
Texty této neděle:  

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. 
 

Texty příští neděle (5. neděle postní):  

1. čt.: Ez 37,12-14  Poznáte, že já jsem Hospodin.  2. čt.: Řím 8,8-11 Nežijete podle těla, ale podle Ducha.  

ev.: Jan 11,1-45  Já jsem vzkříšení a život! 

Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. …Sestry tedy po-

slaly k Ježíšovi se vzkazem: „Pane, ten, kterého miluješ, je nemocen.“ Když to Ježíš uslyšel, řekl: „To ne-

ní nemoc k smrti, ale k slávě Boží, aby jí byl oslaven Boží Syn.“ Ježíš měl rád Martu a její sestru i Lazara. 

Když tedy uslyšel, že je nemocen, zůstal ještě dva dni v místě, kde byl. Potom teprve řekl svým učední-

kům: „Pojďme znovu do Judska!“ …Po těch slovech ještě dodal: „Náš přítel Lazar spí, ale jdu tam, abych 

ho probudil.“ Učedníci mu řekli: „Pane, jestliže spí, uzdraví se.“ Ježíš však mluvil o jeho smrti, ale oni 

mysleli, že mluví o skutečném usnutí. Ježíš jim tedy řekl otevřeně: „Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam 

nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu!“ Tomáš – řečený Blíženec – vyzval ostatní učední-

ky: „Pojďme i my, ať zemřeme s ním!“ Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je už čtyři dny v hrobě. K 

Martě a Marii přišlo mnoho židů, aby je potěšili v žalu nad bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichá-

zí, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl 

neumřel. Ale vím i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá.“ Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ 

Marta mu odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a ži-

vot. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš to-

mu?“ Odpověděla mu: „Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“ Po těch slo-

vech odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: „Mistr je tu a volá tě.“ Jak to Marie uslyšela, 

rychle vstala a šla k němu. Když uviděli židé, kteří byli u Marie v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, 

šli za ní; mysleli si, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie došla tam, kde byl Ježíš, a uviděla 

ho, klesla mu k nohám a řekla mu: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel.“ Když Ježíš viděl, jak 

pláče ona a jak pláčou i židé, kteří přišli zároveň s ní, v duchu byl hluboce dojat, zachvěl se a zeptal se: 

„Kam jste ho položili?“ Odpověděli mu: „Pane, pojď se podívat!“ Ježíš zaplakal. Židé říkali: „Hle, jak ho 

miloval!“ Ale někteří z nich řekli: „Copak nemohl ten, který otevřel oči slepému, také dokázat, aby on ne-

umřel?“ Ježíš byl znovu hluboce dojat a přišel ke hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: 

„Odstraňte ten kámen!“ Sestra zemřelého Marta mu namítla: „Pane, už zapáchá, vždyť je tam čtvrtý den.“ 

Ježíš jí odpověděl: „Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží.“ Odstranili tedy kámen. Ježíš 

obrátil oči vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vysly-

šíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem mě, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.“ Po těch slovech 

zavolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i na rukou pruhy plátna a s 

tváří omotanou šátkem. Ježíš jim nařídil: „Rozvažte ho a nechte odejít!“ Mnoho z těch židů, kteří přišli k 

Marii a uviděli, co Ježíš vykonal, v něj uvěřilo. 

Mnozí z nás nemají problém vyznat, že Bůh existuje, že je jistě mocný... Ale že by konkrétně zasahoval 

do našich životů, do mého života? Že by dokonce mohl někomu vrátit život? O to se ale právě v křesťanství 

jedná. Nejde o teoretickou víru „v něco nad námi“. Jde o víru v Boha, který touží dát nový život člověku 

propadlému smrti skrze hřích. To je větší dar, než někoho vzkřísit z mrtvých… 
 

JOSEFOV: 

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

pondělí 20. 3. v 15:00 – pohřební mše svatá za + Bedřicha Kuběnu 

čtvrtek 23. 3. v 18:00 – za + rodiče Judasovy a za živou rodinu   

neděle 26. 3. v 8:30 – za Boží požehnání a ochranu pro děvčata z Josefova 

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

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

budou ve čtvrtek 30. 3. (17:30-18:30 – o. Pavel Kopeček) a v sobotu 1. 4. dopoledne (o. Josef Chyba). 

