
Farnost sv. Václava Dolní Bojanovice 

Texty této 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. 

Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na 

to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v 

Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě. 

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

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od 

hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a 

řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili 

ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklo-

nil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel 

do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch 

pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu 

první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. 

Texty příští neděle (2. neděle velikonoční):  

1. čt.: Sk 5,12-16  Rostl počet těch, kteří přijímali víru v Pána. 

Apoštolové konali mnoho znamení a zázraků v lidu. Všichni se jednomyslně shromažďovali v Šalo-

mounově podloubí. Z ostatních se k nim nikdo neodvažoval připojit, ale lidé o nich mluvili s velkou 

úctou. Stále rostl počet mužů i žen, kteří přijímali víru v Pána. Dokonce i na ulici vynášeli nemocné 

a kladli je na lehátka a na nosítka, aby, až půjde Petr okolo, alespoň jeho stín padl na někoho z nich. Také 

z okolních měst se sbíhalo do Jeruzaléma mnoho lidí a přinášeli nemocné i trápené nečistými duchy; a ti 

všichni byli uzdravováni. 

2. čt.: Zj 1,-11a.12-13.17-19  Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ na věky věků. 

Já, Jan, váš bratr, účastník vašich soužení, dostal jsem se pro hlásání Božího slova a pro svědectví o Je-

žíšovi na ostrov, který se jmenuje Patmos. A jednou v den Páně jsem upadl do vytržení a uslyšel jsem za 

sebou mocný hlas jako zvuk polnice: „Své zjevení napiš do knihy a pošli sedmi církevním ob-

cím.“ Obrátil jsem se, abych se podíval po tom hlase, který ke mně mluvil. A když jsem se obrátil, uviděl 

jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů postavu podobnou Synu člověka, oblečenou do řízy a 

přepásanou na prsou zlatým pásem. Když jsem ho uviděl, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. On na mě 

položil pravici a řekl: „Nic se neboj! Já jsem První i Poslední, Živý. Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ na 

věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí. Napiš tedy své vidění: nynější i to, které přijde později.“ 

ev.: Jan 20,19-31 Za týden přišel Ježíš zase. 

Prvního dne v týdnu přišel Ježíš za svými učedníky. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul 

mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zara-

dovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně 

dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neod-

pustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Dvojče, nebyl s nimi, když Ježíš při-

šel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho 

rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvě-

řím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi 

nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku 

a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš 

mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ 

Učedníci se se vzkříšeným Ježíšem potkali později než jiní lidé. Klíčová otázka pro ně i pro další a 

další následovníky bude stejná. Jak uvěřit, že to všechno se opravdu stalo? Že nejde o iluzi, projekci, 

lež, fake news… Učedníci sami jsou vyděšení, nejistí. Víra je tedy něčím velmi křehkým. Ale Kristus je 

nenechává v této bezradnosti. Sám k nim přichází. Nikoli s výčitkou, ale s pokojem a největším plo-

dem vzkříšení: odpuštěním. To je královský dar našeho Pána! Nekončící milosrdenství našeho Boha. 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 



Týden od 17. 4. do 24. 4. 2022  
 

Svátky v týdnu: Celý týden slavíme Velikonoční oktáv. Za týden bude neděle Božího milosrdenství. 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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 v naší farnosti i v našich rodinách 

   VEČERNÍ MŠE SVATÁ DNES NEBUDE. 

pondělí 18. 4.   7:00 - za + Františku Kolibovou (od spolupracovnic z živočišné výroby) 

10:00 - za + Františka Bílka (10. výročí) a za rodiče Bílkovy a Kaňovy 

úterý 19. 4. 18:00 - za + Marii Dobšíčkovou a Jendu Moravanského (od spolužáků) 

středa 20. 4.        18:00 - za + Marii Pospíšilovou (10. výročí), manžela, rodiče a za živou rodinu 

čtvrtek 21.4.   6:30 -  za + Josefa Pitlacha (od přátel z ulice) 

  19:00   nešpory, adorace (do 22 hod.) 

pátek 22. 4. 18:00 - za Marii Židlíkovou a za živou rodinu 

sobota 23. 4.  7:30(!) - za posilu a uzdravení pro naše nemocné 

neděle 24. 4. 

(2. neděle  

 velikonoční) 

  7:00 - za naše farní společenství  

  10:00 - za + p. učitele Janečka (20. výr.), dceru Helenu a za ž. r. (od muzikantů) 

18:30 - za + Radima Kubinu (6. výročí) a za živou i + rodinu  

Oznámení: - Dnes ve 14 hodin jste zváni na slavnostní svátostné požehnání. Po požehnání bude po-

dáno svaté přijímání.  

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

přenosu TV Noe) už v 8 hodin. Večerní mše svatá dnes neděli nebude.  

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

- Zítra – na Velikonoční pondělí – budou mše svaté v 7 a v 10 hodin.  

- Děti mohou přinést příspěvky pro děti do Indie ve středu na mši či kdykoliv jindy do sakrisie.  

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

- Svátost smíření: středa a pátek: 17:30-18:00 (ve čtvrtek sv. smíření tentokrát nebude).  

- V pátek při mši svaté bude mít přímluvy 5. skupina biřmovanců.  

- V sobotu v 7:30(!) bude sloužena mše sv. za naše nemocné; bude se při ní udělovat společná svá-

tost nemocných. 

- V sobotu v 18 hodin se bude konat další příprava biřmovanců. S vedoucími se sejdeme v 17:30. 

- V sobotu v 19:30 se ve farní stodole sejdeme s vedoucími charismatické obnovy.  

- Do pokladničky za lavicemi můžete znovu přispívat potřebným na Ukrajině i o. P. Krenickému.  

- Pokud jste tak ještě neučinili, můžete si ve vchodech do kostela vzít nové číslo časopisu Cesta.  

- Chci ze srdce poděkovat všem, kteří se prakticky či duchovně podíleli na přípravě oslavy veliko-

nočních svátků. Vám všem, milí přátelé, přeji pokojně a požehnaně prožitý čas Velikonoc.  

- Poutě do Medjugorje: • 5.-11. května (Panna Maria, Prostřednice všech milostí); • 30. července – 7. 

srpna (Mezinárodní festival mládeže). Přihlášky a informace u pana Václava Salajky (tel.: 

737 234 099). Hlásit se můžete též v sakristii. Na poutě jste srdečně zváni. Prosíme, abyste 

s případnými přihláškami neotáleli kvůli zajištění ubytování.  
 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

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

pondělí 18. 4. v 8:30 – za Václava a Anežku Klubusovy a živou rodinu 

neděle 24. 4. v 8:30 – za + Libuši Kolibovou a za živou i + rodinu   

Oznámení - Dnes při mši svaté budou požehnány pokrmy.  

- Do pokladničky v kostele můžete znovu přispívat potřebným na Ukrajině i o. Petru Krenickému.  
 

 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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


