
                                  Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

Texty této neděle:  

1. čt.: Neh 8,2-4a.5-6.8-10  Četlo se v knize Božího zákona, a pochopili, co se četlo.    

2. čt: 1 Kor 12,12-30  Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd. 

ev.: Lk 1,1-4; 4,14-21  Dnes se naplnilo toto Písmo. 

Když se Ježíš vrátil v síle Ducha do Galileje, pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich sy-

nagogách a všichni ho velmi chválili. Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobo-

tu do synagogy. Povstal, aby předčítal z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, 

kde stálo: „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, 

abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych 

vyhlásil milostivé léto Páně.“ Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na ně-

ho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ 

Texty příští neděle (4. neděle v mezidobí): 

1. čt.: Jer 1,4-5.17-19  Prorokem pro národy jsem tě ustanovil. 

Za (krále) Jošíjáha Hospodin mě oslovil: „Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve než jsi 

vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě, prorokem pro národy jsem tě ustanovil. Přepásej svá bedra, 

vstaň a mluv k nim vše, co ti přikážu. Nelekej se jich, abych tě nezbavil odvahy před nimi. Já totiž dnes 

udělám z tebe dnes opevněné město, (železný sloup a) bronzovou zeď proti celé říši, proti judským králům 

a jejich knížatům, proti jejím kněžím i lidu země. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já 

budu s tebou – praví Hospodin – abych tě vysvobodil.“ 

2. čt.: 1 Kor 12,31-13,13  Nyní trvá víra, naděje a láska; ale největší z nich je láska. 

Bratři! Usilujte o dary lepší. A teď vám chci ukázat ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil ja-

zyky lidskými i andělskými, ale neměl lásku, jsem jako znějící kov a cimbál zvučící. Kdybych měl dar 

prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže 

bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal všechno, co mám, a (pro druhého) do 

ohně skočil, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje. Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, 

láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomí-

ná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle prav-

dy. (Láska) všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží. Láska nikdy nepřestá-

vá. Dar prorokování pomine, dar jazyků už nebude, dar poznání zanikne… Nyní trvá víra, naděje a láska, 

tato trojice. Ale největší z nich je láska. 

ev.: Lk 4,21-30  Jako Eliáš a Elizeus i Ježíš byl poslán nejen k Židům. 

Ježíš promluvil v synagoze: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu při-

svědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn Josefův?“ Řekl jim: „Jistě mi připo-

menete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo 

v Kafarnau.“ Dále řekl: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám 

podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a 

šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty 

v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl 

očištěn, jenom Náman ze Sýrie.“ Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali 

ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však 

prošel jejich středem a ubíral se dál. 

Ježíš říká svým spoluobčanům: „Žádný prorok není vítaný ve svém domově.“ Ale proč? Jedno hořké 

přísloví říká: „Pro Čechy je odborník ten, kdo přijel odjinud.“ Ukazuje se, jak málo si vážíme těch, které 

máme kolem sebe. To, že víme o jejich omezeních, neznamená, že všichni jiní budou lepší. Kristovo pro-

roctví v Nazaretě zvěstuje skvělou skutečnost. Dnes se realizuje po staletí očekáváná záchrana. Mnozí z 

nás ale zůstávají stranou, protože přeci „tohle dobře známe“. Dovolme Bohu promluvit. Dopřejme si 

ochotu slyšet, co nám říká. Vždyť přináší život. 
 

 

 www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

3. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ 



Týden od 23. 1. do 30. 1. 2022 
 

Svátky v týdnu:  pondělí: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve (XVI.-XVII. stol.) 

                             úterý: svátek obrácení sv. apoštola Pavla 

 středa: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů (I. stol.) 

 pátek: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve (XIII. stol.) 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 23. 1.  

