
       

Texty této neděle:  

1. čt.: Gn 12,1-4a  Povolání Abraháma, praotce Božího lidu. 

2. čt.: 2Tim 1,8b-10  Bůh nás volá a osvěcuje. 

ev.: Mt 17,1-9  Ježíšova tvář zazářila jako slunce.  
 

Texty příští neděle (3. neděle postní):  

1. čt.: Ex 17,3-7  Dej nám vodu, ať se napijeme. 

Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Řekli: „Pročpak jsi nás vyvedl z Egypta? Abys zahubil nás, 

naše děti a náš dobytek žízní?“ Mojžíš volal k Hospodinu: „Co mám dělat s tímto lidem? Ještě trochu a 

ukamenují mě!“ Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vyjdi před lid v doprovodu několika starců z Izraele, vezmi si 

do ruky hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi! Hle, já tam budu stát před tebou na Chorebu, udeříš do skály, 

vytryskne z ní voda a lid se napije.“ Mojžíš tak udělal před očima izraelských starců. Nazval pak jméno 

toho místa Massa a Meriba kvůli hádce izraelských synů a kvůli tomu, že pokoušeli Hospodina tím, že ří-

kali: „Je Hospodin uprostřed nás, nebo ne?“. 

2. čt.: Řím 5,1-2.5-8  Láska je nám vlita skrze Ducha svatého, který nám byl dán. 

ev.: Jan 4,5-42  Pramen vody tryskající do života věčného.  

Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu 

Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil se – tak jak byl – u té studny. Bylo ko-

lem poledne. Tu přišla jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: „Dej mi napít.“ – Jeho učedníci to-

tiž odešli do města, aby koupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpověděla: „Jak to? Ty, Žid, žádáš o na-

pití mne, Samaritánku?“ Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš jí na to řekl: „Kdybys znala Boží dar a 

věděla, kdo ti říká: ‘Dej mi napít’, spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu.“ Žena mu namítla: 

„Pane, vždyť ani nemáš vědro, a studna je hluboká. Odkud tedy chceš vzít tu živou vodu? Jsi snad větší 

než náš praotec Jakub, který nám dal tuto studnu a sám z ní pil i jeho synové a jeho stáda?“ Ježíš jí odpo-

věděl: „Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, ne-

bude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věč-

ného.“ Žena mu řekla: „Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a nemusela sem chodit čerpat.“ 

Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej svého muže a zase přijď sem.“ Žena mu odpověděla: „Nemám muže.“ Ježíš jí na 

to řekl: „Správně jsi odpověděla: ‘Nemám muže’; pět mužů už jsi měla, a ten, kterého máš teď, není tvůj 

muž. To jsi mluvila pravdu.“ Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha tady 

na té hoře, a vy říkáte: ‘Jen v Jeruzalémě je to místo, kde se má Bůh uctívat.’“  Ježíš jí odpověděl: „Věř 

mi, ženo, nastává hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co ne-

znáte, my uctíváme, co známe, protože spása je ze Židů. Ale nastává hodina – ano, už je tady – kdy 

opravdoví Boží ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v pravdě. Vždyť Otec si vyžaduje takové své ctitele. 

Bůh je duch, a kdo ho uctívají, mají ho uctívat v duchu a v pravdě.“ Žena mu řekla: „Vím, že má přijít 

Mesiáš, nazvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všechno.“ Na to jí řekl Ježíš: „Já jsem to, který s te-

bou mluvím.“  Právě tehdy se vrátili jeho učedníci a divili se, že mluví se ženou. Přesto však se nikdo ne-

zeptal: „Co jí chceš?“ nebo „Proč s ní mluvíš?“ Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla li-

dem: „Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Snad je to Mesiáš?“ Vyšli te-

dy z města a šli k němu. Mezitím ho učedníci prosili: „Mistře, najez se!“ On jim však řekl: „Já mám k jíd-

lu pokrm, který vy neznáte.“ Učedníci se mezi sebou ptali: „Přinesl mu někdo něco jíst?“ Ježíš jim řekl: 

„Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal, a dokonat jeho dílo. Říkáte přece: ‘Ještě čtyři měsíce, 

a nastanou žně.’ Hle, říkám vám: Zvedněte oči a podívejte se na pole: jsou už bílá ke žním. Ten, kdo žne, 

už dostává svou mzdu a shromažďuje úrodu pro věčný život, takže se raduje zároveň rozsévač i žnec. V 

tom je totiž pravdivé přísloví: ‘Jiný rozsévá a jiný sklízí.’ Já jsem vás poslal sklízet, na čem jste nepraco-

vali. Jiní pracovali, a vy sklízíte plody jejich práce.“  Mnoho Samaritánů z toho města v něj uvěřilo pro řeč 

té ženy, která svědčila: „Řekl mi všechno, co jsem udělala.“ Když tedy ti Samaritáni k němu přišli, prosili 

ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam dva dny. A ještě mnohem více jich v něj uvěřilo pro jeho řeč. Té ženě 

pak říkali: „Věříme už nejen proto, žes nám to pověděla, vždyť sami jsme ho slyšeli a víme, že je to sku-

tečně Spasitel světa.“ 
 

2. NEDĚLE POSTNÍ 



Týden od 5. 3. do 12. 3. 2023 
 

Svátky v týdnu: V týdnu není žádný významnější svátek. 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 5. 3. 

