
Texty této neděle:  

1. čt.: Ez 37,12-14  Vdechnu vám svého ducha a ožijete.       2. čt.:  Řím 8,8-11  Sídlí ve vás Boží Duch... 

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

Texty příští neděle (Květná neděle):  

evang. z obřadu žehnání ratolestí: Mt 21,1-11  Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! 

Když se přiblížili k Jeruzalému, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: "Jděte do vesnice, která je před vá-

mi, a hned naleznete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně… Učedníci šli a učini-

li, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zá-

stup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekával ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před 

ním i za ním, volaly: "Hosana Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosana 

na výsostech!" Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch; ptali se: "Kdo to je?" Zástu-

py odpovídaly: "To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji." 
 

1. čt.: Iz 50,4-7  …vím, že nebudu zahanben.        2. čt.:  Flp 2,6-11  Ponížil se, proto ho Bůh povýšil. 

ev.: Mt 26,14-27,66  Ježíš na sebe vzal lidský hřích a smrt, ale tím jeho příběh nekončí. 

… Když došli na místo zvané Golgota, což znamená „Lebka“, dali mu pít víno smíchané se žlučí. Oku-

sil, ale pít nechtěl. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty losováním. Potom si tam sedli a hlídali ho. Nad 

hlavu mu připevnili nápis s udáním jeho provinění: „To je Ježíš, židovský král.“ Zároveň s ním byli ukři-

žováni dva zločinci, jeden po pravici, druhý po levici. Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti němu mlu-

vili. Potřásali hlavou a říkali: „Chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět. Zachraň sám sebe! 

Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!“ Stejně tak se mu posmívali i velekněží s učiteli Zákona a staršími a říkali: 

„Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže. Je prý to izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže, a uvěříme v 

něho. Spoléhal na Boha, ať ho teď vysvobodí, má-li v něm zalíbení. Přece řekl: ‘Jsem Boží Syn!’“ Stejně 

ho tupili i ti, kdo byli spolu s ním ukřižováni. Od dvanácti hodin nastala tma po celém kraji až do tří odpo-

ledne. Kolem tří hodin zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“, to znamená: „Bože 

můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, říkali: „On volá Eliá-

še!“ Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít. 

Ostatní však říkali: „Počkej, chceme vidět, zdali ho přijde Eliáš zachránit.“ Ježíš však znovu vykřikl moc-

ným hlasem a skonal. Vtom se chrámová opona roztrhla v půli odshora až dolů, země se zatřásla, skály se 

rozpukly, hroby se otevřely a mnoho těl zesnulých svatých bylo vzkříšeno. Po jeho vzkříšení vyšli z 

hrobů, vešli do Svatého města a ukázali se mnoha lidem. Když setník a jeho lidé, kteří měli u Ježíše stráž, 

viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se polekali a říkali: „To byl opravdu Syn Boží.“ … 

V textu pašijí jsme ve známých postavách zastoupeni my osobně, přímo ve vztahu k naší spáse. Příčinou 

utrpení Krista jsou též naše hříchy. Biblické postavy představují nás, naše myšlenky, slova, skutky, vztahy, 

postoje, názory, priority života, cíl a smysl života... Nezradil jen Jidáš. Nezrazujeme Ježíše také my? Nebyl 

to jen Petr, kdo zapřel. Petr zapřel ze strachu. Nezapíráme my z pohodlnosti či zbabělosti? Ježíše neod-

soudil jen Pilát. Naše soudy jsou stejně zlé a hříšné, když saháme na čest a dobré jméno svých bližních. 

Nebyli to jen vojáci, kdo Ježíše bičovali, trním korunovali, posmívali se a křižovali. Co reklama, politika, 

znesvěcování neděle? Ježíš však nebyl zcela osamocený. Jeho matka Maria, svatý Jan, Šimon, Veronika... 

I dnes máme v církvi ženy a muže, žijící v manželství i zasvěcené, kteří opouštějí pohodlí a jdou sloužit 

těm, ve kterých vidí trpícího Krista. Kde jsem já, a kde chci být? 
   

 

Bohoslužby – JOSEFOV:  

neděle 26. 3. v 8:30 – za josefovská děvčata                         

neděle 2. 4. v 8:30 –  na poděkování za 90 let života, za + manžela a za živou i + rodinu  

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

- Příležitost k velikonoční sv. smíření  bude ve čtvrtek od 17:30 do 18:30 (o. Pavel Kopeček) a v sobotu 

od 10 do 12 hod. (o. Josef Chyba) 

- Čvrteční mše svatá tento týden v Josefově z důvodu zpovídání v Hovoranech nebude.  

