterní mše sv. začne až v 18:30.  

- Všichni ministranti, kteří chtějí o Velikonocích ministrovat, mají nácvik ve čtvrtek v 9 hodin (sraz u kostela). 

- Pokud chcete, aby vašim nemocným bylo ve čtvrtek podáno přijímání, nahlaste je do středy v sakristii.  

- Obřady Zeleného čtvrtku a Velkého pátku budou slaveny od 18 hodin. Vigilie Kristova vzkříšení na Bílou 

sobotu začne už ve 20 hodin. Příští neděli bude mše sv. v 10 hodin. Všechny tyto bohoslužby budou vysílány.  

- Od Zeleného čtvrtku bude v kostele pokladnička, do níž bude možné přispívat na katolickou Charitu. 

- Po čtvrtečních obřadech bude krátká společná adorace. Po ní začne adorace Sv. Hodiny. Poté bude příležitost k 

večerní adoraci s Kristem v Getsemanech. Od 21 hod. bude možnost asi hodinové společné adorace (bude vysí-

lána). V průběhu noci i pátku můžete číst v kostele i doma po půlhodinách předložené úryvky z Písma sv. („umu-

čení našeho Pána podle evangelií“ – najdete na našich webových stránkách či na stolku za lavicemi). 

- V noci ze čtvrtku na pátek bude otevřený kostel do 23:45, stejně tak z pátku na sobotu a potom oba dny (pá-

tek, sobota) od rána od 5 hodin. Kromě toho máte na farních webových stránkách tabulky, kde se můžete zapiso-

vat (jednotlivci, manželé, rodiny) k domácí adoraci. Na našich webových stránkách bude obě noci od 21 do 6 

hodin vysílán tichý přenos, ke kterému se můžete při domácí adoraci připojit.   

- Připomínám, že Velký pátek je den přísného postu (měli bychom se postit nejen od jídla, ale i od televize atd.). 

Od 15 hodin se v kostele bude konat pobožnost křížové cesty, která bude přenášena přes internet. Zúčastní se jí 

pouze ti, kteří se budou předmodlovat, a ministranti.  

- V pátek po obřadech či v sobotu můžete uctít kříž v kostele, ale také některý z křížů, který je v okolí vesnice.   

- V pátek večer začne společná adorace před křížem od 20:30 (do cca 21:15). Bude též přenášena online.  

- Sobotní vigilie začne ve 20 hodin. Můžete ji sledovat online; v případě příznivého počasí bude přenášena i na 

plátno na farním hřišti, kde se jí můžete zúčastnit bez zapisování. Pro obnovu křestního slibu si nachystejte (na 

hřišti i doma) křestní či jiné svíce.  

- Příští neděli budou na konci mše sv. požehnány pokrmy.  

- Na farních webových stránkách máte též k dispozici uvedení do liturgie Velikonočního třídení.  


