
 Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

Texty této neděle:  

evangelium - žehnání ratolestí: Lk 19,28-40  Požehnaný, kdo přichází jako král ve jménu Páně! 

1. čt.: Iz 50,4-7 Svou tvář jsem neskryl před hanou..    2. čt.: Flp 2,6-11 Ponížil se, proto ho Bůh povýšil. 

ev. (z pašijí): Lk 22,14-23,56  Oni se dali do křiku: „Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!“ 
 

Velikonoční texty (Velikonoční vigilie – Bílá sobota večer):  

1. čt.: Gn 22,1-18  Oběť našeho praotce Abraháma… Bůh si vyhlédne ovci k celopalu, můj synu.   

2. čt.: Ex 14,15-15,1  Synové Izraele šli středem moře po souši… Lid se bál Hospodina a věřil mu. 

3. čt.: Iz 55,1-11  Pojďte ke mně a naplní vás nový život! …Mé slovo se ke mně nevrátí bez účinku. 

4. čt.: Ez 36,16-17a.18-28  Pokropím vás očistnou vodou a dám vám nové srdce… Budete mým lidem. 

čtení z NZ: Řím 6,3-11  Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá… I my s ním budeme žít.  

ev.: Lk 24,1-12  Proč hledáte živého mezi mrtvými? 
 

Texty příští neděle (Zmrtvýchvstání Páně):  

1. čt.: Sk 10,34a.37-43  Jedli a pili jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání. 

2. čt.: Kol 3,1-4  Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus. 

ev.: Lk 24,13-35 Zůstaň s námi, neboť se připozdívá. 

Ještě ten den se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy. Hovořili spolu o tom všem, co se sta-

lo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadr-

žovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ Zastavili se celí 

smutní. Jeden z nich mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto 

dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, moc-

ný činem i slovem, naši velekněží odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který 

má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice roz-

rušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, 

že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli.“ 

A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemu-

sel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny proroky a vy-

kládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dě-

lal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachý-

lil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, 

rozlámal ho a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou 

řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu hodinu se 

vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct (apoštolů) i jejich druhy. Vypra-

vovali jim pak, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při lámání chleba. 

 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

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

čtvrtek 14. 4. v 15:30 – za požehnané prožití Velikonočního třídení 

pátek 15. 4. v 15:30 – velkopáteční obřady  

sobota 16. 4. v 19:00 – na poděkování za Kristovo vzkříšení 

neděle 17. 4. v 8:30 – za + Votěcha Pospíšila, dvoje rodiče a za živou rodinu  

Oznámení: Oznámení:  - Pobožnost křížové cesty bude dnes ve 14 hodin a na Velký pátek v 15 hodin.  

- Adorace na Zelený čtvrtek bude do 24 hodin, na Velký pátek do 20 hodin. 

- Sobotní vigilie začne v Josefově v 19 hodin. Pokud můžete, vezměte si na ni své křestní svíce. (Prosí-

me, neparkujte v sobotu večer po pravé straně kostela.) 

- Příští neděli při mši svaté budou požehnány pokrmy.  
 

Svátky v týdnu: Vstupujeme do Svatého týdne – nejdůležitějšího týdne v roce. Jeho vyvrcholením je 

Velikonoční třídení. Je velmi důležité se zúčastnit i obřadů na Zelený čtvrtek a Velký pátek.    
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

KVĚTNÁ NEDĚLE 



Týden od 10. 4. do 17. 4. 2022 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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  

pondělí 11. 4.   6:30 - za všechny dobrodince  

úterý 12. 4. 6:30(!) - za + Jana Tetůra, manželku, dceru, tři zetě a za živou rodinu  

středa 13. 4.        19:00(!) - za + Marii Stiborovou a za živou rodinu  

čtvrtek 14. 4. 

(Zel. čtvrtek) 
18:00 - památka Poslední večeře Páně: za ctitelky a ctitele Nejsvětější svátosti 

pátek 15. 4. 

(Velký pátek) 
18:00   velkopáteční obřady 

sobota 16. 4. 

(Bílá sobota) 
21:00 - na poděkování za Kristovo zmrtvýchvstání 

neděle 17. 4. 

