
 Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

Texty této neděle:  

1. čt.: Iz 43,16-21  Hle, činím věci nové…     2. čt:  Flp 3,8-14  Pro Krista jsem se všeho zřekl... 

ev.:  Jan 8,1-11  Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první. 

Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a 

řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové že-

ny ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých... Ježíš se však sehnul a psal prstem 

na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po 

ní hodí kamenem první!“ A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, 

starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě 

neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“ 

Texty příští neděle (Květné neděle): 

1. čtení – Iz 50,4-7  Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou, ale vím, že nebudu zahanben. 

    Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat (utěšujícím) slovem. Každé ráno 

mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se 

nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou 

tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dá-

vám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben. 

2. čtení – Flp 2,6-11  Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil. 

   Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, 

vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl po-

slušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, 

takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k 

slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. 

ev.:  Lk 22,14-23,56  Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Lukáše. 

Když došli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jeho i ty zločince, jednoho po pravici a druhé-

ho po levici. Ježíš řekl: ”Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.” Jeho šaty si rozdělili losem. Lid stál a 

díval se. Členové velerady se mu vysmívali: ”Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží 

Vyvolený!” Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: ”Když jsi židovský král, 

zachraň sám sebe!” Nad ním byl totiž nápis: ”To je židovský král.” Jeden z těch zločinců, kteří viseli na 

kříži, se mu rouhal. ”Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!” Druhý ho však okřikl: ”Ani ty se nebo-

jíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si za-

sloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.” A dodal: ”Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš 

do svého království.” Odpověděl mu: ”Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.” Bylo už asi dva-

náct hodin. Tu nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne, protože se zatmělo slunce. Chrámová 

opona se vpůli roztrhla. Ježíš zvolal mocným hlasem: ”Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha.” A 

po těch slovech vydechl naposled. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: ”Tento člověk byl 

skutečně spravedlivý.” A všichni ti lidé, kteří se tam shromáždili k této podívané, když viděli, co se sta-

lo, bili se v prsa a vraceli se domů. 

Ponížený Bůh nepřestává udivovat. V následujícím týdnu půjdeme cestou Ježíšova ponížení. Jedině tak 

se také pro nás stane tento týden „Svatým“! Budeme svědky Jidášovy zrady. Uvidíme Pána zatčeného, 

uvězněného, opuštěného od učedníků, vlečeného před veleradu, odsouzeného na smrt, bitého a tupeného. 

Uslyšíme, jak jej Petr třikrát zapře. Uslyšíme též křik davu žádajícího jeho ukřižování. Spatříme, jak je tu-

pen vojáky, oblečen do purpuru a korunován trním. Na bolestné cestě a pod křížem uslyšíme nadávky lidu 

a jeho předáků, kteří se vysmívají tomu, že je Králem a Božím Synem… Pomysleme v této souvislosti na 

ponížení mnoha lidí, kteří jsou diskriminováni a osobně platí za to, že jednají věrně podle evangelia. Po-

mysleme na naše bratry a sestry, kteří jsou pronásledováni, protože jsou křesťany. Jsou to mučedníci 

dneška. Vydejme se také my s velkou láskou k našemu Pánu a Spasiteli na cestu pokory. Láska nás povede 

a dodá nám sílu. A kde je on, budeme také my. 
www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

5. NEDĚLE  POSTNÍ 



Týden od 3. 4. do 10. 4. 2022 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 3. 4.  

(5. neděle 

 postní) 

     7:00 - za + Blaženu Blahovou (nedožitých 84 let) a za živou rodinu 

   10:00 - za Boží požehnání a za dary Ducha sv. pro maturanty i pro deváťáky 

   18:30 - za rodiče Hasilovy a Konečné a za živou rodinu  

pondělí 4. 4.       6:30 - za + Marii Rajchmanovou a za živou rodinu (od přátel z ulice) 

úterý 5. 4.    18:00 - za + Stanislava Dvořáka a za živou rodinu (od členů Vox vini)  

středa 6.4.   18:00 - za živé i + členky živého růžence a jejich rodiny  

čtvrtek 7. 4. 

