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Texty této neděle:  

1. čt.: Sof 3,14-18a  Hospodin plesá nad tebou v radosti.    

2. čt: Flp 4,4-7  Pán je blízko. 

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. 

O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. 

Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. 

ev.: Lk 3,10-18  A co máme dělat my? 

Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, 

kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se 

ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ … Lid byl plný 

očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím vo-

dou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít 

Duchem svatým a ohněm… 

Texty příští neděle (4. neděle adventní):  

1. čt.: Mich 5,1-4a  On sám bude pokojem.    

Toto praví Hospodin: „A ty, Betléme efratský, maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, 

který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti. Proto je Hospodin opustí až do 

doby, kdy rodička porodí; potom se zbytek jeho bratrů vrátí k synům Izraele. Bude stát a pást v Hospo-

dinově síle, ve velebnosti jména Hospodina, svého Boha, oni pak budou požívat míru, neboť jeho moc 

se rozšíří až do končin země. On sám pak bude pokojem.“ 

2. čt: Žid 10, 5-10  Tady jsem, Pane, abych plnil tvou vůli. 

Když Kristus přicházel na svět, řekl: „Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V celopalech a 

v obětech za hřích jsi neměl zálibu. Proto jsem řekl: ‘Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o 

mně psáno ve svitku knihy.’“Po prvních slovech: „dary ani oběti, celopaly ani oběti za hřích jsi nechtěl a 

neměls v nich zálibu“ – a přece to všechno se obětuje podle Zákona – hned dodává: „Tady jsem, abych 

plnil tvou vůli.“ To první ruší, aby ustanovil to druhé. A touto „vůlí“ jsme posvěceni obětováním těla 

Ježíše Krista jednou provždy. 

ev.: Lk 1,39-45  Blahoslavená, která jsi uvěřila. 

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Za-

chariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně po-

hnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys 

mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? 

Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahosla-

vená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ 

Často citované evangelium zachycuje zážitek víry. Maria uvěřila Božímu poslu a vydala se za Alžbětou, 

zřejmě více než sto kilometrů daleko. Ale jak obhájí to, že ač svobodná, je v jiném stavu? Její starost je 

však vyřešena dříve, než by cokoli musela vysvětlovat. Alžběta všechno ví! Marii se nejen „vyplatilo“ opřít 

se vírou o Boha, ale navíc zakusila sílu Boží moci, která nezná vzdálenost a omezení… Tuto radost a na-

ději víry okoušíme každé Vánoce. I letos jsme pozváni uvěřit Bohu a opřít se o jeho slovo.  
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 12. 12. v 8:30 – za Jaroslava Macůrka, syna, rodiče a za živou rodinu 

neděle 19. 12. v 8:30 – za + Vladimíra Přikryla, na poděkování za dar života a za živou rodinu 

Oznámení: - V tento týden ve všední den nebude mše svatá.  

- Příležitost ke svátosti smíření bude v sobotu od 10 do 12 hodin (o. Josef Chyba), příp. v Bojanovicích. 

- Prosím ty, kdo jakkoliv pomáhají v našem kostele, aby si do sakristie přicházeli pro malý dárek. 
 

Svátky v týdnu:  pondělí: památka sv. Lucie, panny a mučednice (III. stol.) 

 úterý: památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve (XVI. stol.) 
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

      tel. o. Petr 603 994 972, tel. fara 518 372 131                                 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 



Týden od 12. 12. do 19. 12. 2021 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 12. 12. 

(3. neděle 

 adventní) 

      7:00 - za Jana Veselého a za živou rodinu 

    10:00 - na poděkování za 80 let života, za + manželku a za živou rodinu  

    18:30 - za + Jendu Kučeru, dvoje rodiče a za živou rodinu 

pondělí 13. 12.        6:30 - za Petra Lekavého (od spolužáků) 

úterý 14. 12.     18:00 - za Jendu Bohůna a za živou rodinu  

středa 15. 12.      18:00 - za Andělu a Františka Herkovy a za živou rodinu  

čtvrtek 16. 12.      6:30 - za + Cyrila Kaňu (od přátel z ulice) 

   19:00   nešpory, celonoční adorace (spol. část: 21:30-22:00); ve 22 hodin sv. přijímání 

pátek 17. 12.        6:30 - za Jana Herku, sourozence, rodiče a za živou rodinu  

  19:00(!)  - za Josefa Slezáka a za Boží požehnání pro živou rodinu  

sobota 18. 12.      7:00(!) - za Jana Veselého a za živou rodinu (od přátel z ulice) 

   SVÁTOST SMÍŘENÍ: 9:00-12:00 a 13:30-17:00 

neděle 19. 12. 