(Vzkříšení  

 Páně) 

  7:00 - za Jana Lekavého (4. výročí), a za živou rodinu  

 8:00(!) - za + Jiřího Nováka (1. výročí) a za živou rodinu  

10:00 - za požehnané prožití Velikonoc  

Oznámení: - Dnes od 13:30 se můžete pomodlit křížovou cestu, kterou povedou akolyté a kostelníci. 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. 

- Jednota Orel zve všechny zájemce dnes od 15 do 18 hodin na Orlovnu na pletení žil a barvení vajíček. 

- Sv. smíření v okolních farnostech: dnes: Mor. Žižkov (15:00-17:00); pondělí: Vel. Bílovice (16:00-

18:00); úterý: Mutěnice (16:00-18:00); středa: Čejkovice (16:00-18:00); průběžně Hodonín (tel.: 

518 344 543); v naší farnosti ještě v pondělí a v úterý 6:00-6:30; v případě nunosti po osobní domluvě 

s o. Petrem.  

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

Obojí v kostele.  

- Zkoušky celého Svatováclavského sboru a orchestru proběhnou v pondělí ve 20 hod. v kostele a 

v pátek po obřadech (cca od 19:30) v hudební škole – vždy celý sbor a orchestr. 

- Změny v časech bohoslužeb: úterý: místo večerní bude ranní mše sv. (v 6:30); středa: dětská mše sv. 

začne až v 19:00; bohoslužby ve Velikonočním třídení viz tabulka.   

- Děti mohou přinést příspěvky pro děti do Indie ve středu na mši (další příležitost bude o týden později).  

- Pokud chcete, aby vašim nemocným bylo ve čtvrtek podáno přijímání, nahlaste je do středy v sakristii. 

- Ve středu po mši sv. proběhne u památníku padlých krátká pobožnost (výročí konce II. světové války).   

- Ve středu po mši sv. (od 20 h.) se ve farní učebně sejdeme se všemi akolyty kvůli domluvě na obřady.  

- Nácviky ministrantů budou ve čtvrtek a v sobotu vždy v 9 hodin (sraz ve farní učebně). Účast nutná.  

- Od Zeleného čtvrtku bude v kostele pokladnička, do níž bude možné přispívat potřebným na Ukrajině. 

- Po čtvrtečních obřadech bude krátká společná adorace. Po ní začne adorace Svaté Hodiny. Poté bude 

příležitost k celonoční adoraci s Kristem v Getsemanech. Od 21:30 hod. bude možnost asi hodinové 

společné adorace. V průběhu noci i pátku můžeme číst po půlhodinách předložené úryvky z Písma sv. 

- V pátek v 15 hod. bude v kostele poslední pobožnost křížové cesty. Velký pátek je den přísného postu 

(měli bychom se postit nejen od jídla, ale i od televize atd.). Po obřadech bude celonoční adorace před 

křížem a u Božího hrobu. Společná (asi hodinová) část bude od 21:00. Přijďte v hojném počtu. 

- Prosím rodiče, aby chlapce povzbudili v pátek a v sobotu k „hrkání“.  

- Obřady Vzkříšení začnou v sobotu večer ve 21 hodin. Na začátku se shromáždíme u Památníku pad-

lých, kde bude žehnání ohně a Velikonoční svíce. Po obřadech jste zváni na farní zahradu k setkání a 

agapé. Pohoštění můžete přinášet před večerními obřady do klubovny na farní zahradě. Pokud můžete, 

přineste si k velikonoční vigilii své vlastní křestní svíce.  

- Příští neděli po všech mších sv. bude žehnání pokrmů. POZOR: Druhá ranní mše svatá začne (kvůli 

přenosu TV Noe) už v 8 hodin. Večerní mše sv. příští neděli nebude.  

- Velké poděkování patří všem, kteří se v minulém týdnu podíleli na úklidu kostela.  

- Při sbírce pro farnosti o. Petra Krenického se do pokladničky vybralo 302.000,- Kč. Díky všem dárcům.  



Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

Texty této neděle:  

evangelium - žehnání ratolestí: Lk 19,28-40  Požehnaný, kdo přichází jako král ve jménu Páně! 

