
 

Neděle – Boží Hod vánoční „za svítání“: 

 1. čt.: Iz 62,11-12  Hle, přichází spasitel. 

Hle, Hospodin dává slyšet až do dálav země výzvu : „Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá spása!“ 

Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. Nazvou je „Lid svatý“, „Hospodinovi vykoupení“. A te-

be nazvou „Vyhledávaná“, „Město neopuštěné“. 

2. čt.: Tit 3,4-7  Ze svého milosrdenství nás spasil.  

Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které 

my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému ži-

votu skrze Ducha svatého. Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, aby-

chom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. 

ev.: Lk 2,15-20  Pastýři nalezli Marii a Josefa i děťátko.  

Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co 

se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. 

Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim 

pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili, 

oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. 

Texty příští neděle: (slavnost Matky Boží, Panny Marie) 
 1. čt.: Nm 6,22-27  Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám.  

   Hospodin řekl Mojžíšovi: „Řekni Árónovi a jeho synům: Tak budete žehnat izraelským synům; budete 

jim říkat: ‘Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti mi-

lostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!’ Budou vzývat moje jméno nad izrael-

skými syny a já jim požehnám.“ 

 2. čt.: Gal 4,4-7  Bůh poslal svého Syna, narozeného ze ženy. 

   Bratři! Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vy-

koupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh 

do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“ Už tedy nejsi otrok, ale syn, a jako syn také 

dědic skrze Boha. 

ev.: Lk 2,16-21  Nalezli Marii a Josefa i děťátko … Když uplynulo osm dní, dali mu jméno Ježíš. 

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho 

uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, 

co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se 

zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.  

Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než 

bylo počato v mateřském lůně.  

„Pastýři se zas vrátili...“ Naše slavení Vánoc leckdy připomíná jen tato slova. Vše se vrátí do sta-

rých kolejí. Ale v evangelijním úryvku to tak nebylo, pastýři se vrátili, ale jejich život se stal mod-

litbou, radostí nad tím, co Bůh činí. Uvěřili slovům, která slyšeli a o kterých se přesvědčili. Nový 

kalendářní rok nemusí být stejný jako ty předchozí. Můžeme se snažit vidět stopy, které svědčí o 

jednajícím a milujícím Bohu.  
 

JOSEFOV: 

neděle 25. 12. v 8:30 – na poděkování za 70 let života, za Boží požehnání a za živou rodinu 

pondělí 26.12. v 8:30 – za Štěpána Lekavého a živou  i + rodinu Lekavou a Judasovu  

sobota 31. 1. v 9:30 – bohoslužba slova s přehledem minulého roku a s krátkou adorací 

neděle 01. 01. v 8:30 – za Annu a Miroslava Hradilovy a za živou i + rodinu 

Oznámení: - Zítra při mši svaté bude požehnáno víno. Doneste ho, prosím, před oltář.  

- Prosím ty, kteří jakkoliv pomáhají v kostele, aby si od zítřka přicházeli do sakristie pro malý dárek. 

- Zítra po mši svaté se budou v sakristii zapisovat mešní úmysly na I. čtvrtletí nového roku.  
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

tel. o. Petr 603 994 972, farní účet: 1440477309/0800 

                      BOŽÍ  HOD VÁNOČNÍ 



Týden od 25. 12. do 01. 01. 2023 
Svátky v týdnu: pondělí: slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka 

 úterý: svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

 pátek: svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa  

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 25. 12. 

(Narození Páně)   7:00 
- za + Ludmilu Sklenskou, rodiče a za živou i + rodinu Sklenskou,  

  Čaňovu a Smékalovu 

  8:30 - za  Peťu Lekavého (od kamarádů z Čaganova)  

10:00 - za požehnané prožití Vánoc v našich rodinách a v naší farnosti  

   VEČERNÍ MŠE SVATÁ DNES NEBUDE! 

pondělí 26. 12.    7:00 - za + Jana Dvořáka, manželku a za živou i + rodinu 

10:00 - za chlapce a mladé muže z naší farnosti 

úterý 27. 11.     18:00 - za živé i + vinaře a vinařky; za vinaře, kteří se starají o farní sklep 

středa 28. 12.     18:00 - za Marii Blahovou a dvoje rodiče 

čtvrtek 29. 12.  6:30 - za Věrku Komosnou a za duše, na které žádný nepamatuje 

pátek 30. 12.  18:00 - za Boží požehnání a ochranu pro rodiny z naší farnosti  

sobota 31. 12.   7:00(!)   bohoslužba slova s přehledem minulého roku a s krátkou adorací  

20:00   adorace Nejsvětější svátosti (do mše svaté) 

23:00(!) - na poděkování za uplynulý rok s prosbou o další Boží ochranu 

neděle 01. 01. 

