
                                   Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

Texty této neděle:  

1. čt.: Iz 40,1-5.9-11  Zjeví se Hospodinova velebnost, každé tělo uzří jeho spásu.   

Toto praví Hospodin: „Hle, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, ná-

rodům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, 

doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo…“ 

2. čt: Tit 2,11-14, 3,4-7  Spasil nás v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým. 

ev.: Lk 3,15-16.21-22  Když byl Ježíš pokřtěn a modlil se, otevřelo se nebe. 

Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to 

Jan všem řekl: "Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než jsem já; nejsem ani hoden, abych 

rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Když se všechen lid dával křtít a 

když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako 

holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil." 

Texty příští neděle (2. neděle v mezidobí): 

1. čt.: Iz 62,1-5  Tu národy uvidí tvou spravedlnost a všichni Králové tvou slávu.   

Kvůli Siónu neumlknu, kvůli Jeruzalému neutichnu, dokud jeho spravedlnost nevzejde jak světlo, do-

kud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň.Tu národy uvidí tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu. 

Obdaří tě novým jménem, které určí Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce, 

královskou čelenkou v dlani svého Boha. Nebudeš se již nazývat „Opuštěná“ a tvá zem „Osamělá“. Tvým 

jménem bude „Mé zalíbení je v ní“ a jméno tvé země „V manželství daná“, neboť  

i v tobě zalíbil Hospodin a tvá země dostane muže. Jako se jinoch snoubí s pannou, tak se s tebou zasnoubí 

tvoji synové. Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe. 

2. čt: 1 Kor 12,4-11  Projevy Ducha jsoudány každému, aby byl užitečný. 

Bratři! Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden 

Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí.  

Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jednomu totiž Duch dává dar 

moudrosti, jinému zas tentýž Duch poskytuje poznání, jinému se opět dostává víry od téhož Ducha, jiný 

zase má od téhož Ducha dar uzdravovat, jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat pod vlivem vnuknu-

tí, jinému zase je dáno, aby dovedl rozeznávat, jakým duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými 

neznámými jazyky a jiný zase má dar, aby uměl vykládat, co tím jazykem bylo řečeno. To všechno působí 

jeden a týž Duch. On vhodně přiděluje každému zvlášť, jak chce. 

ev.: Jan 2,1-11  Udělejte všechno, co  vám řekne. 

Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho 

učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, 

ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ Stálo 

tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování předepsanému u židů, a každý džbán byl na 

dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte džbány vodou!“ Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: 

„Teď naberte a doneste správci svatby!“ Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve ví-

no – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý 

člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré 

víno až do této chvíle.“ To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, 

a jeho učedníci v něj uvěřili. 

Svatba – vysněná událost i obávaný krok. Okamžik, který proměňuje lidský život, protože člověk vstupu-

je do závazku. Nese mnoho jistot, je životodárný, ale přináší také nemalé starosti. Je radostí, startem nové 

fáze vlastního života. Svatba předpokládá rodinu, vztah, osobní a intimní společenství. A právě do těchto 

souvislostí vložil Ježíš podle svatého Jana začátek svého vystoupení. Jako by chtěl ukázat, jak velmi mu na 

manželství a rodině záleží. Něco zcela nového, závazného, ale především životodárného právě tady začíná. 
 

Svátky v týdnu:  Od zítřka začíná 1. týden liturgického mezidobí.  
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

Svátek Křtu Páně 



Týden od 9. 1. do 16. 1. 2022 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 9. 1.  

(svátek  

 Křtu Páně) 

     7:00 - za + o. biskupa Petra, rodiče a za živou rodinu 

 10:00 - za naše farní společenství  

 18:30 - za živé i + spolužáky z ročníku 1955/56 

pondělí 10. 1.        6:30 - za + Annu Bílkovou, + manžela a za živou rodinu  (od spolupracovnic) 

úterý 11.1.  18:00 - za + Václava a Boženu Řezáčovy, dva + syny a za živou rodinu  

středa 12. 1.      18:00 - za společenství Živého růžence  

čtvrtek 13. 1. 

