
 

 

Texty této neděle:  

1. čt.: Iz 7,10-14 Hle, panna počne. 

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Při půlnoční mši svaté: 

 ev.: Lk 2,1-14  Dnes se vám narodil Spasitel.  

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis li-

du. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, kaž-

dý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které 

se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla za-

snoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného 

syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té kraji-

ně byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Pá-

ně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, 

zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v měs-

tě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo 

s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj 

mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ 

Neděle – Boží Hod vánoční: 

 1. čt.: Iz 62,11-12  Hle, přichází spasitel. 

Hle, Hospodin dává slyšet až do dálav země výzvu : „Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá spása!“ 

Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. Nazvou je „Lid svatý“, „Hospodinovi vykoupení“. A te-

be nazvou „Vyhledávaná“, „Město neopuštěné“. 

2. čt.: Tit 3,4-7  Ze svého milosrdenství nás spasil.  

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 ži-

votu skrze Ducha svatého. Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, aby-

chom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. 

ev.: Lk 2,15-20  Pastýři nalezli Marii a Josefa i děťátko.  

Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co 

se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. 

Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim 

pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili, 

oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. 

Boží Syn přichází na tento svět. Překračuje propast mezi nebem a zemí. Jde nám vstříc. A přece – to ne-

zbavuje člověka povinnosti vykonat ten svůj vlastní důležitý krok. Pastýři jsou nám v tom příkladem: do 

Betléma to sice neměli daleko, ale mohli najít spoustu výmluv, proč se tam v noci nevypraví, proč to není 

rozumné, proč je to příliš namáhavé. Oni výmluvy nehledali – a byli bohatě odměněni… Jak jsme na tom 

my? Hledáme spíše výmluvy, proč nelze v dnešním světě hledat a nacházet Krista (a potom ho i následo-

vat), anebo přijímáme pozvání a jdeme za ním i se všemi svými slabostmi?  
 

JOSEFOV: 

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

sobota 24.12. ve 20:00 – za + o. Josefa Dvořáčka a za živé i + kněze, kteří u nás působili a působí  

neděle 25. 12. v 8:30 – na poděkování za 70 let života, za Boží požehnání a za živou rodinu 

Oznámení: - Pokud jste nestihli vánoční sv. smíření, využijte možnosti v Bojanovicích či v okolních far-

nostech. V případě nutnosti se můžete telefonicky domluvit s o. Petrem.  
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

                      4. NEDĚLE  ADVENTNÍ 



Týden od 18. 12. do 25. 12. 2022 
Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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 

pondělí 19. 12.    6:30 - za Hedviku Hubáčkovou a Františku Salajkovou 

úterý 20. 11.    6:30(!) - za Miloslavu Bravencovou (od spolupracovnic) 

středa 21. 12.  18:30(!) - za Boženu Mizerovou (1. výr.) a za živou rodinu  

čtvrtek 22. 12. 6:30 - za Františka Tomana a za živou i + rodinu 

   19:00      nešpory, adorace (pozor: pouze do 20 hod.); ve 20 hod. – svaté přijímání  

pátek 23. 12.  18:00 - za + Peťu Sedláka (od spolužáků) a za živou rodinu 

19:00    adorace (do 22 hod.; 21:30-22:00: společná adorace; ve 22 h. sv. přijímání) 

sobota 24. 12.   7:00(!) - za + Helenu Šottlovou (25. výročí), manžela, dvoje rodiče a za živou i + rodinu 

23:00 - „půlnoční“ mše svatá na poděkování za narození Božího Syna 

neděle 25. 12. 

(Narození Páně) 
  7:00 

- za + Ludmilu Sklenskou, rodiče a za živou i + rodinu Sklenskou,  

  Čaňovu a Smékalovu 

  8:30 - za  Peťu Lekavého (od kamarádů z Čaganova)  

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

   VEČERNÍ MŠE SVATÁ NEBUDE! 

Oznámení: - Dnes ve 14 hodin začne svátostné požehnání. 

