
 

Texty této neděle:  

1. čt.: Iz 49,3.5-6  Dám tě národům jako světlo...    

2. čt.: 1 Kor 1,1-3  Milost vám a pokoj od Boha. 

ev.: Jan 1, 29-34    Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. 

Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To 

je ten, o kterém jsem řekl: ‘Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.’ Ani já 

jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému národu.“ A Jan vydal svědec-

tví: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm..“ 

Texty příští neděle (3. neděle v mezidobí):  

1. čt.: Iz 8,23b-9,3  V Galileji pohanú vidí lid veliké světlo.    

 V první době ponížil Hospodin zemi Zabulon a zemi Neftali, v poslední době však oslaví Mořskou 

cestu, kraj za Jordánem, Galileu pohanů.Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné 

země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvěstuješ radost; veselí se před tebou, jako se jásá o žních, jako 

plesají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jho, které ho tížilo, hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře jsi zlomil 

jako za midjanských dnů. 

2. čt.: 1 Kor 1,10-13,17  Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. 

Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista: Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi 

vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte. Lidé z Chloina domu mi totiž o vás oznámili, moji brat-

ři, že se mezi sebou hádáte. Mluvím o tom, že každý z vás říká něco jiného: „Já držím s Pavlem!“, „já zase 

s Apollem!“, „a já s Petrem!“, „já s Kristem!“ Je Kristus rozdělen? Copak byl za vás ukřižován Pavel? 

Nebo jste byli ve jménu Pavlově pokřtěni? Neposlal mě totiž Kristus křtít, ale kázat radostnou zvěst, a to 

ne nějakou slovní moudrostí, aby Kristův kříž nebyl zbaven působivosti. 

ev.: Mt 4,12-23   Usadil se v Kafarnau, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše. 

Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v 

Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiá-

še: ‘Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temno-

tě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.’ Od té doby začal Ježíš 

hlásat: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Když se ubíral podél Galilejského moře, uvi-

děl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl 

jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtam-

tud dál, uviděl jiné dva bratry, Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebe-

deem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho. Ježíš pak chodil po celé Ga-

lileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou 

nemoc a každou chorobu. 

Ježíš začíná své hlásání v Galilei, kde zřejmě vyrostl, na obyčejných místech běžného života. Podstatou 

jeho působení je radostná zvěst o přicházejícím Božím království. To přináší uzdravení a vysvobození z 

moci zla. Co znamená toto zjednodušené shrnutí dnes? Lze ještě věřit, že Kristus přináší uzdravení, blíz-

kost Božího království? Jak se Ježíšova výzva k následování propisuje do dnešních dnů, do naší reality? 

Radostná zvěst o přicházející vládě Boží v tomto světě nepřestala platit. Není to vláda politická, ale vláda 

Boha v našem životě, v našem srdci. 
 

JOSEFOV: 

neděle 15. 1. v 8:30 – za Jana Šupu, manželku, vnuka, zetě a za živou rodinu   

čtvrtek 19. 1. v 18:00 – za Karla a Annu Bílkovy a za živou rodinu   

neděle 22. 1. v 8:30 – za Emila Vnenčáka, syna Dušana a za celou rodinu   

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

- Při Tříkrál. sbírce se vybralo v Josefově 25.097,- Kč. Velké díky organizátorům, koledníkům i dárcům. 
 

 

Svátky v týdnu: úterý: památka sv. Antonína, opata (3.-4. stol.) 

 středa: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů  

 sobota: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice (3. stol.)   

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 



Týden od 15. 1. do 22. 1. 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 15. 1. 

(2. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za + Petra Košutka, dvoje rodiče a za Boží požehnání pro rodiny dětí 

10:00 - za naše farní společenství a za správnou volbu nového prezidenta 

18:30 - za Teklu a Pavla Košutkovy a za živou i + rodinu 

pondělí 16. 1.    6:30 - za Lubomíra Koubka, dvoje + rodiče a za živou rodinu 

úterý 17. 1.    18:00 - na poděkování za 50 let života a za živou rodinu 

středa 18. 1.    18:00 - za Blaženu Blahovu (1. výročí) a za živou rodinu  

čtvrtek 19. 1. 6:30 - za + Peltra Lekavého (od spolužáků) 

   19:00   nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 hodin bude podáno svaté přijímání 

pátek 20. 1.    18:00 - na poděkování za dar života, za dar zdraví a za dary Ducha sv. pro živou rod. 

sobota 21. 1. 7:00 - za + Petra Lekavého a za živé i + farní vinaře 

neděle 22. 1. 

