
                                    Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

Texty této neděle:  

1. čt.: Gn 15,5-12.17-18  Bůh uzavírá s Abrahámem smlouvu. 2. čt.: Flp 3,17-4,1  Budeme podobni Kristu. 

ev.: Lk 9,28b-36  Když se Ježíš modlil, výraz tváře se mu změnil. 

 Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu. Když se modlil, výraz tváře se mu 

změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve 

slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy však přemohl spánek. 

Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr 

Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášo-

vi.“ Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se octli v oblaku, padla na ně 

bázeň. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ 

Texty příští neděle (3. neděle postní): 

1. čt.: Ex 3,1-8a.13-15  Ten, který jest, posílá mě k vám. 

Mojžíš jednou vyhnal stádo za step, přišel k Boží hoře Chorebu. Tu se mu zjevil Hospodinův anděl v 

plameni ohně, který šlehal ze středu keře. Díval se, a hle – keř hořel plamenem, ale neshořel. Mojžíš si 

řekl: „Půjdu se podívat na ten zvláštní zjev, proč keř neshoří.“ Když Hospodin viděl, že se přichází podí-

vat, zavolal ze středu keře: „Mojžíši, Mojžíši!“ A on odpověděl: „Tady jsem!“ Bůh řekl: „Nepřibližuj se 

sem, zuj opánky ze svých nohou, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.“ A pokračoval: „Já jsem 

Bůh tvého otce, já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův!“ Mojžíš zahalil svou tvář, neboť se 

bál pohlédnout na Boha. Hospodin pravil: „Viděl jsem bídu svého lidu, který je v Egyptě, slyšel jsem je-

jich nářek na biřice; ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil z ruky Egypťanů a 

vyvedl je z oné země do země úrodné a širé, do země oplývající mlékem a medem.“ Mojžíš pravil Bohu: 

„Hle, já přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‘Posílá mě k vám Bůh vašich otců.’ Když se zeptají: ‘Jaké je 

jeho jméno?’ – co jim mám říci?“ Bůh pravil Mojžíšovi: „Já jsem, který jsem! …Tak řekneš synům Izrae-

le: ‘Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův, posílá mě k vám!“ 

2. čt.: 1 Kor 10,1-6.10-12  Život lidu s Mojžíšem na poušti byl zapsán jako výstraha pro nás. 

Chtěl bych vám, bratři, připomenout, že všichni naši praotcové byli pod oblakem, všichni prošli mo-

řem, všichni přijali Mojžíšův křest v oblaku a v moři, všichni jedli stejný duchovní pokrm a všichni pili 

stejný duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. Ale přes-

to se většina z nich Bohu nelíbila. Pomřeli na poušti. Tyto věci se staly nám pro výstrahu, abychom netou-

žili po špatnostech, jako toužili oni… Když se tedy někdo domnívá, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. 

ev.: Lk 13,1-9  Když se neobrátíte, všichni zahynete.   

V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětních zví-

řat. Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? 

Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo oněch osmnáct, na které padla 

věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; 

když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“Vypravoval pak toto podobenství: „Jeden člověk měl 

na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: ‘Hle, už tři 

léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?’ On 

mu však odpověděl: ‘Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. 

Jestliže ne, dáš ho pak porazit.’“ 

S Bohem se člověk musí vždy buď přátelsky setkat, nebo nepříjemně střetnout, protože on jde vstříc 

každému člověku. Vyvolený národ ho v egyptském otroctví potkal jako osvoboditele, na poušti se s ním na-

opak střetával, obviňoval jej a vzdaloval se od něj; Izrael v době Krista zůstal vůči Bohu zcela lhostejný, 

tudíž neplodný. Bohu však nelze utéci. Jak to je u nás? Setkání, střet, netečnost, nebo dokonce útěk? Aby-

chom se s Bohem setkali plodně, je potřebné změnit směr cesty, obrátit se, skutečně po něm toužit. O tom 

mluví dnešní evangelium. Právě v tomto postu se máme vydat na cestu setkání, nikoli vzdoru a odmítnutí. 

Jak úžasné je setkání Boha s člověkem Mojžíšem a jak veliká díla z takového setkání povstala! Tím největ-

ším je osvobození člověka, jeho spása. 
www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

2. NEDĚLE  POSTNÍ 



Týden od 13. 3. do 20. 3. 2022 
Svátky v týdnu: dnes: výroční den zvolení papeže Františka  

                        sobota: slavnost sv. Josefa, pěstouna Páně – doporučený svátek  

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 13. 3.  

