
 

 

Texty této neděle:  

1. čt.: Iz 11,1-10  Podle spravedlnosti bude soudit druhé.  

2. čt.: Řím 15,4-9  Kristus spasil všechny lidi. 

ev.: Mt 3,1-12  Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. 

Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království ne-

beské.“ To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, 

vyrovnejte mu stezky!‘ …Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznáva-

li své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů při-

chází ke křtu, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? 

Neste tedy ovoce, které ukazuje, že  činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat: ‚Náš otec je Abraham!‘ 

Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů; a 

každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, 

který přichází za mnou, je silnější než já…“ 

Texty příští neděle (3. neděle adventní):  

1. čt.: Iz 35,1-6a.10  Bůh sám přijde a spasí nás.  

Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat 

a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru 

našeho Boha. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: 

„Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“ Teh-

dy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého 

bude plesat. Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na je-

jich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. 

2. čt.: Jak 5,7-10  Posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko. 

Bratři, buďte tedy trpěliví až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úro-

du země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, 

vždyť příchod Páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí 

přede dveřmi! Za příklad trpělivosti v utrpení si vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. 

ev.: Mt 11,2-11  Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného? 

Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, 

který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vi-

díte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá ra-

dostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší.“ Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástu-

pům o Janovi: „Co jste vyšli na poušť vidět? Rákos zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka 

oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou přece v královských palácích. Co jste tedy vy-

šli vidět? Proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: ‘Já posílám svého posla 

před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.’ Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, 

nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on.“ 

    Jan – statečný muž, oddaný Boží věci, prochází nejistotou. Nyní zakouší příkoří proto, že od Heroda vy-

žadoval zachovávání Božího zákona. A k tomu žije v obavě, že se mýlil, když Ježíše označil za mesiáše. 

Pán nekritizuje Janovy pochybnosti, ale vyzdvihuje jeho statečný život a jeho službu. Bůh není věčným kri-

tikem, ale vidí každého člověka i s jeho příběhem, životem, s jeho zápasy. A velmi si toho cení! Co zname-

ná „nejmenší v Božím království“? V překladu je chybně vloženo písmeno „i“. Doslovný překlad: „Ten 

nejmenší v Božím království je větší než on“ odkazuje na roli Jana Křtitele. Smyslem jeho vystoupení bylo 

poukázat na Krista. Ježíš je onen nejmenší, poslední v očích světa, který je však ve skutečnosti Pánem dě-

jin i celého Božího království. 
 

JOSEFOV: 

neděle 4. 12. v 8:30 – za + Rudolfa Nesvadbu, manželku a za živou i + rodinu  

čtvrtek 8. 12. v 18:00 – za rodinu Lekavou, Půčkovu a za duče v očistci 

neděle 11. 12. v 8:30 – za dvoje + rodiče, za Boží požehnání pro živou rodinu a za obrácení hříšníků 

Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou.  

                      2. NEDĚLE  ADVENTNÍ 



Týden od 4. 12. do 11. 12. 2022 
Svátky v týdnu: úterý: památka sv. Mikuláše, biskupa (3.-4. stol.) 

                               středa: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve (4. stol.) 

                               čtvrtek: slavnost Neposkvrěného početí Panny Marie – doporučený svátek 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 4. 12. 

(2. neděle 

 adventní) 

  7:00 - za + Petra Lekavého a za živou rodinu (od spolužáků)  

10:00 - za naše farní společenství 

18:30 - za + Patrika Kovaříka a za živou rodinu  

pondělí 5. 12.    6:30 - za Vladimíra Sedláka, syna a za živou rodinu (od přátel z ulice) 

úterý 6. 11.    18:00 - za Václava a Růženu Mrkvovy a za živou rodinu  

středa 7. 12.    18:00 - za + Marii Rajchmanovou (1. výročí) a za živou rodinu   

čtvrtek 8. 12. 6:30 - na dobrý úmysl  

   19:00 - za živé i + Marie z naší farnosti  

   20:00   adorace do 22 hodin – bez úvodních nešpor  

  (21:30-22:00: společná adorace);  ve 22 hod. bude podáno sv. přijímání 

pátek 9. 12.  18:00 - za rodiče Sládkovy a Balaštíkovy a za živou rodinu  

   celonoční adorace (pozor: začátek až ve 22 hodin!) 

sobota 10. 12.   7:00(!) - za + Jana Bohůna, rodiče a za živou rodinu  

neděle 11. 12. 