(2. neděle  

 postní) 

  7:00 - za Vladimíra Salajku, dvoje rodiče a za živou rodinu 

10:00 - za žáky 9. tříd a za požehnání při přijímacích zkouškách 

18:30 - za + Patrika Kovaříka a za živou rodinu 

pondělí 6. 3.    6:30 - za členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny 

úterý 7. 3.    18:00 - za + Annu Herkovou (1. výročí) a za živou rodinu  

středa 8. 3.    18:00 - za Drahomíru Bílkovou  a za živou rodinu (od spolužáků) 

čtvrtek 9. 3. 

 

     6:30 - za Jana Lekavého, manželku, syna, zetě a za živou rodinu  

   15:00 - pohřební mše sv. za + Stanislava Červenku 

   19:00 
  nešpory, adorace (od 21:30 do 22:00 společná část); ve 22 hodin podávání 

svatého přijímání 

pátek 10. 3.    18:00 - za živé i + spolužáky z ročníku 1967/68 

   18:45   celonoční adorace 

sobota 11. 3.   7:00 - za + Jaroslava Fukalíka a za živou rodinu (od přátel z ulice) 

neděle 12. 3. 

(3. neděle  

 postní) 

  7:00 - za živé i + poutníky do Žarošic 

   10:00 - za naše farní společenství 

18:30 - za + Jana Blahu (5. výročí)  a za živou rodinu 

Oznámení: - Dnes ve 13:30 se můžete v kostele pomodlit pobožnost křížové cesty, která dnes bude za 

nemocné. Poté bude následovat svátostné požehnání.  

- Děti si mohou po požehnání vyzvednout chybějící samolepky s obrázky zvířátek. 

- Příležitost ke svátosti smíření: úterý: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 17:30-18:00; sobota: 

6:30-7:00.  

- Tento týden se uskuteční návštěvy nemocných: středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek po 

14. hodině – Josefov; sobota kol. 11. hodiny – penzion.  

- Ve středu po mši svaté (cca od 19 hodin) se bude v kostele konat příprava dětí k prvnímu svatému 

přijímání. Prosím o účast alespoň jednoho z rodičů. Příprava bude přenášena online.  

- Ve středu ve 20 hodin se na faře bude konat setkání vedoucích charismatické obnovy ve Vacenovicích.  

- Ve čtvrtek bude při večerní adoraci společné rozjímání (21:30-22:00). Bude přenášeno online.  

- V pátek v 15 hodin se můžete v kostele pomodlit křížovou cestu.  

- V pátek po mši sv. začne celonoční adorace. Zapisujte se, prosím, na seznam, který je v hlav. vchodu. 

- Příští neděli se bude v případě příhodného počasí konat křížová cesta k misijnímu kříži.  

- Příští neděli po večerní mši svaté (od 19:30) se bude ve farní učebně konat náboženství pro dospělé 

(pozor – přesunuto o týden později; dnes tedy náboženství nebude).    

- Od 15. do 20. května se bude konat pouť do Fatimy. Informace na nástěnkách; více informací a přihláš-

ky u p. Václava Salajky (tel.: 737 234 099).  

- Velká většina mladých, kteří se přihlásili na setkání s papežem do Lisabonu, pojede autobusem. Před-

běžně jsou domluveny tyto (devítihodinové) zastávky: Paray-le-Monial, Salamanca, Lurdy a Paříž (změ-

na vyhrazena). Případní další zájemci ať se hlásí o. Petrovi.  

- Na stolku za lavicemi jsou k dispozici postičky. Můžete do nich vkládat to, co v postní době ušetříte na 

svých sebezáporech. Pomůžete tak lidem nejvíce postiženým současnou náročnou ekonomickou situací.  
 

JOSEFOV: 

neděle 5. 3. v 8:30 – za + Antonii Kuběnovou a za živou i + rodinu 

čtvrtek 9. 3. v 18:00 – za Helenu Černochovou, manžela a za obrácení hříšníků 

neděle 12. 3. v 8:30 – za + Josefa Petráše, rodiče a za živou   rodinu 

Oznámení: - Pobožnosti křížové cesty se budou konat v neděli ve 14 hodin a v pátek v 15 hodin.   

- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté.  

- V pátek po 14. hodině se v Josefově uskuteční návštěvy nemocných.  

 
www.farnostdolnibojanovice.cz 

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


