
 

Texty této neděle:  

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

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

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.“ 
 

Texty příští neděle (5. neděle v mezidobí):  

1. čt.: Iz 58, 7-10  Vyrazí tvé světlo jako zora.  

   Toto praví Hospodin: „Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům; když vi-

díš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy 

zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš volat, a Hospodin odpoví, 

křičet o pomoc, a on řekne: ‘Zde jsem!’ Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li 

svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se stane po-

ledním jasem.“ 

2. čt.: 1 Kor 2,1-5  Hlásal jsem vám svědectví ukřižovaného Krista. 

   Bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní výřečností nebo 

moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného. 

Vystupoval jsem u vás se skleslou náladou, se strachem a obavami. A moje mluvení a kázání nezáleželo v 

přemlouvavých slovech moudrosti, ale v projevování Ducha a moci. To proto, aby se vaše víra zakládala 

na moci Boží, a ne na moudrosti lidské. 
ev.: Mt 5,13-16  Vy jste světlo světa. 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K 

ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt 

město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí 

všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce 

v nebesích. 

Být sůl není zrovna vábivá představa. Ale Ježíš mluví o tom, že naším úkolem je dávat chuť. Ztráta chuti 

je v řeckém originále označena slovem ‘mórainó’, což znamená jak ‘pokazit se’, tak ‘stát se pošetilým’. 

Představa „pošetilé“ chuti zní divně. Ale umíme si vybavit „pachuť“. A tak by se dalo dnešní evangelium 

parafrázovat: „...když budete mít jen pachuť světa, co vám dodá skutečnou chuť?“ Kristus nás zve na 

radikální cestu. Nemusíme „chuť“ hledat. K tomu stačí plnohodnotně evangelium žít. Lacinost bez chuti je 

cestou k prázdnotě. 
 

JOSEFOV: 

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

čtvrtek 2. 2. v 18:00 – za Evu Hubáčkovou, manžela, tři děti a za živou i + rodinu   

pátek 3. 2. v 16:30 – za rodiče Netíkovy a za živou rodinu 

neděle 5. 2. v 8:30 – za Jana Půčka a za rodinu Půčkovu, Lekavou, Masařovu a Viviánovu a za 

   duše v očistci   

Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření před prvním pátkem bude ve čtvrtek přede mší svatou a při 

mši svaté (o. Pavel Kopeček). Při čtvrteční mši svaté budou požehnány hromničky.  

- V pátek od 15 hodin bude v kostele tichá adorace. Po páteční mši sv. bude uděleno Svatoblažejské po-

žehnání. 
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 



Týden od 29. 1. do 5. 2. 
 

Svátky v týdnu: úterý: památka sv. Jana Boska, kněze (19. stol.) 

 čtvrtek: svátek Uvedení Pána do chrámu (Hromnice)  

 pátek: sv. Blažeje, biskupa a mučedníka (4. stol.) 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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 

pondělí 30. 1.    6:30 - za Petra Lekavého a Štěpána Salajku (od kamarádů) 

úterý 31. 1.    18:00 - za + Josefa Skoumala (nedožitých 80 let) a za živou rodinu 

středa 1. 2.    18:00 - za Petra Bílka, dvoje rodiče a za živou rodinu 

čtvrtek 2. 2. 

(Hromnice) 

     6:30 - na dobrý úmysl  

   19:00 - za kněze, řeholníky a řeholnice naší farnosti a za nová duchovní povolání 

   20:00   nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 hodin bude podáno svaté přijímání 

pátek 3. 2.    18:00 - za Václava Fatěnu, bratra, rodiče a za živou rodinu 

sobota 4. 2.   7:00 - za členy a členky Živého růžence a jejich rodiny 

neděle 5. 2. 

(5. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za + Marii Blahovou, dvoje rodiče a za živou rodinu 

   10:00 - za naše farní společenství 

18:30 - za Tomáše Kříže a za živou rodinu 

Oznámení: - Dnes ve 14 hodin začne svátostné požehnání.  

