
                                  Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

Texty této neděle:  

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. 

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.“ 

Texty příští neděle (8. neděle v mezidobí): 

1. čt.: Sir 27,5-8  Nikoho nechval, než ho vyzkoušíš… 

V sítu, kterým se třese, zůstane smetí, právě tak zůstane vina na člověku, když je prozkoušen. V peci se 

osvědčí nádoba od hrnčíře, člověk se osvědčí, když s ním mluvíš. Ovoce ukáže, jaký je strom, právě tak 

slovo vyjádří myšlenky lidského srdce. Nikoho nechval, než ho vyzkoušíš, tak se totiž osvědčí člověk. 

2. čt.: 1 Kor 15,54-58  Víte přece, že vaše námaha není marná, když ji konáte ve spojení s Pánem. 

Až toto tělo porušitelné vezme na sebe neporušitelnost, a toto tělo smrtelné vezme na sebe nesmrtel-

nost, potom se vyplní to, co stojí v Písmu: „Vítězně je smrt navždy zničena! Smrti, kdepak je tvoje vítěz-

ství? Smrti, kdepak je tvůj bodec?“ Ten bodec smrti je hřích, a hřích zase čerpal svou moc ze Zákona. Ale 

Bohu díky! On nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Proto buďte pevní, moji milí bratři, 

nedejte se zviklat a vždy vynikejte v díle Páně. Víte přece, že vaše námaha není marná, když ji konáte ve 

spojení s Pánem. 

ev.: Lk 6,39-45  Napřed vyndej ze svého oka trám…  

Ježíš řekl učedníkům přirovnání: „Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák nad 

učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám 

ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru: ‘Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku’, 

a sám nevidíš ve svém oku trám? Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře 

vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase 

špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky 

a z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého 

vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím přetéká srdce.“ 

Jak rádi poučujeme druhé. Je to však vždy na místě? Nejde v mnoha případech spíše o nevyžádané ra-

dy, které ostatní jen rozčilují? Ježíš varuje zhruba takto: „Nepohrdejte tím, kdo dnes ví méně než vy.“ Je 

důležité, abychom znali své limity a byli schopni uznat vlastní omezení. Dnes se ale zde rodí nový problém. 

S rozvojem počítačové gramotnosti se starší generace mnohdy jeví jako ta méně znalá. Kristova výtka není 

mířena jen starším lidem, kteří možná rádi poučují. Je mířena i mladé generaci, která je v něčem více zna-

lá. Úcta k druhému je klíč k moudrosti bez ohledu na věk! 
  

www.farnostdolnibojanovice.cz 
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7. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ 



Týden od 20. 2. do 27. 2. 2022 
 

Svátky v týdnu: úterý: svátek Stolce svatého apoštola Petra 

                            středa: památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka  
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 20. 2.  

(7. neděle 

 v mezidobí) 

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

 10:00 - na poděkování za 70 let života a za živou rodinu Sklenskou a Čaňovu  

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

  snachu a za živou rodinu 

pondělí 21. 2.        6:30 - za Anežku Jordánovou, manžela a za živou rodinu 

úterý 22. 2.  18:00 - za Miroslava Janů (od spolubydlících)  

středa 23. 2.    18:00 - za + Annu Kubíkovou (5. výročí) a za živou rodinu 

čtvrtek 24. 2. 

 

     6:30 - na poděkování za 60 let manželství, za živou rod. a za další Boží požehnání 

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

pátek 25. 2.      18:00 - za + Františka Damborského (1. výr.) a za živou rodinu  

sobota 26. 2.    7:00 - za + Marii Lekavou (5. výročí) a za živou rodinu 

neděle 27. 2.  

(8. neděle 

 v mezidobí) 

     7:00 - za Vlastu Račickou, manžela, syna a za živou rodinu  

 10:00 - na poděkování za dar života   

 18:30 - na poděkování za 70 let života 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.  

- Příležitost ke sv. smíření (před Popeleční středou; už i k 1. pátku): pondělí: 6:15-6:30; úterý: 17:30-

18:00; středa: 17:00-18:00; čtvrtek: 16:30 -17:30; dále: 19:30-21:30 (o. Josef Pohanka, o. Pavel Fatěna, 

o. Petr); pátek: 17:00-18:00; sobota: 6:30-7:00.  

- Zkoušky Svatováclavského sboru a orchestru: pondělí v 19:00 – ženský sbor; pondělí ve 20:00 – 

mužský sbor; středa ve 20:00 – orchestr. Vše v kostele.  

- 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 ve 20 hodin se na faře sejdeme s vedoucími charismatické obnovy.  

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

- V pátek od 17 do 20 hodin bude na faře k dispozici terapeut Radovan Voříšek, který je ochoten po-

skytnout individuální či skupinovou terapii v rámci boje s jakoukoliv závislostí. Zájemci se mohou obrá-

tit na o. Petra nebo přímo na R. Voříška (mail: vorisek@podaneruce.cz) . Využijte tuto příležitost. 

- V pátek po mši svaté (cca od 18:45) se bude na faře konat společenství mládeže. Zváni jsou žáci ze 7.-9. 

tříd i starší mládež.  

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

- Příští neděli od 17:30 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). 

- Páteční přednáška Radovana Voříška o závislostech je k zhlédnutí na našich far. webových stránkách.  
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

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

čtvrtek 24. 2. v 18:00 – na poděkování za 50 let života a za živou rodinu   

neděle 27. 2. v 8:30 – za Josefu Košutkovou, Růženu Ištvánkovou a za živou rodinu 

Oznámení:   

- Příležitost ke svátosti smíření (k Popeleční středě a už i k 1. pátku) bude ve čtvrtek přede mší svatou a 

při mši svaté (o. Josef Pohanka).   

mailto:vorisek@podaneruce.cz