- Návštěvy nemocných: pátek po 14. hodině.  

- Příští neděli v proběhne u Nejsv. Trojice žehnání ratolestí. V případě deště bude žehnání v kostele. 

5. NEDĚLE POSTNÍ 



Týden od 26. 3. do 2. 4. 2023 
 

Svátky v týdnu: V týdnu není žádný významný svátek.  
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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 

pondělí 27. 3.    6:30 - za + Růženu Kučerovou a za živou rodinu (od kamarádek) 

úterý 28. 3.    18:00 - za + Štěpána Salajku (1. výročí) a za živou rodinu  

středa 29. 3.    15:00 - pohřební mše svatá za + Víta Blahu  

   18:00 - za děti ze 4 . tříd, jejich rodiny, učitele a kněze  

čtvrtek 30. 3. 

 

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

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

pátek 31. 3.  19:00(!) - za Eliáška Purmenského (nedožitých 7 let) a za živou i + rodinu 

sobota 1. 4.   7:00 - za + Františka Kováře a za živou rodinu (od rodiny) 

   VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ (9:00-12:00 a 13:30-17:00) 

neděle 2. 4. 

(Květná neděle) 

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

   10:00 - za požehnané prožití Svatého týdne  

18:30 - za živou i + rodinu Tomanovou, Starých a Dvořákovu 

Oznámení: - Dnes dopoledne a po požehnání si můžete u kostela zakoupit knihy od p. Josefa Nováka.  

- Dnes od 13:30 se v kostele můžete pomodlit křížovou cestu pod názvem Děti – výchova. Povedou ji 

maminky. Následuje svátostné požehnání.  

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

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

- Zkoušky celého Svatováclav. sboru a orchestru proběhnou v pondělí a v pátek ve 20 hod. v kostele.  

- V pondělí od 16 hod. se v kostele uskuteční čištění říms a soch. Prosíme o pomoc zvláště mladší muže. 

- Tento týden proběhnou návštěvy nemocných: pondělí(!) – dolní konec; středa – horní konec; pátek po 

11. hod. – penzion.  

- V úterý od 8 hodin proběhne velikonoční úklid kostela. Prosíme o pomoc i mladší brigádnice. 

- Svátost smíření před Velikonocemi: úterý: 17:30-18:00; středa: 17:00-18:00; čtvrtek (4 zpovídající): 

19:00-21:30. 

- Ve středu po dětské mši sv. se můžete s dětmi ze 3. tříd pomodlit křížovou cestu. Další příprava 

k prvnímu sv. přijímání bude až po Velikonocích.  

- V pátek v 15 hodin se v kostele můžete pomodlit křížovou cestu pod názvem S Kristem touhy.  

- POZOR: Páteční večerní mše svatá začne tento týden až v 19 hodin. 

- Hlavní příležitost k velikonoční sv. smíření bude v sobotu (viz tabulka). Udělejte si, prosím, čas.  

- „Desátá“ mše svatá začne příští neděli u památníku padlých (žehnání ratolestí).   

- Příští neděli po požehnání (od 14:15) se bude v kostele konat setkání akolytů.  

- Příští neděli po večerní mši svaté (od  19:30) se bude na faře konat biblická hodina na téma Židovská 

velikonoční večeře. Jste srdečně zváni.  

- 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 . Organizátoři upozor-

ňují, že kemp už není – na rozdíl od dřívějška – zaměřen na florbal.  

- Od 24.-31. července se bude v Medjugorje konat Mezinárodní festival mládeže. Na festival jsou zváni 

nejen mladí, ale i všichni ostatní (rodiny s většími dětmi, dospělí…). Hlaste se u p. Václava Salajky (tel.: 

737 234 099).  

- Na farních webových stránkách je tabulka, do níž se můžete zapisovat na předvelikonoční svátost smí-

ření, jež se bude konat tento týden (čtvrtek 30. 3. a sobota 1. 4.). Archy na zpïsování jsou také v hlavním 

vchodu kostela.  

- Byly vyměněny dveře na faru (i z f. zahrady). Pokud potřebujete klíče, přicházejte si pro ně k o. Petrovi.  
  

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

http://www.oreldb.cz/

