
 

Texty této neděle:  

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

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... 

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. 

Texty příští neděle (6. neděle v mezidobí):  

1. čt.: Sir 15,16-21  Bůh nikomu neporučil, aby byl bezbožný.  

   Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným. Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni 

ruku, po čem chceš. Před každým je život a smrt, každému dá Bůh to, co kdo bude chtít. Převelká je 

moudrost Páně, je všemohoucí a všechno vidí. Jeho oči hledí na ty, kdo se ho bojí, on zná každý lidský 

skutek. Nikomu neporučil, aby byl bezbožný, nikomu nedal dovolení, aby hřešil.  

2. čt.: 1 Kor 2,6-20  Bůh už před věky pro nás předurčil moudrost k naší slávě.  

   Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však není moudrost tohoto světa ani moudrost těch, kdo 

tento svět ovládají. Jejich moc je už zlomena. Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá. 

Bůh ji už před lety pro nás předurčil k naší slávě. Nikdo z těch, kdo vládnou tímto světem, neměl o ní tu-

šení. Protože kdyby o ní něco věděli, nikdy by Pána slávy neukřižovali. Ale – jak stojí v Písmu – my zvěs-

tujeme to, co ‘oko nevidělo, co ucho neslyšelo a nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připra-

vil těm, kdo ho milují’. Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha. Duch totiž zkoumá všecko, i hlubiny Boží.  

ev.: Mt 5,17-37  Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ale já vám říkám. 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je 

zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani 

jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání – a 

třeba i to nejmenší – a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a 

jim učit, bude v nebeském království veliký. Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem 

dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že 

bylo řečeno předkům: ‘Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu.’ Ale já vám říkám: Každý, kdo se na 

svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, 

propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti 

tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj 

svůj dar. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník 

neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím vám: Nevyjdeš 

odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Nezcizoložíš!’ Ale já vám 

říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě pravé oko, 

vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé 

tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro 

tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno: 

‘Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.’ Ale já vám říkám: Každý, kdo se rozvede se 

ženou – mimo případ smilstva – uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se 

cizoložství. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‘Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu svou přísahu.’ 

Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte: ani při nebi, protože je to Boží trůn, ani při zemi, protože je to 

podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále; ani při své hlavě nepřísahej, 

protože ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo tmavým. Ale vaše řeč ať je: ano, ano – ne, ne. Co je 

nad to, je ze Zlého.“ 
www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 



Týden od 5. 2. do 12. 2. 2023 
 

Svátky v týdnu: pondělí: památka sv. Pavla Mikiho a druhů, japonských mučedníků (16. stol.) 

 pátek: památka sv. Scholastiky (5.-6. stol.) 

 sobota: památka Panny Marie Lurdské (Světový den nemocných) 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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 

pondělí 6. 2.    6:30 - za členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny  

úterý 7. 2.    18:00 - za Jendu Bohůna a za živou rodinu  

středa 8. 2.    18:00 - za Františku Bobkovou, roz. Kolibovou (25. výročí) a za živou rodinu  

čtvrtek 9. 2. 

 

     6:30 - za + Jaroslava Fukalíka a za živou rodinu (od přátel z ulice)  

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

pátek 10. 2.    18:00 - za + Josefa Miklíka (10. výročí), dvoje rodiče a za živou rodinu  

sobota 11. 2.   7:00 - za Přemysla Bártu a otce  

neděle 12. 2. 

(6. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za + Jaroslava Fukalíka, manželku a za živou rodinu (od zahrádkářů) 

   10:00 - za posilu a uzdravení pro všechny naše nemocné  

18:30 - za uzdravení rodových kořenů  

Oznámení: - Dnes ve 14 hodin začne krátká pobožnost před Nejsvětější svátostí.  

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

- Dnes v 19:30 začne ve farní učebně biblická hodina. Jste srdečně zváni.   

- Ve středu ve 20 hodin se ve farní učebně uskuteční setkání vedoucích kurzu charismatické obnovy ve 

Vacenovicích. Další setkání bude až následující pátek ve 20:30. 

- Příležitost ke svátosti smíření: středa: 17:30-18:00 (o. Pavel Kopeček); 19:30-21:00 (o. Pavel Kope-

ček); pátek: 17:00-18:00 (o. Václav Ventura); sobota: 6:30-7:00 (o. Václav Ventura).  

- 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. Zúčastnit se mohou 

všichni zájemci. Více na plakátech a na farních webových stránkách.  

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

ná 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. čer-

vence (Mezinárodní festival mládeže). Na festival jsou zváni nejen mladí, ale i všichni ostatní. Hlaste 

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

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

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

www.seniormaria.cz ).  

- Pokud by se chtěl ještě někdo z mladých připojit k cestě na Světové setkání mládeže do Lisabonu, ať 

se nejpozději do středy nahlásí Kristíně Podešvové (tel.: 722 488 733). Jako doprovod pojede i o. Petr   

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

- Kontakty: o. Pavel Kopeček (do středy): 608 725 086; o. Václav Ventura (od čtvrtku): 606 944 572. 
 

JOSEFOV: 

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

     duše v očistci   

čtvrtek 9. 2. v 18:00 – za živou i + rodinu Bobákovu a Křížkovu  

neděle 12. 2. v 8:30 – za Pavla Kůřila, Františka Šindara a za živou i + rodinu   

Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou, případně po mši svaté (o. 

Pavel Kopeček).  
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