
Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

Texty této neděle:  

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

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 ne-

ní. A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: „Hle - Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat. On jim 

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

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.“ 

Texty příští neděle (6. neděle velikonoční):  

1. čt.: Sk 15,1-2.22-29  Rozhodl Duch svatý i my... 

Někteří lidé přišli z Judska do Antiochie a poučovali bratry: „Nedáte-li se podle mojžíšského zvyku ob-

řezat, nemůžete dojít spásy.“ Pavel a Barnabáš se však s nimi dostali do hádky a úporně se s nimi o to pře-

li. Bylo proto rozhodnuto, aby se kvůli této sporné otázce odebrali k apoštolům a starším do Jeruzalé-

ma.Tehdy se apoštolové a starší spolu s celou církevní obcí rozhodli, že ze svého středu vyberou několik 

mužů a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie, totiž Judu, kterému říkali Barsabáš, a Silu – ve-

doucí muže mezi bratry. A po nich poslali toto psaní: „Apoštolové a starší posílají bratrský pozdrav bra-

trům v Antiochii, Sýrii a Kilíkii, obráceným z pohanství. Dověděli jsme se, že vás někteří lidé z našeho 

středu znepokojili a popletli svými řečmi, ačkoli k tomu nedostali od nás žádné pověření. My jsme se tedy 

nyní jednomyslně rozhodli, že vybereme některé muže a pošleme je k vám zároveň s naším drahým Bar-

nabášem a Pavlem, lidmi, kteří nasadili svůj život pro našeho Pána Ježíše Krista. A tak jsme vypravili Ju-

du a Silu, aby vám to vyložili ještě ústně. Rozhodl totiž Duch svatý i my, že vám nemá být ukládáno žád-

né další břemeno kromě těchto nutných věcí: vyvarovat se toho, co bylo obětováno modlám, krve, masa z 

udušených zvířat a smilstva. Budete-li se těchto věcí chránit, jednáte správně. Buďte zdrávi.“ 

2. čt.: Zj 21,10-14.22-23  Ukázal mi svaté město, jak sestupuje z nebe. 

Anděl mě přenesl v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město, Jeruzalém, jak sestupuje 

z nebe od Boha a září Boží vznešeností. Jiskřilo jako nejvzácnější kámen, jako křišťálově průhledný jas-

pis. Mělo silné a vysoké hradby s dvanácti branami, na nich dvanáct andělů a jména nadepsaná na nich 

jsou jména dvanácti izraelských kmenů. Tři brány ležely k východu, tři brány k severu, tři brány k jihu a 

tři brány k západu. Městské hradby mají dvanáct základních kamenů a na nich dvanáct jmen dvanácti Be-

ránkových apoštolů. Chrám jsem v něm však neviděl, neboť Pán Bůh vševládný a Beránek – to je jeho 

chrám. A toto město nemá zapotřebí ani slunce, ani měsíce, aby ho osvětlovaly, protože ho ozařuje Boží 

velebnost. Jeho světlem je Beránek. 

ev.: Jan 14,23-29  Duch svatý připomene vám všechno, co jsem vám řekl já.  

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a 

přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A přece slovo, 

které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u 

vás. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám 

všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává 

svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‘Odcházím’ a ‘zase 

k vám přijdu’. Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl 

jsem vám to už teď, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane.“ 

Každý z nás zakouší nejednu složitou situaci. A k tomu Pán říká: „Pokoj vám dávám“. Pokoj je stav 

srdce, když je v klidu, bez ohrožení, strachů… Ježíšův pokoj je darem Ducha svatého. I uprostřed otázek, 

starostí, dokonce uprostřed válečných hrůz umí Bůh vstupovat do srdce a vnášet pokoj. Tento pokoj je ži-

vý, tvůrčí, protože ho přináší Boží Duch. Je to pokoj, který nenechává věci ležet ladem, ani nejde o rezig-

naci či lenost. Je to pokoj, který motivuje, vítr, který vede loď, aby plula do cíle.  

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 



Týden od 15. 5. do 22. 5. 2022 
 

Svátky v týdnu:  pondělí: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona Čech (XIV. st.) 

 pátek: památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze (XVIII.-XIX. stol.) 

 sobota: svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály  

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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 

pondělí 16. 5.   6:30 - na poděkování za dar života a za živou rodinu 

úterý 17. 5. 19:00 - za + Květoslava Otrhalíka (nedožitých 70 let) a za živou i + rodinu 

středa 18. 5.        15:00 - pohřební mše sv. za + Pavla Janáče  

18:00 - za + Josefu Blahovou, manžela a za živou rodinu 

čtvrtek 19. 5.   6:30 - za + Josefu Blahovou (od spolužáků z ročníku 1944/45) 

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

pátek 20. 5. 19:00 - za Jaroslava Tomana a za živou rodinu (od spolužáků) 

sobota 21. 5.   7:00 - za Annu Bačovou a za živou rodinu  (od přátel) 

12:00   svatební obřad: Markéta Sopková a Jaroslav Petřík  

neděle 22. 5. 

(6. neděle  

 velikonoční) 

  7:00 - za + Františka Bílíka, za + příbuzné, přátele a kamarády a za živ. rod.  

  10:00 - za naše farní společenství 

18:30 - za + Ludmilu Hubáčkovou, za + děti a za živou rodinu 

Oznámení: - Dnes ve 14 hodin začne krátká pobožnost u kaple svatého Jana Nepomuckého (modlitba 

růžence tamtéž od 13:30). Po té bude následovat svátostné požehnání v kostele. Po požehnání bude po-

dáno svaté přijímání.   

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

- Do pokladničky za lavicemi můžete dnes naposledy přispívat potřebným na Ukrajině i farníkům o. P. 

Krenického. 

- Dnes od 19:20 se bude ve farní stodole konat promítání hokejového utkání Česko – Švédsko. Jste sr-

dečně zváni.  

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

- Svátost smíření: středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 18:00-19:00; sobota: 6:30-7:00. 

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

- Ve středu ve 20 hodin se bude na faře konat setkání farní rady.  

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

- V sobotu ve 12 hodin si při svatebním obřadu udělí svátost manželství Jaroslav Petřík a Markéta 

Sopková, oba bydliště Hrušky.  

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

- Příští neděli bude mít dopolední mše svaté vnaší farnosti o. Marek Orko Vácha.  

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

na: http://konference.cho.cz/ Program konference je taktéž na uvedených stránkách (pod odkazem „in-

fo“). Účast na konferenci velmi doporučuji.  

- Termíny duchovně-turistických pobytů v Roháčích: mládež: termín bude ještě po konzultaci s devá-

ťáky upřesněn; dospělí: 14.–20. srpna. Můžete se nahlašovat v sakristii.  

- Za dva týdny – v sobotu 28. května dopoledne – se bude na farní zahradě konat brigáda v rámci pří-

pravy na Noc kostelů a na farní den. Prosím, udělejte si čas. 

- Na našich webových stránkách najdete odkaz na včerejší přednášky v rámci duch. obnovy biřmovanců.  

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 15. 5. v 8:30 – za Emila Vnenčáka, syna, dvoje rodiče a za živou rodinu 

čtvrtek 19. 5. v 18:00 – za + Václava Janů, manželku, dva syny, snachu a za živou rodinu  

neděle 22. 5. v 8:30 – za Josefa Zálešáka, manželku, syna 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, případně po mši svaté. 
www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

http://konference.cho.cz/