 

    6:30 - za + Marii Dobšíčkovou a za živou rodinu (od přátel z ulice)  

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

pátek 8. 4.   19:00(!) - za + Česlava Starého, manželku, zetě a za živou rodinu 

sobota 9. 4.   7:00 - za + Přemka Bártu (od přátel z ulice) 

   9:00-12:00 a 13:30-17:00 VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ  

neděle 10. 4.  

(Květná  

 neděle) 

     7:00 - za manžela, bratra a za živou i + rodinu Hradilovou a Strapkovu 

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

   18:30 - za naše farní společenství  

Oznámení: - Dnes po dopoledních mších svatých a po požehnání bude prodávat knihy p. Josef Novák. 

- Dnes ve 13:30 se můžete pomodlit „křížovou cestu s Mojžíšem“, kterou povedou naši mladí. Po křížové 

cestě bude následovat svátostné požehnání. Po požehnání bude podáno svaté přijímání.  

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

- Dnes od 15 hodin se v kostele sv. Vavřince v Hodoníně koná benefiční Koncert pro Ukrajinu. Celý 

výtěžek půjde na pomoc této zemi. Více na plakátech ve vchodech do kostela.  

- V pondělí od 16 hod. se v kostele uskuteční čištění říms a soch. Prosíme o pomoc zvláště mladší muže. 

- Zkoušky Svatováclavského sboru a orchestru: pondělí a pátek ve 20 hodin, vždy celý sbor a orchestr. 

Obojí v kostele.  

- V úterý od 8 hodin se bude konat velký předvelikonoční úklid kostela. Prosíme, přijďte pomoci. 

- Svátost smíření před Velikonoci: úterý: 17:30-18:00; středa: 17:00-18:00; čtvrtek: 19:00-21:30 (4 

zpovědníci). Na čtvrteční zpovídání se (podobně jako na sobotu) zapisujte na farních stránkách nebo na 

archy ve vchodu do kostela.  

- Ve středu po mši sv. se v kostele uskuteční divadelní představení Víti Marčíka pod názvem Mysteri-

um světla. Jde o zpracování Janových pašií. Představení je vhodné spíše pro dospělé, mládež a starší dě-

ti. Vstupné bude dobrovolné. Jste srdečně zváni. 

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

- POZOR: Páteční mše svatá začne až v 19 hodin.  

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

- V sobotu bude hlavní příležitost k předvelikonoční svátosti smíření za účasti 7-8 zpovídajících. Zpoví-

dat se bude od 9 do 12 a od 13:30 do 17 hodin. Zapisujte se od zítřka na určenou hodinu na farních 

webových stránkách, nebo na archy ve vchodu do kostela. Využijte příležitosti, které jsou nabízeny 

tento týden, další možnosti už v naší farnosti (téměř) nebudou.  

- V sobotu od 8 hodin se bude v Brně na Petrově konat diecézní setkání mládeže s biskupem Vojtě-

chem. Akce je určená pro mládež od 12 do 25 let. Na programu budou přednášky, svědectví, worksho-

py, mše svatá atd. Všichni mladí jsou srdečně zváni. Více na: www.mladez.biskupstvi.cz/dsm/ .  

- „Desátá“ mše svatá začne příští neděli u památníku padlých (žehnání ratolestí).  

- Přednášky o. Marka Váchy najdete na našich farních stránkách. 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 3. 4. v 8:30 – za josefovská děvčata  

neděle 10. 4. v 8:30 – za + Margitu Klubusovou (1. výročí) a za živou rodinu 

Oznámení: - Pobožnosti křížové cesty se budou konat v neděli ve 14 hodin a v pátek v 15 hodin.  

- Čtvrteční mše svatá tento týden v Josefově (z důvodu zpovídání v Hovoranech) nebude. Mešní úmysl 

byl přesunut na mši svatou na čtvrtek 28. dubna.  

- Velikonoční svátost smíření bude v sobotu od 10 do 12 hodin (o. Josef Chyba). 

- Příští neděli začne mše svatá u sloupu Nejsvětější Trojice (žehnání ratolestí).  

http://www.mladez.biskupstvi.cz/dsm/