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

- Ve středu po mši svaté (od 19 hodin) se bude v kostele konat první společená příprava třeťáků k prvnímu sva-

tému přijámíní. Prosím o účast alespoň jednoho z rodičů.  

- Ve středu ve 20 h. se ve farní učebně setkáme s vedoucími kurzu charismatické obnovy ve Vacenovicích.  

- Příležitost ke svátosti smíření před 1. pátkem: středa: 15:00 – děti po 1. svatém přijímání (poslední společná 

sv. smíření); dále: 17:00-18:00; čtvrtek: 16:30-17:30 (o. Pavel Kopeček, o. Petr); dále 20:00-21:30 (o. Pavel 

Fatěna, o. Pavel Kopeček, o. Pavel Lacina, o. Petr); pátek: 15:30-16:15; sobota: 6:30-7:00.  

- Ve čtvrtek – na Hromnice – bude ranní i večerní (v 19 hod.) mše sv. Adorace (bez nešpor) začne ve 20 hod. Při 

obou mších svatých budou požehnány hromničky, které si potom můžete zakoupit v sakristii.   

- V pátek od 8 hodin proběhne povánoční úklid kostela. Prosíme o pomoc i starší děti a mládež.  

- V pátek v 15 hodin se můžete v kostele pomodlit pobožnost křížové cesty. Po ní bude do mše svaté následovat 

tichá adorace.  

- V pátek po mši svaté bude udíleno Svatoblažejské požehnání.  

- V pátek po Svatoblažejském požehnání (cca od 19 hodin) bude adorace se zpěvem a rozjímáním.  

- Naposledy zvu mladé, aby se zapslali v sakristii na Světové setkání mládeže s papežem Františkem. Je možné 

počítat se sníženou cenou (cca o 5.000,- Kč). Ti, kdo se přihlásili/přihlásí, ať si vyplní přihlášku (sr. odkaz na 

farních stránkách). Se všemi, kteří se přihlásili, se na chvíli setkáme v pátek po adoraci (cca v 19:45) na faře.  

- V sobotu 11. února proběhne v Žarošicích pouť nemocných. Doprovod starším a nemocným zajistí Charita. 

Hlaste se (a případný doprovod domlouvejte) na tel.: 737 234 077. Zváni jsou všichni, nejen nemocní. 

- V sobotu 18. února (od 9 do 17:30) se bude v Brně na círk. zdravotnické škole na Grohově ulici konat Oblastní 

setkání charismatické obnovy. Přihlašování: cho-brno@seznam.cz. Jste zváni. Více na plakátech.  

- Od 3. do 6. května se bude konat poutní zájezd do Maďarska. Kromě Budapešti budou navštívena různá poutní 

místa, kláštery, ale i termální lázně. Přihlášky a informace: p. Irena Janů (tel.: 732 849 022).  

- POUTĚ DO MEDJUGORJE: • 4.-10. května (Panna Maria, Prostřednice všech milostí); • 24.-31. července 

(Mezinárodní festival mládeže). Na festival jsou zváni nejen mladí, ale i všichni ostatní. Hlaste se u p. Václava 

Salajky (tel.: 737 234 099).  

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

- Nadále též 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 zapisovat 

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

- Při sbírce na děti do Indie se vybralo 14.412,- Kč, z toho v Bojanovicích 13.412,- Kč a v Josefově 800,- Kč.  

- Ti, kteří potřebují domácí pomoc s péčí o starého či nemocného člověka, se mohou obrátit na pečovatelskou 

službu Maria (Blanka Dubšíková, tel.: 602 701 626; mail: ilfo@seniormaria.cz; www.seniormaria.cz ).  

- Pokud byste chtěli poslat mešní úmysly o. Josefu Pohankovi, zapisujte je v sakristii. 
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