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

- Farní knihovna bude dnes z důvodu nemoci zavřená. Knihy objednané u p. Josefa Nováka si budete moci za-

koupit v pátek po večerní mši svaté (cca 18:45-19:30). 

- Dnes naposledy můžete do pokladničky za lavicemi přispět potřebným z naší farnosti.  

- Svátost smíření v okolních farnostech: dnes – Moravský Žižkov (15:00-16:30); úterý – Mutěnice (16:00-

18:00); středa – Čejkovice (16:00-18:00); průběžně Hodonín (více informací na stránkách hod. farnosti). 

- Rozpis rorátů podle tříd: po. ráno: 4.+5. tř.; út. večer: 1.+2. tř.; stř. večer: předškolní děti + 3. tř.; čt. ráno: 

6.+7. tř.; pá. večer: 8+9. tř.; so. ráno: všechny děti a mládež.  

- Zkoušky celého Svatováclavského sboru a orchestru budou v pondělí a ve čtvrtek(!) ve 20 hod. v kostele.  

- Příležitost ke svátosti smíření v naší farnosti: pondělí: 6:00-6:30; úterý: 6:00-6:30; pátek: 17:00-18:00. 

V případě nutnosti se můžete osobně domluvit s o. Petrem. 

- ZMĚNY V ČASECH BOHOSLUŽEB: • Úterý: mše sv. bude místo večera ráno v 6:30; • středa: dětská mše 

sv. začne až v 18:30; • sobota: mše sv. ráno v 7:00 a „půlnoční“ ve 23:00. Příští neděli budou pouze dopolední 

mše svaté (7:00, 8:30 s 10:00); večerní mše sv. nebude.  

- Štěpánští koledníci vás prosí, zda byste přišli ve středu v 19:30 do kostela na natáčení jejich klipu ve všedních 

krojích. Zvány jsou děti, rodiče, tetičky, strýčci. Můžete v tomto oblečení přijít už i na mši svatou.   

- Ve čtvrtek bude adorace pouze do 20 hod. Po ní bude podáno sv. přijímání. V pátek bude adorace ode mše sva-

té do 22 hod. (od 21:30 do 22 hod. – společ. adorace přenášená online). Ve 22 hodin – svaté přijímání. 

- V pátek ve 13 hodin bude u vánočního stromu (pod sochou sv. Václava) požehnán betlém, který vytvořili žáci 

ZUŠ. Zpěvem doprovodí schola Juvenes.  

- V pátek v 18 hodin se v Obecním domě koná koncert Štěpánských koledníků. Jste srdečně zváni.  

- V sobotu ráno v 7 hodin bude poslední rorátní mše svatá. Zvány jsou všechny děti i všichni ostatní. Při této mši 

sv. se budou vybírat ušetřené peníze pro děti do Indie (další možnost bude i následující týden).   

- Taktéž v sobotu se bude od 8:30 zdobit kostel. Prosíme o pomoc dospělé, ale i děti a mládež.  

- Děti mohou od příští neděle přinášet své listy s předsevzetími do sakristie. Děti s nejvíce hvězdičkami budou 

moci na faře prožít večer s hrami a promítáním.  

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

- Kdo z dětí, mládeže nebo i dospělých by se chtěl zapojit do roznášení betlémského světla starým a nemocným, 

ať se nahlásí p. Ludmile Fatěnové (tel. 773 567 788).  

- Na nástěnce v hl. vchodu jsou ilustrované kartičky od Leony Jordánové s vánoční i jinou tematikou; můžete si je 

zakoupit. Peníze vkládejte do pokladničky na nástěnce, která jinak slouží na příspěvky na Katolický týdeník. 

- Na stolku za lavicemi je bednička s ikonami z chráněné dílny; můžete si je zakoupit. Peníze dávejte do poklad-

ničky, která je v bedničce u ikon.    

- PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ: • Pokud byste se chtěli zúčastnit silvestrovské pouti na Svatý Hostýn, nahlašujte 

se p. Václavu Salajkovi (tel. 737 234 099). • Od ledna příštího roku bude naše farnost pořádat ve farnosti Vace-

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

aby se přihlásili o. Petrovi.  


