
Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

Texty této neděle:  

1. čt.: Sk 5,27b-32,40b-41  My jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý. 

2. čt.: Zj 5,11-14  Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost a sílu. 
ev.: Jan 21,1-19 Ježíš vzal chléb adal jim, stejně i rybu. 

Texty příští neděle (4. neděle velikonoční):  

1. čt.: Sk 13,14.43-52  Obracíme se k pohanům. 

Přes Perge šli dál do Pisidské Antiochie. Když nastala sobota, vešli do synagógy a posadili se… Když 

židé viděli tolik lidí, naplnila je závist a začali Pavlovým slovům odporovat a rouhat se. Ale Pavel a Bar-

nabáš směle prohlásili: „Vám židům mělo být slovo Boží zvěstováno nejprve. Protože je odmítáte, a tak 

sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. Když to pohané uslyšeli, radovali 

se a velebili slovo Páně. A slovo Páně se šířilo po celé krajině… 

2. čt.: Zj 7,9.14b-17  Beránek je bude pást a vodit k pramenům živé vody.  

Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů 

a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. 

A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránko-

vě. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, bude 

jim záštitou. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť Beránek, který je 

před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.“ 

ev.: Jan 10,27-30  Já dávám svým ovcím věčný život. 

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou  a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a 

nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z 

Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno.“ 

Podle desáté kapitoly Janova evangelia se zdá, že „znát Krista“ a „mít život“ je totéž. Život znamená 

nezahynout. Svatý Pavel říká těm, kteří Krista odmítli: „Ale proto, že ho od sebe odmítáte, sami sebe od-

suzujete ke ztrátě věčného života.“ Co tedy znamená „poznat Krista“? Slyšet Boží hlas, mít život a žít z 

něho. Vyžaduje odvahu přijmout Krista, dát mu život. On dává svůj život nám. 

Slovo biskupů k neděli Dobrého pastýře 

Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé,  

příští neděli bude církev slavit neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena s modlitbami za no-

vá povolání k kněžství a k zasvěcenému životu. Evropa, ale i naše země, se potýká v poslední době 

s nedostatkem duchovních povolání. Kristova láska se dotýká lidských srdcí i ve 21. století a věříme, že i 

dnes oslovuje muže i ženy a zve je k celoživotnímu následování a službě.  

V tomto období se mnozí mladí muži připravují k maturitě a my, vaši pastýři, také vás vyzýváme, abys-

te neodporovali možná jen velmi jemnému volání, kterým některé z vás Pán zve ke své službě. Vězte, že 

vás chce ve své službě učinit šťastnými a užitečnými pro druhé! A i když termín pro odevzdání přihlášek 

do semináře je u konce, vězte, že žádný biskup ani v těchto dnech a týdnech vás neodmítne a rád se s vámi 

setká. Církev vás potřebuje!  

Obracíme se také na vás, všechny věřící, abyste se v našich farnostech, v rodinách i sami osobně na ten-

to úmysl intenzivně modlili. Zítra začne Týden modliteb za duchovní povolání, který vyvrcholí Nedělí 

Dobrého pastýře. Zveme vás tedy k modlitbě a moc o ni prosíme! Sám Pán přece říká: „Proste proto Pána 

žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (Mt 9, 37). Věříme, že Pán naše modlitby vyslyší a naší církvi nebu-

dou chybět ti, kteří hlásají Boží slovo, vysluhují svátosti a vedou lid do Božího království.  

Všem vám žehnáme  

vaši čeští a moravští biskupové 
 

Svátky v týdnu: pondělí: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve (IV. stol.) 

                            úterý: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů  

                            pátek: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka (XVI.-XVII. st.) 
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 



Týden od 1. 5. do 8. 5. 2022 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 1. 5. 

(3. neděle  

 velikonoční) 

   7:00 - za uzdravení nenarozeného dítěte a za jeho rodiče  

10:00 - za naše farní společenství 

18:30 - za + Vojtu Blahu a za duše v očistci (od přátel) 

pondělí 2. 5.   6:30 - za Marii Vymyslickou a za živou rodinu (od spolupracovnic) 

úterý 3. 5. 19:00(!) - za + Marii Blahovou a za živou rodinu (1. výr.) 

středa 4. 5.        18:00 - za Františku Kolibovou a Alenu Sasínkovou (od spolužáků) 

čtvrtek 5. 5.   6:30 - za + Miloslavu Bravencovou a za živou rodinu (od přátel z ulice) 

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

pátek 6. 5. 19:00(!) - za + Jaroslava Topenčíka (nedožitých 80 let) a za živou rodinu 

sobota 7. 5.   7:00 - za dvoje + rodiče, prarodiče a za živou rodinu  

11:00 - svatební mše svatá za Barboru Filípkovou a Dominika Peťka  

neděle 8. 5. 