(3. neděle  

 v mezidobí) 

 7:00 - za Anežku Hanusovou (od spolužáků) 

   10:00 - za to, abychom stavěli svůj život na Božím slovu a žili z něho 

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

Oznámení: - Dnes ve 14. hodin začne svátostné požehnání.  

- Děti si mohou po požehnání vyzvednout chybějící samolepky s obrázky zvířat (vždy max. po dvou).  

- Farní knihovna bude z důvodu rekonstrukce do odvolání zavřená. 

- V předsíni u sakristie jsou vyvěšeny seznamy dětí, které nejpilněji chodily na roráty a kterých se bude týkat 

společně prožitý večer na faře.  

- Nadále pokračuje duchovní aktivita Exodus 90. Pokud byste se ještě chtěli připojit (a nemáte svoji skupi-

nu/fraternitu či potřebné materiály), nahlaste se o. Petrovi. 

- Taktéž pokračuje duchovní štafeta za duchovní a fyzické uzdravení naší země. Nadále je možné se zapi-

sovat na farních webových stránkách. Mimo jiné prosíme zvláště za mír na Ukrajině.  

- V úterý po mši svaté (od 18:45) se bude ve farní učebně konat setkání rodičů mladších dětí (1.-4. třída), 

které budou tento týden absolvovat večer na faře. Prosím rodiče o účast.  

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

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

- Klub maminek zve rodiče malých dětí na pravidelná setkání, jež se konají na faře (vstup přes zahradu) kaž-

dou středu od 9 h. Více informací najdete na facebookové skupině (viz odkaz na farních stránkách).  

- Ve středu začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosím, abyste na tento úmysl pamatovali v osobní 

modlitbě i přede mšemi svatými.  

- Při čtvrteční adoraci si můžete vyprosit Boží slovo na tento rok. Další – a poslední – příležitost bude příští 

neděli (jde o Neděli Božího slova) půl hodiny po požehnání.  

- V pátek po mši svaté (od 18:45) se bude na faře konat večer pro děti, které nejvíce chodily na roráty. Před-

pokládá se i účast na mši svaté. Předpokládaný závěr mezi 22.-23. hodinou.  

- V sobotu se v Brně koná duchovní setkání pro rozvedené. Více na plakátech ve vchodech do kostela, pří-

padně též plakát na našem farním webu.  

- Příští neděli po večerní mši svaté (od 19:30) bude na faře další díl „náboženství pro dospělé“.  

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

- Prosíme ženy i muže, ochotné zapojit se do úklidu kostela, aby se zapisovali v sakristii. Připomínám, že jde 

o jednu službu jednou za přibližně čtvrt roku.  

- Prosím ty, kteří jsou ochotni vést kurz charismatické obnovy ve Vacenovicích, aby se mi ještě jednou 

nahlásili. Kurz začne v sobotu 28. ledna. Zároveň zvu farníky, kteří by se kurzu chtěli zúčastnit, ať se nahla-

šují v sakristii. Pokud jste z jiných farností, hlaste se o. Sedlákovi na telefonu: 731 402 070. 

- Na začátku srpna se bude v Lisabonu konat Světové setkání mládeže s papežem Františkem. Mladí z naší 

farnosti, kteří by se ho chtěli zúčastnit, ať se nahlašují v sakristii. Je možné počítat se sníženou cenou (cca o 

5.000,- Kč).  

- Při Tříkrálovém koncertu se vybralo 81.000,- Kč. Díky všem dárcům, organizátorům i vystupujícím.   

BOŽÍ SLOVO PRO FARNOST NA TENTO ROK: 

„Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky,  

které nám Bůh připravil.“(Ef, 2,10) 
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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


