
 

 

Texty této neděle:  

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

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

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.“ 

Texty příští neděle (4. neděle adventní):  

1. čt.: Iz 7,10-14 Hle, panna počne. 

Hospodin promluvil k Achazovi skrze proroka Izaiáše: "Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Bo-

ha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře na výšinách!" Achaz však řekl: "Nebudu žádat, nebudu pokoušet 

Hospodina." Tu pravil Izaiáš: "Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mé-

ho Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je 

'Bůh s námi')." 

2. čt.: Řím 1,1-7 Ježíš Kristus, z rodu Davidova, Syn Boží. 

Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný za apoštola, určený k hlásání radostné zvěsti. Bůh ji už předem 

slíbil ústy svých proroků ve svatém Písmě o svém Synu. Ten pochází jako člověk z rodu Davidova, du-

chem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých: Ježíš Kristus, náš Pán. Od něho 

jsme dostali milost i apoštolské poslání, abychom na oslavu jeho jména přivedli k ochotnému přijetí víry 

všecky národy. K nim patříte i vy, protože si vás Ježíš Kristus povolal. Všem v Římě, které Bůh miluje a 

které povolal do stavu svatých: milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. 

Ev.: Mt 1,18-24 Ježíš se narodí z Marie, zasnoubené Josefovi, synu Davidovu. 

S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než 

spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha Svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a ne-

chtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl 

Páně a řekl: "Josefe, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha Sva-

tého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů." To všecko se stalo, aby se napl-

nilo, co řekl Pán ústy proroků: "`Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,' to znamená 

'Bůh s námi'. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě. 

Celé Matoušovo evangelium se odehrává mezi dvěma pomyslnými uvozovkami, které zvěstují tutéž sku-

tečnost. Na začátku evangelia (Mt 1,23) je tvoří Izaiášova slova o Emanueli, což znamená ”Bůh s námi.” 

V jeho závěru (Mt 28,20) pak zmrtvýchvstalý Kristus zdraví svou církev, tedy i nás nás, příslibem: ”Já 

jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.” Toto Kristovo ujištění – „jsem s tebou“ – nás pro-

vází celým životem. On sám bude nám nablízku i na konci naší životní cesty. 
 

JOSEFOV: 

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

neděle 18. 12. v 8:30 – za Vladimíra Přikryla a za živou rodinu  

Oznámení: - Tento týden nebude čtvrteční mše sv. Mešní úmysl bude odsloužen o týden později.  

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

Svátky v týdnu: úterý: památka sv. Lucie, panny a mučednice (3. stol.) 

                               středa: památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve (16. stol.) 
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

                      3. NEDĚLE  ADVENTNÍ 



Týden od 11. 12. do 18. 12. 2022 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 11. 12. 

(3. neděle 

 adventní) 

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

10:00 - za naše farní společenství a za dobré přijetí vánoční svátosti smíření 

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

pondělí 12. 12.    6:30 - za rodiče Lekavé a Doležalovy a za živou rodinu 

úterý 13. 11.    18:00 - za rodiče Poláchovy a Polínkovy a za živou rodinu 

středa 14. 12.    18:00 - za Františka Vymyslického, manželku Marii a za živou rodinu 

čtvrtek 15. 12. 6:30 - za Helenu Němcovou a za živou rodinu (od spolupracovníků) 

   19:00      nešpory, adorace (do 22 hod.); 21:30-22:00 – společná adorace; 

  ve 22 hodin bude podáno svaté přijímání  

pátek 16. 12.  19:00(!) - za + Františka Kršu, dceru Pavlu, zetě Petra, pravnuka Eliáška a za ž. rodinu 

sobota 17. 12.   7:00(!) - za Josefa Slezáka a za živou rodinu  

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

neděle 18. 12. 

(4. neděle 

 adventní) 

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

10:00 - za požehnané prožití Vánoc v našich rodinách i v naší farnosti  

18:30 - za Štěpána Salajku za za živou rodinu 

Oznámení: - Dnes dopoledne a po požehnání bude u nás prodávat knihy p. Josef Novák. Budete si moci za-

koupit i ikony z chráněné dílny v Brně (jsou v dřevěné bedně na stole, zakoupení samoobslužné).  

- Dnes ve 14 hodin začne svátostné požehnání. 

- Pokud dětem chybí některá nálepka, mohou ji dostat vždy v neděli po požehnání.  

- 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.  

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

- Příležitost k předvánoční svátosti smíření: pondělí: 6:00-6:30; středa: 17:00-18:00; čtvrtek: 19:00-21:30 

(4-5 zpovědníků). 

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

- Ve středu po mši svaté (cca od 18:45) si v sakristii můžete zapsat mešní úmysly na I. čtvrtletí příštího roku.  

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

- V pátek odpoledne a v sobotu dopoledne bude na faře k dispozici terapeut Radovan Voříšek. Na případné 

schůzce se s ním domlouvejte na: vorisek@podaneruce.cz .  

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

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

různá společenství, mladí i všichni ostatní. Jako hlavní úmysl budeme mít proby za naši farnost a obec, za 

naše rodiny a za požehnané prožití Vánoc. Seznam pro zapisování se na adoraci je v hlavím vchodu.  

- 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.  

- Ještě tento týden (do příští neděle) můžete do pokladničky za lavicemi přispět potřebným z naší farnosti. 

Pro informaci: zatím bylo lidem v nouzi z naší obce darováno 75.000,- Kč.  

- V hlavním vchodu je nástěnka věnovaná našim na dálku adoptovaným dětem z Indie. Připomínám, že po-

kud děti něco ušetří za své adventní sebezápory, budou tyto peníze poslány právě dětem do Indie.  

- Jak mnozí víte, předminulý čtvrtek natáčela při našich rorátech ČT. Pokud se chcete podívat na záznam, 

najdete ho na: www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/222411010101201/ od 36. minuty.  

- Na farních stránkách jsou tabulky, do nichž se můžete zapisovat k vánoční sv. smíření (na tento čtvrtek (15. 

12.) večer a na tuto sobotu (17. 12.)). Archy na zapisování budou v hl. vchodu od dnešního odpoledne.  

- Vyřizuji mnoho pozdravů od o. Petra Krenického. Již je v pořádku na Ukrajinském území. Před tím byl 

zatčen ruskými vojáky; zakusil bití a kruté zacházení. Potom byl deportován z území ovládaného Ruskem.  

- PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ: Od ledna příštího roku bude naše farnost pořádat ve farnosti Vacenovice 

kurz Charismatické obnovy. Prosím ty, kteří už kurz absolvovali, a kteří by chtěli pomoci s vedením, aby 

se přihlásili o. Petrovi.  

mailto:vorisek@podaneruce.cz
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/222411010101201/

