
                                   Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

Texty této neděle:  

1. čt.: Ex 3,1-8a.13-15  Ten, který jest, 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. 

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.’“ 

Texty příští neděle (4. neděle postní): 

1. čt.: Joz5,9a,10-12  Boží lid přišel do zaslíbené země a slavil Velikonoce. 

   Hospodin řekl Jozuovi: „Dnes jsem z vás odvalil egyptskou hanbu.“ Synové Izraele se utábořili v Gilga-

lu a slavili Velikonoce čtrnáctého dne toho měsíce na jerišských planinách. Na druhý den po Velikonocích 

jedli z úrody té země: nekvašené chleby a pražená zrna. Téhož dne přestala padat mana. Byl to druhý den, 

když jedli z úrody té země. Synové Izraele už neměli manu, toho roku jedli z výnosu země Kanaán. 

2. čt.: 2 Kor 5,17-21  Bůh náš smířil se sebou pro Kristovy zásluhy. 

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 15,1-3.11-32  Tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije.   

K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou 

reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství: „Jeden člověk měl dva syny. 

Mladší z nich řekl otci: ‘Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.’ On tedy rozdělil majetek mezi 

ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým 

životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se 

u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, 

ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl: ‘Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady 

hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si 

nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!’ Vstal a šel k 

svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu 

řekl: ‘Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.’  

Ale otec nařídil služebníkům: ‘Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv 

na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a 

zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!’ A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vra-

cel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to zna-

mená. On mu odpověděl: ‘Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.’ 

Tu se starší syn rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl: 

‘Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, 

abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěst-

kami, dals pro něj zabít vykrmené tele!’Otec mu odpověděl: ‘Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je 

moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl 

ztracen, a je zase nalezen.’“ 
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3. NEDĚLE  POSTNÍ 



Týden od 20. 3. do 27. 3. 2022 
 

Svátky v týdnu: pátek: slavnost Zvěstování Páně 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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  

pondělí 21. 3.       6:30 - za + Františku Kolibovou, dva syny a za živou rodinu 

úterý 22. 3.    18:00 - za + Hedviku Janů (1. výročí) a za živou rodinu  

středa 23. 3.   15:00 - pohřební mše sv. za + Jana Komosného  

   18:00 - za + Vlastimila Roušala (1. výročí), manželku a za živou rodinu 

čtvrtek 24. 3. 

 

    6:30 - za Jana Lekavého, manželku a syna  

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

pátek 25. 3.     18:00 - za + Františka Bílíka a za živou rodinu 

sobota 26. 3.   7:00 - za Tomáše a Hedviku Ištvánkovy, za Františka a Ludmilu Uhrovy a ž. i + r. 

neděle 27. 3.  

(4. neděle 

 postní) 

     7:00 - na poděkování za dar života a zdraví 

   10:00 - za + Jana Komosného (nedož. 90 let), za + manželku a za živou rodinu 

   18:30 - za naše farní společenství  

Oznámení: - Dnes ve 13:30 se můžete v kostele pomodlit křížovou cestu za rodiny, kterou povedou 

manželé. Po ní bude 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 farníky o. P. Krenického i pro další pomoc trpícím na Ukrajině můžete dnes naposledy 

vkládat do pokladničky za lavicemi. Další příležitost přispět na tento účel bude po Velikonocích. 

- Zkoušky Svatováclavského sboru a orchestru: pondělí ve 20 hod. – orchestr; pátek v 19 hod. – celý 

sbor. Obojí v kostele.  

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

sobota: 6:30-7:00.  

- V úterý(!) v 19 hodin se na faře sejdeme s vedoucími charismatické obnovy. 

- Ve středu po mši sv. (cca od 19 h.) v kostele proběhne modlitba křížové cesty, kterou povedou třeťáci. 

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

- V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 2. skupina biřmovanců. 

- V pátek po mši svaté (cca od 18:45) se ve farní učebně sejdeme s mládeží, která byla na pouti v JL. 

- Pohřební mše sv. za + o. Michala Špačka bude v sobotu v 10 hodin v Mikulčicích.   

- V sobotu od 18 hodin se na faře uskuteční další setkání kurzu charismatické obnovy. S vedoucími se 

sejdeme v 17:40.  

- Příští neděli při dopoledních mších svatých bude v naší farnosti udílet novokněžské požehnání o. Milan 

Werl z Hodonína.  

- Příští neděli po požehnání se bude konat křížová cesta do polí.  

- Za dva týdny (v pátek 1. 4. po večerní mši svaté a v sobotu 2. 4. po ranní mši svaté) proběhne v naší far-

nosti postní duchovní obnova, kterou povede o. Marek Orko Vácha. Více informací si řekneme za tý-

den. Prosím, abyste si udělali čas.  

- Další přípravy biřmovanců: - pátek 1. 4. večer (účast na přednášce o. Váchy); sobota 2. 4. v 18:00 

(další příprava biřmovanců).  

- Za dva týdny – v neděli 3. 4. – bude v naší farnosti prodávat knihy pan Josef Novák.  

- Na farních stránkách najedete odkaz na nedávnou promluvu o. Daniela Ange. 

- Při bohoslužbách je znovu možné podávat ruku při pozdravení pokoje.  
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

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

čtvrtek 24. 3. v 18:00 – za Vladislava Judase, manželku a za živou i + rodinu 

neděle 27. 3. v 8:30 – za Miroslava Imricha, syna a za živou i + 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. 