- Ve čtvrtek po mši svaté (od 18:30) bude o. Petr zapisovat mešní úmysly na II. čtvrtletí.  

4. NEDĚLE POSTNÍ 



Týden od 19. 3. do 26. 3. 2023 
 

Svátky v týdnu: pondělí: slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek  

                          sobota: slavnost zvěstování Páně 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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) 

pondělí 20. 3.  

(sv. Josefa) 

  6:30 - za živé i + poutníky do Žarošic 

18:00 - za Jana Moravanského a za Marii Vašíčkovou (od spolužáků)  

úterý 21. 3.    18:00 - za + Jana Komosného (1. výročí) a za živou rodinu  

středa 22. 3.    18:00 - za + Marii Židlíkovou (1. výročí – od spolupracovníků)  

čtvrtek 23. 3. 

 

     6:30 - za + Růženu Kučerovou a za živou rodinu (od spolupracovnic)   

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

svatého přijímání 

pátek 24. 3. 
   18:00 

- za Hedviku a Tomáše Ištvánkovy a za Ludmilu a Františka Uhrovy  

   a za živou i + rodinu 

sobota 25. 3. 

(Zvěst. Páně) 
  8:00(!) - za + Františka Bílíka, + rodiče a za živou rodinu 

neděle 26. 3. 

(5. neděle  

 postní) 

  7:00 - za + Annu Vymyslickou (11. výročí) a za živou rodinu 

   10:00 - za naše farní společenství 

18:30 - na poděkování za dar zdraví a za další Boží ochranu 

Oznámení: - Dnes ve 13:30 se můžete v kostele pomodlit pobožnost křížové cesty, kterou povedou mla-

dí ze scholy Juvenes. Zvu všechny, zvláště mládež – přijďte své vrstevníky podpořit. Křížová cesta bu-

de přenášena online. Po ní bude následovat krátká pobožnost před Nejsvětější svátostí.  

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

- Od zítřka bude na farních webových stránkách tabulka, do níž se můžete zapisovat na předvelikonoční 

svátost smíření, jež se bude konat za dva týdny (čtvrtek 30. 3. a sobota 1. 4.).  

- POZOR: Slavnost sv. Josefa je přesunuta na zítřek. Mše svaté budou ráno i večer (v 18 hodin).  

- V úterý po mši svaté (cca od 18:30) bude o. Petr zapisovat mešní úmysly na II. čtvrtletí. 

- Příležitost ke svátosti smíření (už i k Velikonocům): středa: 17:30-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pá-

tek: 17:00-18:00; sobota: 7:30-8:00.  

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

- 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. Bude přenášena online.  

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

- V pátek po mši svaté (cca od 18:45) se bude na faře konat společenství mládeže.  

- POZOR: V sobotu – na slavnost Zvěstování Páně – bude ranní mše svatá až v 8 hodin. 

- Příští neděli dopoledne a po požehnání bude pan Josef Novák prodávat náboženskou a další literaturu. 

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

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

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

- 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 .  

- Sdělení pro členy a členky úklidových skupin: Přibyla nová skupina na úklid kostela, proto se o týden 

posunuje datum úklidu. 

- Vybrané mešní úmysly byly osobně předány o. Josefu Pohankovi. Všem srdečně děkuje a vyřizuje své 

pozdravy.  

- Ještě jsou volná místa v rámci naší farní duchovní štafety. Prosím, zapisujte se na farních webových 

stránkách.  
www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

http://www.oreldb.cz/