1. čt.: Iz 50,4-7 Svou tvář jsem neskryl před hanou..    2. čt.: Flp 2,6-11 Ponížil se, proto ho Bůh povýšil. 

ev. (z pašijí): Lk 22,14-23,56  Oni se dali do křiku: „Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!“ 
 

Velikonoční texty (Velikonoční vigilie – Bílá sobota večer):  

1. čt.: Gn 22,1-18  Oběť našeho praotce Abraháma… Bůh si vyhlédne ovci k celopalu, můj synu.   

2. čt.: Ex 14,15-15,1  Synové Izraele šli středem moře po souši… Lid se bál Hospodina a věřil mu. 

3. čt.: Iz 55,1-11  Pojďte ke mně a naplní vás nový život! …Mé slovo se ke mně nevrátí bez účinku. 

4. čt.: Ez 36,16-17a.18-28  Pokropím vás očistnou vodou a dám vám nové srdce… Budete mým lidem. 

čtení z NZ: Řím 6,3-11  Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá… I my s ním budeme žít.  

ev.: Lk 24,1-12  Proč hledáte živého mezi mrtvými? 
 

Texty příští neděle (Zmrtvýchvstání Páně):  

1. čt.: Sk 10,34a.37-43  Jedli a pili jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání. 

2. čt.: Kol 3,1-4  Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus. 

ev.: Lk 24,13-35 Zůstaň s námi, neboť se připozdívá. 

Ještě ten den se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy. Hovořili spolu o tom všem, co se sta-

lo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadr-

žovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ Zastavili se celí 

smutní. Jeden z nich mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto 

dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, moc-

ný činem i slovem, naši velekněží odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který 

má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice roz-

rušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, 

že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli.“ 

A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemu-

sel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny proroky a vy-

kládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dě-

lal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachý-

lil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, 

rozlámal ho a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou 

řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu hodinu se 

vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct (apoštolů) i jejich druhy. Vypra-

vovali jim pak, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při lámání chleba. 

 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

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

čtvrtek 14. 4. v 15:30 – za požehnané prožití Velikonočního třídení 

pátek 15. 4. v 15:30 – velkopáteční obřady  

sobota 16. 4. v 19:00 – na poděkování za Kristovo vzkříšení 

neděle 17. 4. v 8:30 – za + Votěcha Pospíšila, dvoje rodiče a za živou rodinu  

Oznámení: Oznámení:  - Pobožnost křížové cesty bude dnes ve 14 hodin a na Velký pátek v 15 hodin.  

- Adorace na Zelený čtvrtek bude do 24 hodin, na Velký pátek do 20 hodin. 

- Sobotní vigilie začne v Josefově v 19 hodin. Pokud můžete, vezměte si na ni své křestní svíce. (Prosí-

me, neparkujte v sobotu večer po pravé straně kostela.) 

- Příští neděli při mši svaté budou požehnány pokrmy.  
 

Svátky v týdnu: Vstupujeme do Svatého týdne – nejdůležitějšího týdne v roce. Jeho vyvrcholením je 

Velikonoční třídení. Je velmi důležité se zúčastnit i obřadů na Zelený čtvrtek a Velký pátek.    
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

KVĚTNÁ NEDĚLE 



Týden od 10. 4. do 17. 4. 2022 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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  

pondělí 11. 4.   6:30 - za všechny dobrodince  

úterý 12. 4. 6:30(!) - za + Jana Tetůra, manželku, dceru, tři zetě a za živou rodinu  

středa 13. 4.        19:00(!) - za + Marii Stiborovou a za živou rodinu  

čtvrtek 14. 4. 

(Zel. čtvrtek) 
18:00 - památka Poslední večeře Páně: za ctitelky a ctitele Nejsvětější svátosti 

pátek 15. 4. 

(Velký pátek) 
18:00   velkopáteční obřady 

sobota 16. 4. 

(Bílá sobota) 
21:00 - na poděkování za Kristovo zmrtvýchvstání 

neděle 17. 4. 

(Vzkříšení  

 Páně) 

  7:00 - za Jana Lekavého (4. výročí), a za živou rodinu  

 8:00(!) - za + Jiřího Nováka (1. výročí) a za živou rodinu  

10:00 - za požehnané prožití Velikonoc  

Oznámení: - Dnes od 13:30 se můžete pomodlit křížovou cestu, kterou povedou akolyté a kostelníci. Po kří-

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

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

- Jednota Orel zve všechny zájemce dnes od 15 do 18 hodin na Orlovnu na pletení žil a barvení vajíček. 

