
Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

Texty této neděle:  

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.“ 

Texty příští neděle (5. neděle velikonoční):  

1. čt.: Sk 14,21b-27  Svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal. 

Pavel a Barnabáš se vrátili do Lystry, Ikónia a do Antiochie. Utvrzovali tam učedníky a povzbuzo-

vali je, aby byli ve víře vytrvalí, protože do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpí-

me. V jednotlivých církevních obcích jim po modlitbě a postu ustanovili starší a poručili je Pánu, v 

kterého uvěřili. Potom prošli Pisídií a Pamfýlií a hlásali slovo Páně v Perge. Pak odešli do Atálie. Od-

tamtud odpluli lodí do Antiochie, kde byli kdysi doporučeni milosti Boží k dílu, které teď ukončili. 

Když tam přišli, svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal a jak otevřel brá-

nu k víře pohanům. 

2. čt.: Zj 21,1-5a  Bůh jim setře každou slzu z očí. 

Já, Jan, viděl jsem nová nebesa a novou zemi, dřívější nebesa a dřívější země zmizely, ani moře už 

není. A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako 

nevěsta okrášlená pro svého ženicha. A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: „Hle - Boží stan mezi 

lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem, a on - Bůh s nimi - bude jejich Bohem. On jim 

setře každou slzu z očí: nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už nebude, protože co dříve by-

lo, pominulo.“ A ten, který seděl na trůně, řekl: „Hle - všechno tvořím nové!“ 

ev.: Jan 13,31-33a.34-35  Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem. 

Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v 

něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové 

přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle 

toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ 

Zradou je Bůh oslaven? Zní to jako protimluv. Jakkoli Jidáš usiluje o zkázu Krista, z hlediska Boží 

strategie právě začala cesta vykoupení. Ježíšova smrt a vzkříšení je oslavou Boha, oslavou a ukázkou 

Boží vlády nad světem. Záměry Zla jsou poraženy Boží mocí, která dalekosáhle překračuje horizont 

myšlenek Jidáše. Jejím cílem je svoboda dětí Božích, aby mohly společně putovat za Bohem. Jsme vy-

koupeni jako společenství! Proto se dá mluvit o tom, že církev je mystické Kristovo tělo. Jsme součástí 

Krista, jsme součástí Božího lidu, který putuje za Pánem. To, co nás vzájemně propojuje, je láska k 

Bohu a k souputníkům na společné cestě za Bohem.  
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 



Týden od 8. 5. do 15. 5. 2022 
 

Svátky v týdnu:  pátek: památka Panny Marie Fatimské 

 sobota: svátek sv. Matěje, apoštola  
  

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 8. 5. 

(4. neděle  

 velikonoční) 

  7:00 - za Boží požehnání pro 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 

pondělí 9. 5.   6:30 - za + Jaroslava Tomana, rodiče, sourozence a za živou rodinu  

úterý 10. 5. 19:00 - za členy Vox Vini – na poděkování a za další Boží požehnání 

středa 11. 5.        18:00 - na poděkování za 75 let života a za další Boží požehnání 

čtvrtek 12. 5.   6:30 - za Petra Pospíšila, rodiče a za živou rodinu 

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

pátek 13. 5. 19:00 - za + Růženu Bílkovou (10. výročí), manžela a za živou rodinu 

sobota 14. 5.   7:00 - za + Petra Esterku (od farníků) 

neděle 15. 5. 

(5. neděle  

 velikonoční) 

  7:00 - za Martina Surmana, manželku, rodiče a za živou rodinu  

  10:00 - za naše farní společenství 

18:30 - za + Růženu a Michala Komosné a za živou rodinu 

Oznámení: - Dnes ve 14 h. začne v kostele svátost. požehnání. Po požehnání bude podáno sv. přijímání.   

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

- Děti mohou dnes naposledy 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 nadále začínat v 19 hodin.  

- Svátost smíření: pondělí: 6:00-6:30; úterý: 18:30-19:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 18:30-19:00; 

sobota: 6:30-7:00. 

- Návštěvy nemocných: středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek po 11. hodině – penzion.  

- Ve středu po mši svaté se bude konat příprava dětí a rodičů k prvnímu svatému přijímání.  

- V pátek se koná pravidelná pouť do Žarošic. Pokud se chcete zúčastnit, nahlašujte se v sakristii.  

- V pátek od 17 hodin se budou na faře konat setkání s terapeutem Radkem Voříškem. Domlouvejte se 

na setkání s ním na jeho mailové adrese: vorisek@podaneruce.cz .  

- V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 3. skupina biřmovanců. 

- V pátek od 20 hodin se na faře v prvním patře uskuteční setkání účastnic loňské duchovní obnovy pro 

maminky, jež se konala v Břežanech.  

- V sobotu od 13 do 18 hodin se bude na faře konat duchovní obnova biřmovanců. Účast nutná. 

- V sobotu se koná v Žarošicích pouť pro dárce zapojené do Fondu puls. Je možné využít autobusu, který 

bude (v případě dostatečného zájmu) odjíždět z dolní zastávky ve 13:40. Pokud chcete jet tímto autobu-

sem, je třeba se dnes či nejpozději zítra nahlásit na mailové adrese: puls@dieceze.cz . Na váš mail vám 

potom přijde vyrozumění, zda bude autobus vypraven.  

- Od 7. do 10. července se po třech letech bude v Brně konat Charismatická konference. Přihlašujte se 

na: http://konference.cho.cz/ . Účast na konferenci doporučuji.  

- Termíny duchovně-turistických pobytů v Roháčích: mládež: 10.–16. července; dospělí: 14.–20. srp-

na. Můžete se nahlašovat v sakristii.  

- Děti i ostatní mohou přinést příspěvky pro děti do Indie dnes naposledy do sakrisie.  

- Do pokladničky za lavicemi můžete ještě tento týden přispívat potřebným na Ukrajině i farníkům o. P. 

Krenického. 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

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

čtvrtek 12. 5. v 18:00 – za + Marii Piharovou, manžela a dvoje rodiče  

neděle 8. 5. v 8:30 – za Emila Vnenčáka, syna, dvoje rodiče a za živou rodinu 

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

- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou. 

- Ve čtvrtek po mši svaté (cca v 18:30) se v sakristii sejdeme se členy farní rady. 

- V pátek po 14. hodině proběhnou v Josefově návštěvy nemocných.   
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