
Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

Texty této neděle:  

1. čt.: Sk 7,55-60  Vidím Syna člověka, jak stojí po Boží pravici. 

2. čt.: Zj 22,12-14.16-17.20  Přijď, Pane Ježíši! 

ev.: Jan 17,20-26  Ať všichni jsou jedno! 
 

Texty příští neděle (Slavnost seslání Ducha svatého):  

1. čt.: Sk 2,1-11  Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit. 

2. čt.: 1Kor 12,3b-7,12-13 My všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo. 

ev.: Jan 20,19-23  Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás: Přijměte Ducha svatého. 

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavře-

ny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli 

Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slo-

vech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu 

je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ 
  

SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA KE JMENOVÁNÍ JEHO NÁSTUPCE 

Milé sestry, milí bratři, milí spolubratři v duchovní službě, 

je to skoro rok, kdy jsem po dovršení pětasedmdesáti let a zaslání abdikace Svatému otci vyzval vás 

všechny k modlitbám za nového brněnského diecézního biskupa. Ve čtvrtek 26. května, v den slavnosti 

Nanebevstoupení Páně, jmenoval papež František 14. diecézním biskupem brněnské diecéze Mons. Pavla 

Konzbula, dosavadního pomocného biskupa a generálního vikáře. 

Při této příležitosti bych vám všem chtěl poděkovat za třicet dva let, která jsem s vámi a pro vás mohl 

ve službě brněnského diecézního biskupa prožít. 

Celý život jsem prosil Pána, abych se stal jeho darem pro druhé. A stále jsem cítil, jak On obdarovával 

mne. Vždy jsem byl šťastný, že mne povolal do své služby, a prosil jsem ho, aby takovou radost poznalo 

co nejvíc lidí. Znovu a znovu jsem žasl, jak v jeho blízkosti ztrácely všechny kříže služby svou hrozivost a 

tíhu. Dokonce i tehdy, kdy mne Bůh obdarovával i tím, co mně bral. 

Jako váš biskup jsem se snažil – při zachování co největší možné svobody – umožňovat kněžím i ostat-

ním lidem, aby všemi svými dary a možnostmi byli dobrým a tvárným „stavebním materiálem“ Ducha 

Svatého. Naše církevní společenství jsem vnímal jako širokou řeku, ohraničenou pravým a levým břehem, 

a mým přáním bylo, aby se na žádné straně ze svých břehů nevylévala. 

Vnímal jsem a stále vnímám vaši různorodou pomoc a duchovní podporu. Je vás tolik, kterým bych 

chtěl s vděčností poděkovat. Za to, čím jste mně pomáhali v životě, v kněžství a později v péči o diecézi. 

Jmenovitě to ale není možné. Proto aspoň takto děkuji všem, které jsem měl možnost poznat osobně, a 

rovněž děkuji vám, kteří jste ve své starosti o církev a moji biskupskou službu zůstali ve skrytosti. Ať vám 

Bůh vše mnohonásobně odplatí. A omlouvám se všem, které jsem zklamal, zranil nebo nenaplnil jejich 

očekávání. 

Co se mnou bude dál? Biskup neodchází do penze. Biskup předává úřad. Proto chci být k dispozici 

svému nástupci ve všem tom, co on uzná za vhodné a prospěšné pro naši diecézi. 

Mám radost, že se mým nástupcem na brněnském biskupském stolci stal otec biskup Pavel Konzbul, a 

přeji mu, aby ho neopouštěl jeho typický humor ani v situacích, které budou vypadat neřešitelně. A ujišťu-

ji, že ho budu v jeho službě provázet ve svých modlitbách. 

Celé brněnské diecézi i každému z vás přeji, aby „radost z Hospodina byla vaší silou“. 

Tak jako v předcházejících dvaatřiceti letech, zůstáváte nadále v mých každodenních modlitbách. 

Ze srdce žehná 

emeritní biskup Vojtěch 
 

Svátky v týdnu: pondělí: památka sv. Zdislavy  

 úterý: svátek Navštívení Panny Marie 

 středa: památka sv. Justina, mučedníka 

                            čtvrtek: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 



Týden od 29. 5. do 5. 6. 2022 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 29. 5. 