(4. neděle  

 velikonoční) 

  7:00 - za matky z naší farnosti  

  10:00 - na poděkování za 60 let života a za živou rodinu 

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

Oznámení: - Dnes ve 14 hodin jste zváni ke krátké pobožnosti u kaple sv. Floriána. Potom přejdeme do 

kostela, kde bude následovat svátostné požehnání. Po požehnání bude podáno svaté přijímání.   

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

- Děti mohou ještě tento týden do sakristie přinášet sladkosti pro děti z chudých rodin.  

- Májové pobožnosti se budou konat v pondělí a v sobotu v 18 hodin a ve čtvrtek v 19 hodin.  

- Večerní mše svaté (kromě středy) budou od tohoto týdne začínat v 19 hodin.  

- Svátost smíření: středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 15:30-16:45; sobota: 6:30-7:00. 

- Ve středu po mši svaté (od 19 hodin) se na faře sejdeme s těmi, kdo jsou ochotni pomoci s přípravou 

Noci kostelů. Velmi prosím o hojnou účast.  

- V pátek od 15 hodin začne v kostele tichá adorace (křížová cesta nebude).  

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

- V pátek po mši sv. (cca od 18:45) se bude konat adorace se zpěvem a rozjímáním.   

- V sobotu v 11 hodin si při mši svaté udělí svátost manželství Barbora Filípková a Dominik Peťko, 

oba bydliště Praha.  

- V sobotu v 18 hodin se bude konat další příprava biřmovanců. S vedoucími se sejdeme v 17:30. 

- Pouť do Medjugorje: • 30. července – 7. srpna (Mezinárodní festival mládeže). Přihlášky a informace u 

pana Václava Salajky (tel.: 737 234 099). Hlásit se můžete též v sakristii. Prosíme, abyste s případnými 

přihláškami neotáleli kvůli zajištění ubytování. Kdo se nahlásili v sakristii, nahlaste se, prosím, ještě 

jednou. Květnová pouť je už obsazená.  

- Harmonogram některých blížících se farních akcí: - sobota 4.6. (14:00): biřmování; - pátek 10.6.: 

Noc kostelů; - neděle 12.6.: první sv. přijímání; - neděle 26.6.: Farní den; - sobota 2.7. (10:00 Velehrad): 

kněžské svěcení Jiřího Hebrona; - úterý 5.7. (10:00): primice Jiřího Hebrona; - sobota 23.7.: pouť na 

Svatý Hostýn. Termíny pobytů v Roháčích budou oznámeny v příštích týdnech.  

- Pokud jste vybrali nějaké příspěvky na Charitu do postniček, můžete je přinášet do sakristie.  

- Děti i ostatní mohou přinést příspěvky pro děti do Indie ještě tento týden do sakrisie.  

- Do pokladničky za lavicemi můžete nadále přispívat potřebným na Ukrajině i o. P. Krenickému. 

- Vyřizuji mnoho pozdravů od otce Petra Krenického. Mluvil jsem s ním včera, je v pořádku a velmi 

děkuje za duchovní i materiální pomoc.  

- Na první straně listu si přečtěte list biskupů týkající se duchovních povolání.  

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 1. 5. v 8:30 – za + Martina Papeže a za Mariánu Nožičkovou   

středa 4. 5. v 15:00 – pohřební mše sv. za + Bohumila Kocmana 

pátek 6. 5. v 17:30 – za + Richarda Malého a za živou i + rodinu   (od 15 hodin tichá adorace) 

neděle 8. 5. v 8:30 – za matky z naší farnosti   

Oznámení - Májové pobožnosti se budou konat v neděli ve 14 hodin a ve všední dny v 18 hodin.   

- Čtvrteční mše svatá tento týden v Josefově nebude.  

- Příležitost ke svátosti smíření bude v pátek přede mší svatou. 


