
                                  Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

Texty této neděle:  

1. čt.: Jer 17,5-8  Prokletý člověk, který spoléhá na člověka; požehnaný člověk, který doufá v Hospodina. 

2. čt.: 1 Kor 15,12.16-20  Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu. 

ev.: Lk 6,17.20-26  Blahoslavení, vy chudí! Běda vám, boháči! 

…Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království.  

Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete 

smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí ze svého středu, potupí a vaše 

jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou 

odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům. Ale běda vám, boháči, neboť už máte své 

potěšení. Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť 

budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich předkové 

k falešným prorokům!“ 

Texty příští neděle (7. neděle v mezidobí): 

1. čt.: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23  Hospodin tě vydal do mé ruky, ale já jsem nevztáhl ruku na tebe. 

Saul sestoupil na poušť Zif a s ním tři tisíce vybraných mužů z Izraele, aby slídil po Davidovi. V noci 

David a Abišaj přišli k Saulovu mužstvu, a hle – Saul ležel a spal s kopím zabodnutým do země u své hla-

vy, Abner pak a lid spali kolem něho. Abišaj řekl Davidovi: „Dnes vydal Bůh tvého nepřítele do tvé ruky. 

Nuže dovol, abych ho přibodl jeho kopím k zemi jedním bodnutím, druhého nebude třeba!“ David však 

Abišajovi odpověděl: „Nezabíjej ho! Kdo vztáhne beztrestně ruku na pomazaného od Hospodina?“ Pak 

vzal David kopí a džbán vody od Saulovy hlavy a odešli. Nikdo je neviděl a nikdo se neprobudil. Všichni 

spali, neboť na ně padl tvrdý spánek od Hospodina. David přešel na protější stranu údolí, zastavil se na vr-

cholu hory a zdaleka – byla to velká vzdálenost – volal: „Zde je kopí, králi! Ať sem přijde jeden ze slu-

žebníků a vezme ho. Hospodin odplatí každému podle jeho spravedlnosti a věrnosti; vždyť dnes tě vydal 

Hospodin do mé ruky, ale já jsem nechtěl vztáhnout ruku na pomazaného od Hospodina.“ 

2. čt.: 1 Kor 15,45-49  …Poneseme podobnost i s tím, který je z nebe. 

První člověk, Adam, se stal živou bytostí, poslední Adam však bude oživujícím duchem. Ale není na-

před to, co je zduchovnělé, nýbrž to, co je živočišné, a potom teprve přijde to, co je zduchovnělé. První 

člověk byl utvořen ze země, je pozemský, druhý člověk je z nebe. Když někdo pochází ze země, ze země 

jsou i jeho děti. Když někdo pochází z nebe, z nebe jsou i jeho děti. My jsme na sobě nesli podobnost s 

tím člověkem, který pocházel ze země. Stejně tak poneseme i podobnost s tím, který je z nebe. 

ev.: Lk 6,27-38  Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro 

těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě 

udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a 

kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. 

Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milu-

jí. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat? To přece dělají i 

hříšníci… Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna 

bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je 

milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude 

vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. 

Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zase vám.“ 

Ježíš volá člověka k něčemu, co není normální! Copak je běžné prokazovat dobro těm, kdo nás nenávi-

dí? Nebo snad žehnat těm, kdo nás proklínají? Kristus apeluje na míru lásky, kterou máme jako křesťané 

mít ke všem, kdo jsou jiní, vzdálení, zlí, mají jiný názor… Následování Krista znamená zamilovat si člově-

ka, lidství a lidskost. Když lásku nemají druzí, Kristus ji má stále a za všech okolností. Jaký je náš Bůh, 

když miluje i nevděčné a zlé? Bohu tak nesmírně záleží na lidech! Křesťané, jsme Kristovi služebníci ne-

soucí jeho srdce… 
 www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

6. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ 



Týden od 13. 2. do 20. 2. 2022 
 

Svátky v týdnu:  Dny 6. týdne v mezidobí.  
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 13. 2.  