(4. neděle 

 adventní) 

      7:00 - za Karla Horáka a za živou i + rodinu 

    10:00 - na poděkování za 60 let života a za živou i + rodinu  

    18:30 - za + Josefu Vaculíkovou (2. výročí ) a za živou rodinu 

Oznámení: - Dnes ve 14 hodin jste zváni ke svátostnému požehnání.  

- Dnes po dopoledních mších sv. a po požehnání bude ve farní učebně prodávat knihy p. Josef Novák. 

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

se středeční mše svaté.  

- Dnes po 10. mši svaté (cca 15 minut) a po požehnání (od 14:15 do 14:30) bude podáváno sv. přijímání.  

- Dnes v 17 hodin se bude na faře konat přednáška na téma liturgický rok. Jste srdečně zváni.   

- Nadále se můžete na farních webových stránkách zapisovat ke sv. smíření před Vánocemi (na čtvrtek a na 

sobotu). V hlavním vchodu jsou také k dispozici seznamy, kam se můžete zapisovat, pokud nemáte přístup 

na internet. Na sobotu (či na jiný předchozí den) si udělejte na sv. smíření čas. Pozor: ve čtvrtek jsou časy 

sv. smíření o hodinu pozdější, než bylo původně uvedeno (začíná se až v 18:30). 

- Prosím všechny, kdo jakkoliv slouží ve farnosti, aby si nadále přicházeli do sakristie pro malý dárek.  

- Příležitost ke svátosti smíření (už i k Vánocům): pondělí: 6:00-6:30; úterý: 17:30-18:00; středa: 17:00-

18:00; čtvrtek: 18:30-21:30 (4-5 zpovídajících). 

- Roráty podle tříd: po. ráno: 4.+5. tř.; út. večer: 1.+2. tř.; stř. večer: předškolní děti + 3. tř.; čt. ráno: 7. tř.; 

pá. ráno: 6. tř.; pá. večer: 8+9. tř.; so. ráno: starší mládež + všechny děti. Poznámky k rorátům: - prosí-

me, abyste ve středu po 17:45 nevstupovali do kostela hlavním vchodem; - ve středu ponesou světlo k oltráři 

pouze třeťáci a předškolní děti (ostatní děti ne); - pokud je to možné, ať malé děti (předškolní, prvňáci…) 

nosí raději lampičky; - pokud budou děti nemocné a donesou na lístku omluvenku od rodičů (na konkrétní 

dny), mohou dostat i zpětně hvězdičky za dny, kdy chyběly; - v adventu budou v pátek i ranní mše svaté.    

- Zkoušky Svatováclavského sboru a orchestru budou v pondělí a v pátek ve 20 hodin v kostele vždy celý 

sbor i orchestr.  

- V úterý po mši svaté (od 18:40) si v sakristii můžete zapsat mešní úmysly na I. čtvrtletí příštího roku.  

- Ve středu po mši svaté (cca od 19 do 19:30) bude otevřená farní knihovna. Můžete si zakoupit knihu Dva-

náct příběhů, knihy Marka Váchy, stolní kalendáře a další.  

- Ze čtvrtku na pátek jste zváni na noční adoraci. Společná část bude od 21:30 do 22 hodin (bude přenášena 

online). Po ní bude podáno svaté přijímání a adorace bude pokračovat do páteční ranní mše sv. Zapisujte se 

na seznam.  

- POZOR: Páteční mše svatá začne až v 19 hodin.  

- Při páteční mši svaté bude mít přímluvy 5. skupina biřmovanců.  

- Sobotní ranní mše svatá bude nadále začínat v 7 hodin.  

- Hlavní příležitost k vánoční sv. smíření bude v sobotu za účasti  7-8 zpovědníků. Čas zpovídání: 9:00-

12:00 a 13:30-17:00. Další příležitosti už v naší farnosti (téměř) nebudou.  

- Na stolku za lavicemi si v průběhu týdne ještě budete moci zakoupit nástěnné kalendáře na příští rok. Do-

poručená cena 100,- Kč. Veškerý výtěžek půjde na podporu komunity Jeunesse-Lumiére. Peníze za ka-

lendáře (případně další dary na tento účel) můžete dávat do pokladničky za lavicemi.  

- Ti, kdo si objednali DVD se záznamem pohřbu o. biskupa Petra, si ho mohou vyzvednout v sakristii.  

- Prosíme ty, kdo by byli ochotni pomoci s úklidem fary či kostela, aby se zapisovali v sakristii. 