(7. neděle  

 velikonoční) 

  7:00 - za + Františka Blahu, manželku, syna, zetě a za živou rodinu 

  10:00 - za naše farní společenství  

18:30 - za živé i + spolužáky z ročníku 1966/67 

pondělí 30. 5.   6:30 - za členky Živého růžence 

úterý 31. 5. 19:00 - za + Miroslava Kučeru a za živou rodinu (od přátel z ulice) 

středa 1. 6. 18:00 - za + Jana Komosného (od přátel z ulice) 

čtvrtek 2. 6.    6:30 - za  Boženu a Františka Veselé a za živou i + rodinu 

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

pátek 3. 6.  19:00 - za Josefa Urbánka a za dary Ducha svatého pro živou rodinu 

19:45   vigilie před svátostí biřmování; následuje celonoční adorace 

sobota 4. 6.  14:00 -  mše svatá s udílením svátosti biřmování: za naše biřmovance  

neděle 5. 6. 

(Boží hod  

 svatodušní) 

  7:00 - za Marii Komosnou, manžela a za živou i + rodinu 

  10:00 - za Boží požehnání a dobrou životní cestu pro naše deváťáky  

18:30 - za + Vojtěcha Nováka, manželku a za dary Ducha sv. pro živou rodinu 

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

- Dnes od 14:20 se bude ve farní stodole konat promítání hokejového utkání o bronz Česko – USA. Jste 

srdečně zváni. Vstup přes farní zahradu. 

- Nadále pokračuje svatodušní novéna. Pamatujte zvláště na naše biřmovance.  

- Poslední májová pobožnost se bude konat v pondělí v 18 hodin.  

- Svátost smíření před 1. pátkem a před svátostí biřmování: úterý: 18:30-19:00 středa: 17:00-18:00; 

čtvrtek: 16:30-17:30 (o. Josef Pohanka, o. Petr); dále 19:00-21:30 (4 zpovědníci); pátek: 15:30-17:00. 

Připomínám biřmovancům (a také jejich kmotrům), že je třeba v těchto dnech přijmout svátost smíření. 

Využijte zvláště čtvrteční večer.  

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

- Páteční odpolední adorace nebude. V pátek při mši sv. bude mít přímluvy 1. skupina biřmovanců. 

- V pátek po mši svaté (cca od 19:45) se uskuteční vigilie před udílením svátosti biřmování. Společná 

část bude trvat asi hodinu. Přijďte podpořit naše biřmovance.  

- Po vigilii bude následovat tichá celonoční adorace. Zapisujte se na seznam, který bude v hlav. vchodu. 

- POZOR: Sobotní ranní mše svatá tento týden nebude.   

- V sobotu od 8 hodin se bude v kostele konat nácvik biřmovanců.  

- V sobotu ve 14 hodin udělí nový brněnský sídelní biskup Pavel našim biřmovancům svátost biřmování. 

Přijďte v hojném počtu. Přední část kostela nechte volnou pro biřmovance.   

- Příští neděli bude desátá mše svatá sloužena za naše deváťáky.  

- Farnost Čejkovice pořádá ve čtvrtek 23. června pouť na Turzovku. Můžete se též přidat. Odjezd bude 

v 6:25 z obou zastávek. S sebou občanský průkaz. Zapisujte se v sakristii. 

- Kněžské svěcení našeho farníka Jiřího Hebrona se uskuteční v sobotu 2. července ve 14:30 na Vele-

hradě. Pokud chcete jet společně autobusem, zapisujte se v sakristii. Účast velmi doporučuji.  

- Letošní pouť na Svatý Hostýn se bude konat v sobotu 16. července. Taktéž se zapisujte v sakristii.   

- Původně plánované nácviky Svatováclavského sboru a orchestru se tento týden konat nebudou. Je to 

proto, že sbor nebude zpívat příští neděli, aby mše sv. pro deváťáky nebyla příliš časově náročná.  

- Na první straně farních lístků si můžete přečíst slovo biskupa Vojtěcha ke jmenování jeho nástupce.  

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 29. 5. v 8:30 – za Ladislava Bílka, dvoje rodiče a za živou rodinu 

čtvrtek 2. 6. v 18:00 – na dobrý úmysl  

pátek 3. 6. v 17:30 – na dobrý úmysl  

neděle 5. 6. v 8:30 – za + Antonii Kuběnovou (nedožitých 74 let) a za živou rodinu 

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

- Příležitost ke sv. smíření před 1. pátkem bude ve čtvrtek přede mší sv. a při mši sv. (o. Josef Pohanka). 

- V pátek od 15 hodin bude v kostele tichá adorace.  
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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