(3. neděle 

 adventní) 

  7:00 - za Marii Komosnou, manžela a za živou i + rodinu  

10:00 - za naše farní společenství 

18:30 - za + Jendu Kučeru (5. výročí), dvoje rodiče a za živou rodinu  

Oznámení: - Dnes ve 14 hodin začne svátostné požehnání. 

- Pokud dětem chybí některá nálepka, mohou ji dostat vždy v neděli po požehnání (platí ode dneška).  

- Myslivecký spolek zve všechny děti na zdobení advetního stromu u kostela (pod sochou sv. Václava). Za-

čátek ve 14:30. Můžete se těšit i na setkání se sv. Mikulášem.  

- Dnes po večerní mši svaté (od 19:30) bude ve farní učebně druhý díl „náboženství pro dospělé“. Zváni jsou 

všichni zájemci – i ti, kteří se nedostali na první setkání.  

- Od pondělí bude na farních stránkách tabulka, do níž se budete moci zapisovat k vánoční sv. smíření (na 

čtvrtek 15. 12. večer a na sobotu 17. 12.). Archy na zapisování budou v hl. vchodu od příští neděle.  

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

no: 6.+7. tř.; pá. večer: 8+9. tř.; so. ráno: starší mládež + všechny děti. Nejúspěšnější jednotlivci 

v docházce na roráty budou odměněni (večer na faře s promítáním). Poznámky k rorátům: - prosíme, abys-

te ve středu po 17:45 nevstupovali do kostela hlavním vchodem – ten je určen pro děti se svíčkami; - pokud 

je to možné, ať malé děti (předškolní, prvňáci…) nosí raději lampičky.  

- Pokud by některá z žen byla ochotna napéct perníčky na Mikuláše, doneste do středy do sakristie nebo ve 

středu dopoledne do Klubu maminek na faře.  

- Příležitost ke svátosti smíření (může být už i k Vánocům): úterý:17:30-18:00; středa: 17:00-18:00; čtvr-

tek: 20:00-21:30; pátek: 17:00-18:00; sobota: 6:30-7:00. 

- Tento týden proběhnou návštěvy nemocných: středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek po 14. 

hodině – Josefov; sobota(!) po 11. hodině – penzion.  

- POZOR: Ve čtvrtek – na slavnost Panny Marie – budou dvě mše svaté (v 6:30 a v 19 hodin).  

- Při čtvrteční adoraci (od 21:30 do 22:00) bude společné rozjímání. Bude přenášeno online.  

- V pátek po mši svaté (cca od 18:40) se bude v kostele konat večer chval pod vedením mládeže. Večer bude 

přenášen online.  

- Z pátku na sobotu bude celonoční adorace. POZOR: začne až ve 22 hodin. Znovu prosím, aby se zapojili i 

mladí (schola, společenství) a též členové různých společenství dospělých. Adorace bude v dalších týdnech 

jen v případě, že se zaplní celý seznam, jenž bude v hlavním vchodu (po dvou místech). Jako hlavní úmysl 

budeme mít znovu prosby za o. Petra Krenického (nedávno byl propuštěn z ruského vězení), jeho farníky 

a za mír na Ukrajině. 

- POZOR: Sobotní ranní mše svaté (při rozsvícených svíčkách) bude i nadále začínat až od 7 hodin.  

- Příští neděli dopoledne a po požehnání bude u nás prodávat knihy p. Josef Novák. Budete si moci zakoupit 

i ikony z chráněné dílny v Brně.  
www.farnostdolnibojanovice.cz 

tel. o. Petr 603 994 972, farní účet: 1440477309/0800 