(Matky Boží, 

 Panny Marie) 

  7:00 - za + Františka Kolibu, manželku, dvoje rodiče a za + sourezence 

10:00 - za děvčata z naší farnosti   

18:30 - za + Josefa Skoumala a za živou rodinu (od přátel z ulice)  

Oznámení: - Dnes ve 14 hodin začne slavnostní svátostné požehnání. Přijďte v hojném počtu.  

- Děti mohou ode dneška přinášet do sakristie s listy s vyplněnými předsevzetími. Děti s nejvíce hvěz-

dičkami budou odměněny večerem na faře s hrami a promítáním. Pokud děti na mši svaté chyběly 

z důvodu nemoci a dívaly se doma na mši svatou, mohou si příslušné hvězdičky vybarvit.  

- Pokud dětem chybí některá nálepka, mohou ji dostat (max. vždy po dvou) v neděli po požehnání.  

- Dnes od 17 do 19 hodin jste mládeží z Orla zváni k misijnímu kříži na Živý betlém.  

- Večerní mše svatá dnes nebude.  

- Při úterní mši sv. bude požehnáno víno (doneste ho před oltář). Potom jste zváni k setkání ve f. sklepě.  

- Čtvrteční večerní adorace tento týden nebude.  

- Příležitost ke svátosti smíření: pátek: 17:30-18:00.  

- V pátek při mši svaté bude obnova manželských slibů. Zvu srdečně všechny manžele i ostatní.  

- V sobotu – na „Silvestra“ – se můžete zúčastnit silvestrovské pouti na Svatý Hostýn. Odjezd z obou 

zastávek ve 20 hodin. Hlaste se p. Václavu Salajkovi (tel. 737 234 099). 

- V sobotu od 20 hodin do mše svaté (23 hodin) bude v kostele tichá adorace. Seznam na adoraci bude 

v hlavním vchodu.  

- Příští neděli po večerní mši sv. (od 19:30) proběhne v kostele příprava Božího slova na další rok.  

- Za dva týdny – v neděli 8. ledna od 15 hodin – se bude v našem kostele konat Tříkrálový koncert na 

podporu stacionáře Vlaštovka v Hodoníně. Vystoupí naše schola Juvenes a skupina Adorare. Více na 

plakátech na nástěnkách a na našich farních stránkách.  

- V sakristii si můžete zakoupit nové CD našeho Svatováclavského sboru a orchestru. Cena 100,- Kč.  

- Na nástěnce v hl. vchodu jsou ilustrované kartičky od Leony Jordánové s vánoční i jinou tematikou; 

můžete si je zakoupit. Peníze vkládejte do pokladničky na nástěnce. 

- Na stolku za lavicemi je bednička s ikonami z chráněné dílny; můžete si je zakoupit. Peníze dávejte do 

pokladničky, která je v bedničce u ikon.   

- Pokud by děti chtěly přispět na děti do Indie, mohou přinášet peníze po kterékoliv mši sv. do sakristie.  

- Pokud byste chtěli přispět na pomoc farníkům o. Petra Krenického, můžete dávat své dary do poklad-

ničky u betléma.   

- Ve vchodech do kostela je k dispozici farní časopis Cesta. Velmi děkuji všem, kdo ji připravili.  

- PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ: • Od ledna příštího roku bude naše farnost pořádat ve farnosti Vacenovi-

ce kurz Charismatické obnovy. Prosím ty, kteří už kurz absolvovali, a kteří by chtěli pomoci 

s vedením, aby se přihlásili o. Petrovi.  


