
            

Texty této neděle:  

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

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 řekl samařské ženě: „Kdybys znala Boží dar a věděla, kdo ti říká: ‘Dej mi napít’, spíše bys ty popro-

sila 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 odpověděl: „Každý, kdo se napije této vody, bude zase 

žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, sta-

ne se v něm pramenem vody tryskající do života věčného. Žena mu řekla: „Pane, dej mi tu vodu, abych už 

nikdy neměla žízeň a nemusela sem chodit čerpat.“ … 
 

Texty příští neděle (4. neděle postní):  

1. čt.: Sam 16,1b.6-7.10-13a  David je pomazán za krále nad Izraelem. 

2. čt.: Ef 5,8-14  Vstaň z mrtvých a Kristus tě osvítí. 

ev.: Jan 9,1-41  Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. 

Cestou uviděl Ježíš člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se 

prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on 

ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, 

dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“ 

Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu: „Jdi, umyj se v 

rybníce Siloe.“ (To jméno znamená ‚Poslaný‘.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl. Sousedé se ho 

ptali: „Jak to, že se ti otevřely oči?“ Odpověděl: „Člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl 

mi: Jdi k Siloe a umyj se! Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím.“ Řekli mu: „Kde je ten člověk?“ Odpově-

děl: „To nevím.“ Přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeům; toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a ote-

vřel mu oči, byla totiž sobota. Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabyl zraku. A on jim řekl: „Po-

ložil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím.“ Někteří z farizeů říkali: „Ten člověk není od Boha, protože 

nezachovává sobotu.“ Jiní naopak říkali: „Jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení?“ A došlo mezi 

nimi k roztržce. Řekli tedy znovu tomu slepému: „Za koho ty jej pokládáš, když ti otevřel oči?“ On odpo-

věděl: „Je to prorok.“ Židé nevěřili, že byl slepý a že prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče a nezeptali 

se jich: „Je to váš syn, o němž říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí?“ Rodiče odpověděli: „Ví-

me, že je to náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí, to nevíme, a kdo mu otevřel oči, také neví-

me. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe!“ …Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který 

byl dříve slepý, a řekli mu: „Vyznej před Bohem pravdu! My víme, že ten člověk je hříšník.“ Odpověděl: 

„Je-li hříšník, nevím; jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím.“ Řekli mu: „Co s tebou učinil? Jak 

ti otevřel oči?“ Odpověděl jim: „Již jsem vám to řekl, ale vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete sly-

šet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky?“ Osopili se na něho: „Ty jsi jeho učedník, ale my jsme 

učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je.“ Ten člověk 

jim odpověděl: „To je právě divné: Vy nevíte, odkud je – a otevřel mi oči! Víme, že hříšníky Bůh neslyší; 

slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči 

slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit.“ Odpověděli mu: 

„Celý ses narodil v hříchu, a nás chceš poučovat?“ A vyhnali ho. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal 

ho a řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu 

řekl: „Vidíš ho; je to ten, kdo s tebou mluví.“ On na to řekl: „Věřím, Pane,“ a padl před ním na kolena. Je-

žíš řekl: „Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí.“ Farizeové, 

kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu: „Jsme snad i my slepí?“ Ježíš jim odpověděl: „Kdybyste byli slepí, 

hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme. A tak zůstáváte v hříchu.“ 

Sledujeme v evangeliu příběh, který se vyvíjí od teoretické otázky k hluboké víře. Ježíš nepřišel diskuto-

vat o teologických problémech, ale přišel, aby uzdravil náš život. Mnozí ho nepřijmou, ale s úžasem mů-

žeme sledovat, jak jedná v životech těch, kteří ho do svého života přijali. 
 

3. NEDĚLE POSTNÍ 



Týden od 12. 3. do 19. 3. 2023 
 

Svátky v týdnu: pondělí: výroční den zvolení papeže Františka (13. 3. 2013) 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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 

pondělí 13. 3.    6:30 - za členky Živého růžence 

úterý 14. 3.    18:00 - za Pavla Pavku, rodiče a za živou i + rodinu Pavkovu a Bohunskou  

středa 15. 3.    18:00 - za děti z naší farnosti  

čtvrtek 16. 3. 

 

     6:30 - za + Růženu Kučerovou a za živou rodinu   

   19:00   nešpory, adorace; ve 22 hodin podávání svatého přijímání 

pátek 17. 3.    18:00 - za + Miroslava Zugara a za + Jana a Marii Vaculíkovy a živou rodinu 

sobota 18. 3.   7:00 - za + Stanislava Dvořáka (5. výročí), dvoje rodiče a za živou rodinu 

neděle 19. 3. 

(4. neděle  

 postní) 

  7:00 - za členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny 

   10:00 - za živé i + Josefy a Josefky z naší farnosti  

18:30 - za Peťu Lekavého a za živou rodinu (od přátel) 

Oznámení:  

- Dnes ve 13:30 se můžete v kostele pomodlit pobožnost křížové cesty pod názvem Chci - mohu. Po-

té bude následovat svátostné požehnání.  

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

- Po svátostném požehnání (asi od 14:10) bude následovat křížová cesta k misijnímu kříži.  

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

Všichni, kteří se chtějí dozvědět více o naší víře, jsou srdečně zváni.   

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

sobota: 6:30-7:00.  

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

vicích.  

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

- V pátek od 17 hodin a v sobotu dopoledne bude na faře k dispozici terapeut Radovan Voříšek. Zá-

jemci o setkání s ním se mohou hlásit prostřednictvím emailu (vorisek@podaneruce.cz).    

- Zkouška Svatováclavského sboru bude v pátek ve 20 hodin v kostele.  

- Příští neděli povedou křížovou cestu mladí ze scholy Juvenes. Srdečně zvu všechny, zvláště ostatní 

mladé, aby přišli své vrstevníky podpořit.  

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

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

- 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.  

- Jednota Orel zve všechny děti na letní kemp, který se uskuteční od 1. do 8. července. Přihlašování 

elektronickou formou do konce března. Informace a přihlášky na: www.oreldb.cz .  
 

JOSEFOV: 

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

čtvrtek 16. 3. v 18:00 – na dobrý úmysl   

neděle 19. 3. v 8:30 – za + Květoslavu Poláchovou a za živou i + 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.  
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

mailto:vorisek@podaneruce.cz
http://www.oreldb.cz/