- Obec Dolní Bojanovice vás zve na druhý koncert Jarního hudebního festivalu, který se uskuteční dnes od 

17 hodin v sále Obecního domu. Účinkuje pozounová a tubová sekce České filharmonie.  

- Sv. smíření v okolních farnostech: dnes: Mor. Žižkov (15:00-17:00); pondělí: Vel. Bílovice (16:00-

18:00); úterý: Mutěnice (16:00-18:00); středa: Čejkovice (16:00-18:00); průběžně Hodonín (tel.: 518 344 

543); v naší farnosti ještě v pondělí a v úterý 6:00-6:30; v případě nunosti po osobní domluvě s o. Petrem.  

- Zkoušky celého Svatováclavského sboru a orchestru proběhnou v pondělí ve 20 hod. v kostele a v pátek 

po obřadech (cca od 19:30) v hudební škole – vždy celý sbor a orchestr. 

- Změny v časech bohoslužeb: úterý: místo večerní bude ranní mše sv. (v 6:30); středa: dětská mše sv. za-

čne až v 19:00; bohoslužby ve Velikonočním třídení viz tabulka.   

- Děti mohou přinést příspěvky pro děti do Indie ve středu na mši (další příležitost bude o týden později).  

- Pokud chcete, aby vašim nemocným bylo ve čtvrtek podáno přijímání, nahlaste je do středy v sakristii. 

- Ve středu po mši sv. proběhne u památníku padlých krátká pobožnost (výročí konce II. světové války).   

- Ve středu po mši sv. (od 20 h.) se ve farní učebně sejdeme se všemi akolyty kvůli domluvě na obřady.  

- Nácviky ministrantů budou ve čtvrtek a v sobotu vždy v 9 hodin (sraz ve farní učebně). Účast nutná.  

- Od Zeleného čtvrtku bude v kostele pokladnička, do níž bude možné přispívat potřebným na Ukrajině. 

- Po čtvrtečních obřadech bude krátká společná adorace. Po ní začne adorace Svaté Hodiny. Poté bude pří-

ležitost k celonoční adoraci s Kristem v Getsemanech. Od 21:30 hod. bude možnost asi hodinové společné 

adorace. Celá noční adorace ze čtvrtku na pátek bude přenášena online. V průběhu noci i pátku můžeme 

číst po půlhodinách předložené úryvky z Písma svatého. 

- V pátek v 15 hod. bude v kostele poslední pobožnost křížové cesty. Velký pátek je den přísného postu 

(měli bychom se postit nejen od jídla, ale i od televize atd.). Po obřadech bude celonoční adorace před kří-

žem a u Božího hrobu. Společná (asi hodinová) část bude od 21:00. Tato společná část adorace bude pře-

nášena online. Přijďte v hojném počtu. 

- Prosím rodiče, aby chlapce povzbudili v pátek a v sobotu k „hrkání“.  

- Obřady Vzkříšení začnou v sobotu večer ve 21 hodin. Na začátku se shromáždíme u Památníku padlých, 

kde bude žehnání ohně a Velikonoční svíce. Po obřadech jste zváni na farní zahradu k setkání a agapé. Po-

hoštění můžete přinášet před večerními obřady do klubovny na farní zahradě. Pokud můžete, přineste si 

k velikonoční vigilii své vlastní křestní svíce.  

- Příští neděli po všech mších sv. bude žehnání pokrmů. POZOR: Druhá ranní mše svatá začne (kvůli pře-

nosu TV Noe) už v 8 hodin. Večerní mše sv. příští neděli nebude.  

- Velké poděkování patří všem, kteří se v minulém týdnu podíleli na úklidu kostela.  

- Při sbírce pro farnosti o. Petra Krenického se do pokladničky vybralo 302.000,- Kč. Díky všem dárcům. 

- Obec Dolní Bojanovice vás zve na vernisáž velikonoční výstavy, která se uskuteční příští neděli od 17 hod.  