(3. neděle 

 v mezidobí) 

      7:00 - za + rodiče Jakubčíkovy, syna a za živou rodinu 

 10:00 - za naše farní společenství  

 18:30 - za + Josefa Slavíka a za živou rodinu 

pondělí 24. 1.        6:30 - za + Františku Herkovu (od přátel z ulice) 

úterý 25. 1.  18:00 - za + Libuši Turkovou (1. výročí)  

středa 26. 1.      18:00 - za + Tibora Hlačinu (nedožitých 40 let), + otce a za živou rodinu 

čtvrtek 27. 1. 

 

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

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

pátek 28. 1.      18:00 - za + Růženu Prátovou (1. výročí) 

sobota 29. 1.    7:00 - za Miroslava Hložka, + rodiče a za živou rodinu (od přátel) 

neděle 30. 1.  

(4. neděle 

 v mezidobí) 

      7:00 - za + Lubomíra Trefilíka, + manžeku a za živou i + rodinu 

 10:00 - za + o. Josefa Pelce (nedožitých 50 let) 

 18:30 - za Teklu a Pavla Košutkovy a za živou rodinu 

Oznámení: - 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.  

- Farní knihovna bude dnes zavřená.  

- Seznam dětí, které nejpilněji chodily na roráty, visí na nástěnce před sakristií. Prosím děti, které mají o noc 

na faře zájem, aby označily své jméno na seznamu.   

- Pokud by se děti chtěly podělit o sladkosti s dětmi z chudých rodin, mohou své dárky dnes naposledy při-

nést do sakristie.   

- Nadále pokračuje duchovní štafeta za duchovní a fyzické uzdravení naší země. Pokud jste ochotni se za-

pojit, zapisujte se na farních webových stránkách.  

- Pokud by se ještě někdo chtěl zapojit (do již probíhajícího) Exodu 90, je v těchto dnech poslední možnost. 

Případní zájemci ať se hlásí u o. Petra.  

- Ve středu po mši svaté (cca v 19 hodin) se na faře sejdeme s rodiči dětí, kteří jsou ochotni pomoci s přípra-

vou noci na faře pro mladší děti.  

- Ve středu ve 20 hodin se na faře setkáme s ženami, které uklízejí na faře. Půjde o organizační setkání. Pro-

sím, aby z každé skupinky přišla alespoň jedna zástupkyně.  

- Příležitost ke svátosti smíření: středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 17:00-18:00; sobota: 

6:30-7:00. 

- V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 4. skupina biřmovanců.  

- V pátek po mši svaté (cca od 18:45) začne na faře noc pro mladší děti (1.-5. třída). Děti ať si s sebou vez-

mou věci na ven, věci na spaní včetně spacáku a karimatky, hygienické potřeby a přezůvky.  

- V sobotu od 18 hodin se na faře uskuteční 1. setkání kurzu charismatické obnovy. Stále se můžete zapiso-

vat v sakristii. Účast velmi doporučuji (zvláště mladým, kteří byli v minulých letech biřmováni, všem ostat-

ním ale též); další příležitost delší dobu nebude.  

- Výsledky dobrovolných sbírek: - pro děti do Indie: celkem 11.377,- Kč (Bojanovice 8.567,- Kč; Josefov 

2.720,- Kč); - Betlém nenarozeným: celkem 39.100,- Kč (Bojanovice 32.700,-; Josefov 6.400,-); Jeunesse-

Lumiére (dary + poplatky za kalendáře): celkem 46.500,- (pouze Bojanovice).  

BOŽÍ SLOVO PRO NAŠI FARNOST PRO TENTO ROK: 

Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno. (Lk 6,37) 
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 23. 1. v 8:30 – za + rodiče Křížkovy a Bobákovy, za + dceru Mirku a za živou rodinu 

čtvrtek 27. 1. v 18:00 – za Kateřinu Teindlovou a za živou i + rodinu Judasovu  

neděle 30. 1. v 8:30 – za rodiče Klubusovy a Bílkovy a za duše v očistci  

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


