
                                   Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

Texty této neděle:  

1. čt.: Sir 24,1-4.12-16  Moudrost Boží sídlí ve vyvoleném lidu.    

2. čt: Ef 1,3-6.15-18  Předurčil nás, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše. 

ev.: Jan 1,1-18  Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno 

povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve 

tmě svítí a tma je nepohltila… Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. 

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. … Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v 

náručí Otcově, nám o něm řekl.  

Texty příští neděle (svátek Křtu Páně): 
1. čt.: Iz 40,1-5.9-11  Zjeví se Hospodinova velebnost, každé tělo uzří jeho spásu.   

Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby 

se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. 

Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha! 

Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské 

hřbety v pláně.  I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodi-

nova ústa.“ Vystup si na horu vysokou, Sijóne, který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, 

Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, zesil jej, neboj se! ...“    

2. čt: Tit 2,11-14, 3,4-7  Spasil nás v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým. 

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli be-

zbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění 

naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vy-

koupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Ale ukázala se dobrota a 

láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze 

svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. 

Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlněni jeho milos-

tí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. 

ev.: Lk 3,15-16.21-22  Když byl Ježíš pokřtěn a modlil se, otevřelo se nebe. 

 Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to 

Jan všem řekl: "Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než jsem já; nejsem ani hoden, abych 

rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Když se všechen lid dával křtít a 

když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako 

holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil." 

Lidé si často kladou otázku, zda Ježíš byl hříšný jako jiní lidé, když musel přijmout křest. Avšak vyprá-

vění evangelií jasně ukazuje, že i sám Jan Křtitel si uvědomuje rozdíl. Ježíš zde symbolicky bere na sebe 

hříchy, které zde jiní zanechali; jednou je ponese na „oltář kříže“. Význam celé události budou učedníci 

schopni pochopit teprve po Velikonocích. To neklade žádné překážky Pánu, který již nyní zahájil cestu zá-

chrany každého člověka. Není to jen Ježíš, který zachraňuje svět. Na záchraně se podílí celá Nejsvětější 

Trojice. Je to Otcova vůle a je to Duch svatý, který provází Ježíše při jeho hlásání. Právě v této slavnosti 

můžeme tedy znovu objevit velikost Boží lásky k člověku. 
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 2. 1. v 8:30 – za Karla Pavku, manželku, dvoje rodiče a za živou rodinu  

čtvrtek 6.1. v 17:00 – za Marii Filipovičovou, + rodiče a za sestru s manželem 

pátek 7.1. v 16:30 – za Ladislava Mrláka, manželku a za dvoje rodiče 

neděle 9. 1. v 8:30 – na dobrý úmysl  

Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek od 16:30. Čtvrteční mše sv. začne v 17 hod.  

- V pátek od 15 hodin začne v kostele tichá adorace.  

- V pátek po mši svaté se budou v sakristii zapisovat mešní úmysly na I. čtvrtletí tohoto roku.  

- Příští neděli po mši svaté se v Josefově uskuteční Tříkrálová sbírka.  
 

  2. NEDĚLE VÁNOČNÍ 



Týden od 2. 1. do 9. 1. 2022 
 

Svátky v týdnu:  čtvrtek: slavnost Zjevení Páně (Tří Králů) 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 2. 1. 

(2. neděle po  

 Naroz. Páně) 

     7:00 - za Anežku Vašíčkovou (nedož. 90 let), manžela, dvoje rodiče a za ž. r. 

 10:00 - na Boží požehnání a ochranu pro celý nový rok  

 18:30 - na dobrý úmysl 

pondělí 3. 1.        6:30 - za + Marii Vymyslickou (od spolupracovníků) 

úterý 4.1.  18:00 - za + Františka Fatěnu, dvoje rodiče a za živou rodinu  

středa 5. 1.      18:00 - za + Františku Herkovou a za živou rodinu (od Klubu seniorů)  

čtvrtek 6. 1. 

(Zjevení Páně) 

    6:30 - za + Petra Hunču a za živou rodinu (od přátel) 

18:00 - za živé i + členy a členky úklidových skupin a za jejich rodiny 

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

pátek 7. 1.      18:00 - za otevřenost našich srdcí pro Boží slovo 

sobota 8. 1.   8:00(!) - za koledníky, organizátory i dobrodince Tříkrálové sbírky 

neděle 9. 1.  

(svátek  

 Křtu Páně) 

     7:00 - za + o. biskupa Petra, rodiče a za živou rodinu 

 10:00 - za naše farní společenství  

 18:30 - za živé i + spolužáky z ročníku 1955/56 

Oznámení: - Dnes po desáté mši svaté vystoupí v kostele s krátkým svědectvím naše farnice Leona Jor-

dánová a Kristína Podešvová, které prožívají tento rok ve škole Jeunesse-Lumiére.  

- Svátostné požehnání dnes začne v obvyklých 14 hodin.  

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

- Po požehnání bude taktéž podáváno svaté přijímání.  

- Dnes po večerní mši svaté (od 19:30) se v kostele sejdeme s těmi, kdo jsou ochotni pomoci s přípravou 

Božího slova na příští rok.   

- Svátost smíření před 1. pátkem: pondělí: 6:00-6:30; úterý: 17:30-18:00; středa: 15:00 – děti po 1. 

svatém přijímání; dále: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 15:30-16:15; sobota: 7:30-8:00. 

- Ve čtvrtek – na slavnost Zjevení Páně – budou mše sv. ráno i večer. Bude při nich požehnána voda a 

také křída a kadidlo.  

- V pátek od 15 hodin začne v kostele tichá adorace. Křížová cesta tento pátek nebude.  

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

- V pátek po mši svaté (cca od 18:40) jste zváni k adoraci, při níž si budete moci vyprosit Boží slovo na 

tento rok. Adorace bude přenášena online.  

- V pátek od 20 hodin se v kostele uskuteční zkouška Svatováclavského sboru a orchestru.  

- V sobotu začne ranní mše svatá až v 8 hodin. Po ní bude v naší obci následovat Tříkrálová sbírka. 

- V sobotu od 18 hodin proběhne na faře příprava biřmovanců. S vedoucími se sejdeme už v 16:45.  

- V pondělí 17. ledna bude znovu po roce možnost zahájit duchovně-asketickou aktivitu Exodus 90. Zá-

jemci se mohou zapisovat v sakristii. 

- Taktéž od pondělí 17. ledna začne podobně jako loni duchovní štafeta za duchovní a fyzické uzdrave-

ní naší země. Bude možné se zapisovat na farních webových stránkách.  

- Koncem ledna v naší farnosti po 4 letech začne kurz charismatické obnovy (pokud nedojde ke zpřísně-

ní hygienických opatření). Zájemci se mohou zapisovat v sakristii.  

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

- Prosíme muže, kteří jsou ochotni se zapojit do modlitby Živého růžence, aby se zapisovali v sakristii.  

- U betléma je pokladnička, do níž můžete do příští neděle přispívat na křesťanskou nadaci Betlém nena-

rozeným, která se stará o matky a děti v tísni.  

- Pokud máte dary pro děti do Indie, můžete je ještě tento týden přinášet do sakristie. Našim dětem 

z Indie je věnovaná nástěnka v hlavním vchodu. Můžete se podívat na jejich dopisy a fotografie.  

- Děti školního věku mohou přinášet své listy s předsevzetími a s hvězdičkami do příští neděle do sa-

kristie. Je potřeba, aby listy byly čitelně podepsané a aby děti uvedly třídu, do které chodí.  
 

 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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


