
 

Texty této neděle:  

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

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

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 

Izaiáše: ‘Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil 

v temnotě, 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, 

uviděl 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 

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

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

lé Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem kaž-

dou nemoc a každou chorobu. 
 

Texty příští neděle (4. neděle v mezidobí):  

1. čt.: Sof 2,3; 3,12-13  Zanechám uprostřed tebe lid pokorný a chudý.  

Hledejte Hospodina, všichni pokorní v zemi, kteří jednáte podle jeho výroku. Hledejte spravedlnost a 

pokoru, snad se skryjete v den Hospodinova hněvu. Uprostřed tebe zanechám lid pokorný a chudý. Budou 

hledat své útočiště v Hospodinově jménu ti, kdo zbudou z Izraele. Nebudou konat nepravost, nebudou 

lhát, v jejich ústech se nenajde podvodný jazyk. Když se budou pást a odpočívat, nikdo je nebude děsit. 

2. čt.: 1 Kor 1,26-31  Bůh si vyvolil ty, kteří jsou ve světě bezmocní. 

Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani 

mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moud-

ré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, 

vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic –aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. 

Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením 

a vykoupením, jak je psáno: ‚Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.‘ 

ev.: Mt 5,1-12a  Blahoslavení chudí v duchu. 

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel 

ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť 

oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní 

po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. 

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou 

nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské 

království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat 

každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“ 

Blahoslavení, tedy ti, kteří jsou šťastní. Blahoslavenství chudých v duchu je základem Kristova učení. 

Po celé evangelium bude třeba tato jeho slova správně chápat. Ježíš nechce učinit ze všech lidí blázny či 

hlupáky. Ježíš mluví o postoji srdce. Chudoba je schopnost zřeknout se množství nesmyslů, které odvádějí 

pozornost od podstatného. Tato chudoba také znamená odvahu spolehnout se na Boha a nespoléhat jen na 

sebe, své zajištění, svoji moc…  
 

JOSEFOV: 

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

čtvrtek 26. 1. v 18:00 – za Marii Figurovou, manžela, syna a za živou rodinu 

neděle 29. 1. v 8:30 – za Ludmilu Vomelovou, manžela a za + rodinu   

Oznámení: - 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 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 



Týden od 22. 1. do 29. 1. 
 

Svátky v týdnu: úterý: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve (17.-18. stol.) 

 středa: svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola 

 čtvrtek: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů (1. stol.) 

 sobota: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a uč. církve (13. stol.) 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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) 

pondělí 23. 1.    6:30 - za Milana Antoše, rodiče a za živou rodinu 

úterý 24. 1.    18:00 - za + Marii Dobšíčkovou (1.výročí) a za živou rodinu 

středa 25. 1.    18:00 - za Tibora Hlačinu, otce a za živou rodinu 

čtvrtek 26. 1. 6:30 - za + Petra Lekavého a za živou rodinu (od spolužáků) 

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

pátek 27. 1.    18:00 - za + Jaroslava Vymyslického, manželku a za snachu Marii 

sobota 28. 1.   7:00 - za Peťu Lekavého a za živou rodinu (od přátel) 

neděle 29. 1. 

(4. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za naši farnost a za Boží požehnání pro naši zemi 

   10:00 - za dar víry, lásky a věrnosti pro rodiny naší farnosti 

18:30 - za Petra Fatěnu, manželku, zetě a za živou rodinu 

Oznámení: - Dnes ve 14 hodin začne svátostné požehnání.  

- Po svátostném požehnání (od 14:15 do 15 hodin) si naposledy můžete vyprosit Boží slovo na tento rok.  

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

- Farní knihovna bude z důvodu rekonstrukce do odvolání zavřená. 

- Dnes po večerní mši svaté (od 19:30) bude na faře další díl „náboženství pro dospělé“. Jste srdečně zváni. 

- Ve středu po mši svaté (od 19 hodin) se bude ve farní učebně konat setkání rodičů starších dětí (5.-8. tří-

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

- Ve středu ve 20 hodin se ve farní učebně setkáme se všemi, kdo se nahlásili jako vedoucí kurzu charisma-

tické obnovy ve Vacenovicích.  

- 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).  

- Do středy pokračuje Týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosím, abyste na tento úmysl pamatovali 

v osobní modlitbě i přede mšemi svatými.  

- V pátek (cca 17-19 hodin) a v sobotu dopoledne bude na faře k dispozici terapeut Radovan Voříšek. Na se-

tkání s ním se domlouvejte na: vorisek@podaneruce.cz .  

- V pátek po mši svaté (od 18:45) se bude na faře konat večer pro starší děti, které nejpilněji chodily na rorá-

ty. Předpokládá se i účast na mši svaté. Předpokládaný závěr  po 23. hodině. Seznam dětí, kterých se večer 

týká, visí v předsíni u sakristie. Ať na něj děti poznamenají, zda s večerem počítají.  

- V sobotu v 18 hodin začne ve Vacenovicích kurz charismatické obnovy. Pokud se ho chcete zúčastnit, na-

hlašujte se v sakristii. V případě, že 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 co nejdříve nahlašují v sakristii. Ti, kdo se přihlásili/přihlásí, ať 

si vyplní přihlášku na: www.svetovednymladeze.cz . Je možné počítat se sníženou cenou (cca o 5.000,- Kč).  

- 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.  

- 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.  

- Pokud by někdo měl zájem o starší klavír (nutno naladit), ať se co nejdříve obrátí na o. Petra.  

- Při sbírce na farníky o. Petra Krenického se vybralo celkem 131.100,- Kč, z toho v Bojanovicích 

126.900,- Kč a v Josefově 4.200,- Kč. Všem dárcům upřímně děkuji.  
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