(6. neděle 

 v mezidobí) 

     7:00 - za + Františku Kolibovou (nedoži. 80 let), dva syny a za živou rodinu 

 10:00 - za naše farní společenství  

 18:30 - za + Josefa Pitlacha (od bývalých žáků) 

pondělí 14. 2.        6:30 - za + Marii Vymyslickou (od přátel z  ulice) 

úterý 15. 2.  18:00 - za + Jenovéfu Veselou a za živou rodinu  

středa 16. 2.    18:00 - za Vojtu Blahu a za duše v očistci (od přátel z ulice) 

čtvrtek 17. 2. 

 

     6:30 - na dobrý úmysl 

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

pátek 18. 2.      18:00 - Petra Bílka, dvoje rodiče a za živou rodinu 

sobota 19. 2.    7:00 - za Štěpána Lekavého a manželku a za živou rodinu 

neděle 20. 2.  

(7. neděle 

 v mezidobí) 

     7:00 - za + Miloslava Čurdu (1. výr.) a za živou rodinu 

 10:00 - za naše farní společenství  

 18:30 
- za + Jaroslava Vymyslického (nedožitých 91 let), manželku Marii, 

  snachu a za živou rodinu 

Oznámení:  

- Svátostné požehnání dnes začne v obvyklých 14 hodin.  

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

- Po požehnání bude taktéž podáváno svaté přijímání.  

- Nadále se můžete zapisovat do štafety za duchovní a fyzické uzdravení naší země. Za úmysly spojené 

se štafetou se můžete modlit i dlouhodobě (jsou uvedeny nad tabulkou na farních stránkách), případně 

také přede mšemi svatými. Přidejme i úmysl za mír na Ukrajině.  

- Příležitost ke sv. smíření: pondělí: 6:15-6:30; úterý: 17:30-18:00; středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 

20:00-21:30; pátek: 17:30-18:00; sobota: 6:30-7:00.  

- Ve středu po mši svaté (cca v 19 hod.) se bude v kostele konat příprava dětí k prvnímu svatému při-

jímání. Pokud je to možné, prosím, aby přišel aspoň jeden z rodičů každého dítěte.  

- Ve středu v 19:30 se na faře sejdeme s vedoucími charismatické obnovy.  

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

- V pátek po večerní mši svaté (cca od 18:45) se na faře uskuteční přednáška Radovana Voříška o závis-

lostech (na lécích, alkoholu, internetu, drogách…). Všichni zájemci o tuto problematiku jsou zváni. Ra-

dovan je také ochoten nabídnout dlouhodobější skupinovou či individuální pomoc. 

- V sobotu od 17 hodin se na faře uskuteční další setkání kurzu charismatické obnovy. 

- Poutě do Medjugorje: • 5.-11. května (Panna Maria, Prostřednice všech milostí); • 30. července – 7. 

srpna (Mezinárodní festival mládeže). Přihlášky a informace u pana Václava Salajky (tel.: 737 234 099). 

Hlásit se můžete též v sakristii. 

- Od 25. do 28. května se bude konat poutní zájezd do západních Čech. Budou navštívena různá poutní 

místa a památky (např. Karlštejn); bude se též konat setkání s plzeňským biskupem Tomášem Holubem. 

Informace a přilášky u paní Ireny Janů (tel.: 732 849 022). 
 

BOŽÍ SLOVO PRO NAŠI FARNOST PRO TENTO ROK: 

Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude 

 vám odpuštěno. (Lk 6,37) 
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 13. 2. v 8:30 – za Františka Šindara, Pavla Kůřila, rodiče, sestru, kmotru a za živou rodinu 

čtvrtek 17. 2. v 18:00 – za Marii Pazderkovou a Josefa Bartíka 

neděle 20. 2. v 8:30 – za Květoslavu Poláchovou, manžela, rodiče a za živou i + rodinu 

Oznámení:   

- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté. 

     