 

     6:30 - za + Petra Hunču (od členů fotokroužku) 

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

pátek 14. 1.      18:00 - za Františku Staňkovou (10. výr.) a za živou i + rodinu 

sobota 15. 1.    7:00 - za Lubomíra Koubka, dvoje rodiče a za živou rodinu 

neděle 16. 1.  

(2. neděle 

 v mezidobí) 

     7:00 - za + Petra Košutka (10. výr.), + rodiče, za rodiny dětí a za dar zdraví 

 10:00 - za naše farní společenství  

 18:30 - za Josefa Zálešáka 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 svátosti smíření: pondělí: 6:00-6:30; úterý: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 

17:30-18:00; sobota: 6:30-7:00. 

- Tento týden proběhnou návštěvy nemocných: středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek kolem 11. 

hodiny – penzion; pátek po 14. hodině – Josefov.  

- Ve čtvrtek při adoraci (cca od 19:30) si v kostele můžete vyprosit Boží slovo na tento rok.  

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

- V sobotu od 18 hodin proběhne na faře příprava biřmovanců. S vedoucími se sejdeme v 17:15.  

- S muži, kteří se přihlásili/přihlásí k Exodu 90, se sejdeme na faře příští neděli v 17:30. S ženami se se-

jdeme taktéž příští neděli po večerní mši svaté (v 19:30). 

- V pondělí 17. ledna bude znovu po roce možnost zahájit duchovně-asketickou aktivitu Exodus 90. Zájemci 

se mohou zapisovat v sakristii. 

- Taktéž od pondělí 17. ledna začne podobně jako loni duchovní štafeta za duchovní a fyzické uzdravení 

naší země. Bude možné se zapisovat na farních webových stránkách.  

- Koncem ledna v naší farnosti po 4 letech začne kurz charismatické obnovy (pokud nedojde ke zpřísnění 

hygienických opatření). Zájemci se mohou zapisovat v sakristii.  

- Prosíme ty, kdo by byli ochotni pomoci s úklidem fary či kostela, aby se zapisovali v sakristii. 

- Prosíme muže, kteří jsou ochotni se zapojit do modlitby Živého růžence, aby se zapisovali v sakristii.  

- U betléma je dnes naposledy pokladnička, do níž můžete do příští neděle přispívat na křesťanskou nadaci 

Betlém nenarozeným, která se stará o matky a děti v tísni.  

- Pokud máte dary pro děti z Indie, můžete je dnes naposledy přinášet do sakristie. Našim dětem z Indie je 

věnovaná nástěnka v hlavním vchodu. Můžete se podívat na jejich dopisy a fotografie.  

- Do pokladničky u stolku za lavicemi můžete ještě do příští neděle přispívat na školu Jeunesse-Lumiére.  

- Děti škol. věku mohou přinášet své listy s předsevzetími a s hvězdičkami nejpozději do středy (včetně) do 

sakristie. Je potřeba, aby listy byly čitelně podepsané a aby děti uvedly třídu, do které chodí.  

- Při Tříkrálové sbírce se včera vybralo 212.018,- Kč. Pro srovnání: doposud nejvíce to bylo předloni, a to 

167.624,- Kč. Všem dárcům, koledníkům i organizátorům patří velké poděkování.  

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 9. 1. v 8:30 – na poděkování za 65 let života, za živou i + rodinu a za dar zdraví  

čtvrtek 13.1. v 18:00 – na poděkování za 70 let života, za + manžela, zetě a za živou rodinu  

neděle 16. 1. v 8:30 – za Emila Vnenčáka, syna, dvoje rodiče a za živou rodinu  

Oznámení: - Dnes po mši svaté se v Josefově uskuteční Tříkrálová sbírka.  

- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou.  

- Ve čtvrtek po mši svaté (cca od 18:30) si při adoraci v kostele můžete vyprosit Boží slovo na tento rok. 

- V pátek po 14. hodině navštíví o. Petr nemocné.  


