
Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

Texty této neděle:  

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

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se při-

žene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a 

nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, 

jak jim Duch vnukal, aby promlouvali… 

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

Bratři! Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán.“ 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. Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich 

mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jed-

ním Duchem v jedno tělo – ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni jsme byli napo-

jeni jedním Duchem. 

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.“  

Texty příští neděle (Slavnost Nejsvětější Trojice): 

1. čt.: Př 8,22-31  Dříve než povstala země, byla počata Moudrost. 

Toto praví Boží Moudrost: „Hospodin mě vlastnil na počátku svých plánů, od pradávna před svými 

skutky. Od věčnosti jsem utvořena, od začátku, dříve, než povstala země. Než byly propasti, jsem se naro-

dila, než byly prameny, bohaté vodou, dříve, než byly zaklíněny hory, před pahorky jsem se narodila, dří-

ve, než učinil zemi a shromáždění vod, první hroudy země. Byla jsem tam, když rozpínal nebesa, když nad 

propastí vyměřoval obzor, když na výsostech upevňoval oblaka, když dával sílu pramenům oceánu, když 

určoval moři jeho meze, aby vody nepřekročily jeho břehy, když upevňoval základy země, tu jsem u něho 

přebývala jak nejmilejší dítě, den co den jsem byla jeho potěšením, před ním jsem si v každou dobu hrála, 

hrála jsem si na okruhu jeho země, rozkoší mi bylo stýkat se s lidmi.“ 

2. čt.: Řím 5,1-5  K Bohu máme přístup skrze Krista v lásce, která je nám vlita skrze Ducha svatého. 

Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze našeho Pána Ježíše 

Krista. Skrze něho totiž máme vírou přístup k této milosti a pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v 

tom, že máme naději dosáhnout slávy u Boha. Ale nejen to! Chlubíme se i souženími. Víme přece, že sou-

žení plodí vytrvalost. Vytrvalost plodí osvědčenost, osvědčenost plodí naději. Naděje však neklame, pro-

tože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. 

ev.:  Jan 16,12-15  Všechno, co má Otec, je moje: Duch svatý z mého vezme a vám to oznámí. 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale 

až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit 

to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, 

co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ 

Bůh žije láskou, to je jádro jeho štěstí, radosti, to je gejzír života, který stále chrlí nové a nové impulzy. 

Nebe doslova tepe životem. Nejde ale o falešnou, lacinou lásku. Jde o čirou pravdu, o absolutní dobro, 

které sdílí jednotlivé osoby Trojice. V takovém vzájemném sdílení není nic tabu a ani žádná z osob Trojice 

si nemusí schovávat něco „jen pro sebe“. Sdílí všechno. K podílu natéto Boží lásce jsme pozváni i my. 
 

Svátky v týdnu: pondělí: Svatodušní pondělí  

 čtvrtek: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 

 sobota: památka sv. Barnabáše, apoštola 

Dneškem končí doba velikonoční a 10. týdnem pokračuje liturgické mezidobí (žaltář II. týdne).
 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 



Týden od 5. 6. do 12. 6. 2022 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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 

pondělí 6. 6. 

 

  6:30 - za + Stanislava Matouška (od přátel) 

19:00 - za dary Ducha svatého pro naši farnost  

úterý 7. 6. 19:00 - za + Vojtěcha Šindara (nedožitých 85 let), dvoje rodiče a za živou i + rodinu 

středa 8. 6. 18:00 - na poděkování za 80 let života, za + manžela a za živou i + rodinu 

čtvrtek 9. 6.    6:30 - za členky Živého růžence 

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

pátek 10. 6.  19:00 - na poděkování za 80 let života, za + manžela a dceru a za živou i + rodinu 

19:45   NOC KOSTELŮ (závěr cca ve 23 hodin) 

sobota 11. 6.   7:00 - za + Pavla Janečka (20. výr.), manželku, dceru Helenu (1. výr.) a za živou rod.  

15:00 - pohřební mše sv.  za + Vojtěcha Fatěnu 

neděle 12. 6. 

(Nejsvětější 

Trojice) 

  7:00 - za Zdenku Robkovou a za živou rodinu (od spolužáků) 

  10:00 - za děti, které dnes poprvé přijmou Krista ve svatém přijímání  

18:30 - za Annu Košutkovou (5. výročí) a za rodiče Hlavenkovy a Jakabovičovy 

Oznámení: - Dnes ve 14 hod začne v kostele svátostné požehnání. Po požehnání bude podáno svaté přijí-

mání. Po požehnání si také děti mohou v sakristii vyzvednout chybějící samolepky.  

- V sakristii jsou k dispozici plakáty na Noc kostelů (formát A3 a A4). Prosím ty, kteří je mohou vyvěsit 

v okolních obcích, aby si je dnes po mších svatých vyzvedli.  

- Zítra budeme slavit Svatodušní pondělí. Mše svaté budou ráno v 6:30 a večer v 19 hodin.  

- Návštěvy nemocných: středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek kol. 11. hod. – pezion.  

- Svátost smíření: středa: 19:30-20:30 (3 zpovídající – zvláště pro rodiny třeťáků); čtvrtek: 20:00-21:30; pá-

tek: 18:00-19:00; sobota: 6:30-7:00.  

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

- Ve středu ve 20 hodin se ve farní učebně na chvíli sejdeme s organizátory Noci kostelů.  

- V pátek večer se bude v naší farnosti po čtyřech letech konat Noc kostelů. Hlavní body programu: 20:45 – 

divadlo Víti Marčíka ml. Pinocchio (na farním hřišti; v případě deště ve stodole); 21:45 – koncert scholy 

Juvenes s hostem Alešem Janigou. Celý program najedete na farních a obecních stránkách i na plakátech. 

Prosím, pozvěte i své nevěřící sousedy a známé. Ve vchodech do kostela a v sakristii máte k dispozici ma-

lé plakátky, které jim můžete nabídnout. Přijďte v hojném počtu.  

- V sobotu v 8 hodin se bude v kostele konat krátká pobožnost pro  třeťáky a jejich rodiče. Poté bude ná-

sledovat nácvik a první svátost smíření dětí.  

- Pokud byste chtěli darovat víno na primici Jiřího Hebrona, můžete ho přinášet do sklepa p. Stanislava Sa-

lajky v těchto časech: sobota 11. 6. 18-20 hod.; neděle 12. 6. 16-20 hod. Předem velké díky.  

- Sraz muzikantů (před 1. svatým přijímáním) bude příští neděli v 9:30 ve farní učebně.  

- Příští neděli při desáté mši svaté přijmou naši třeťáci poprvé Krista ve svatém přijímání. Nechte, prosím, 

přední část kostela volnou pro děti a jejich rodiny.  

- Příští neděli se bude při všech mších svatých konat sbírka na Charitu.  

- Příští neděli bude otevřená kaple Nejsvětější Trojice. Můžete se tam zastavit k soukromé modlitbě.  

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

dě. 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.   

Bohoslužby – JOSEFOV:  

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

pondělí 6. 6. v 18:00 – na dobrý úmysl  

čtvrtek 9. 6. v 15:00 – pohřební mše sv. za + Františka Kolibu   (večerní mše svatá nebude) 

neděle 12. 6. v 8:30 – za Antonína Kučeru, rodiče a za živou rodinu 

Oznámení - Zítra, na Svatodušní pondělí, bude v Josefově mše svatá v 18 hodin. 

- V pátek po 14. hodině navšíví o. Petr v Josefově nemocné.   
 

 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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