(2. neděle 

 postní) 

     7:00 - za Annu Vymyslickou (10. výr.) a za živou rodinu  

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

   18:30 - za naše farní společenství  

pondělí 14. 3.       6:30 - za Vojtěcha Blahu a za živou rodinu (od přátel z ulice) 

úterý 15.3.    18:00 - za + Petra Hunču (od spolužáků z ročníku 1952/53) a za živou rodinu  

středa 16. 3. 18:00 - za + Stanislava Dvořáka, zetě Petra a za živou i + rodinu 

čtvrtek 17. 3. 

 

    6:30 - za + otce Petra Esterku (od přátel)  

  19:00   nešpory, celonoční adorace; ve 22 hodin podávání sv. přijímání 

pátek 18. 3.     18:00 - za + Jana Vaculíka, manželku a za živou rodinu 

sobota 19. 3.   8:00(!) - za Josefy a Josefky z naší farnosti 

neděle 20. 3.  

(3. neděle 

 postní) 

     7:00 - za Marii Košutkovou (15. výročí), manžela, syna a za živou rodinu 

   10:00 - na poděkování za 70 let života a za další Boží požehnání 

   18:30 - za naše farní společenství  

Oznámení: - Dnes ve 13:30 se můžete v kostele pomodlit křížovou cestu za nemocné a trpící. Po ní bu-

de následovat svátostné požehnání. Po požehnání bude podáno svaté přijímání.  

- Taktéž po požehnání si děti mohou přijít pro obrázky zvířat, které jim chybějí. 

-  Vaše dary pro potřeby farníků o. Petra Krenického i pro další pomoc trpícím na Ukrajině můžete do 

příští neděle (včetně) vkládat do pokladničky u stolku za lavicemi. 

- Na stolku za lavicemi jsou nadále k dispozici postničky, do nichž můžete v postní době ukládat příspěv-

ky na katolickou Charitu. Letos tyto příspěvky budou pomáhat utečencům z Ukrajiny a také potřeb-

ným přímo na Ukrajině.  

- Na farních stránkách budete mít od pondělí odkaz na nedávnou promluvu o. Daniela Ange. 

- Svátost smíření: úterý: 17:30-18:00; středa: 17:00-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 17:00-18:00; 

sobota: 7:30-8:00.  

- Ve středu po mši sv. (od 19 hod.) se v kostele bude konat příprava dětí a rodičů k 1. sv. přijímání.  

- Ve středu ve 20 hodin se na faře sejdeme s vedoucími charismatické obnovy. 

- Ze čtvrtku na pátek se bude konat další celonoční adorace. Společná část (přenášená přes internet) bude 

od 21:30 do 22 hod. Zapisujte se na seznam v hlavním vhodu. Přijďte prosit v hojném počtu za dar 

míru, za všechny zkoušené a trpící i za farnosti o. Petra Krenického.  

- V pátek v 15 hodin jste zváni do kostela na pobožnost křížové cesty.   

- V pátek k nám znovu zavítá Radovan Voříšek. Setkání s domluvenými zájemci o terapii bude mít cca 

od 17 do 20 hodin; potom i v sobotu dopoledne. Prosí o to, aby mu VŠICHNI, kteří se s ním mají se-

tkat, napsali mail, kde uvedou do předmětu „Dolní Bojanovice“. Ať se také nezapomenou podepsat 

celým jménem a přijímením. Týká se to i těch, kteří mu již psali či se jinak domlouvali na schůzce. 

Naopak se to netýká těch, kteří za ním osobně dojíždějí do Brna.  

- V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 1. skupina biřmovanců. 

- POZOR: Sobotní ranní mše svatá (na slavnost sv. Josefa) začne až v 8 hodin.  

- V sobotu od 17 hodin se na faře uskuteční další setkání kurzu charismatické obnovy. Vedoucí se se-

jdou v 16:40.  

- Návštěvy nemocných se uskuteční až v době před Velikonocemi. Termín bude ještě upřesněn.  

- Jednota Orel pořádá letní stanový tábor v Břestku. Termín: 5.-15. července. Více informací na webo-

vých stránkách: www.orel.db.cz .  

- Vyřizuji mnoho pozdravů od o. Petra Krenického. Velmi děkuje za modlitby i za materiální dary.  

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 13. 3. v 8:30 – za sestry Šupovy, za Annu Hasilovou a za živé i + kněze  

čtvrtek 17. 3. v 18:00 – za Stanislava Hubáčka, rodiče, sestry a za živou rodinu 

neděle 20. 3. v 8:30 – za Josefa Kudrnu, dvoje + rodiče a za živou rodinu 

Oznámení:  - Pobožnosti křížové cesty se budou konat v neděli ve 14 hodin a v pátek v 15 hodin.  

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

http://www.orel.db.cz/

