
   

Texty této neděle:  

1. čt.: Lv 19,1-2.17-18 Miluj svého bližního jako sebe. 

2. čt.: 1 Kor 3,16-23 Vy však patříte Kristu... 

ev.: Mt 5,38-48  Milujte své nepřátele. 

Texty příští neděle (1. postní):  

1. čt.: Gn 2,7-9; 3,1-7 Stvoření a hřích prvních lidí. 

Hospodin Bůh uhnětl člověka z prachu hlíny a vdechl do jeho nozder dech života, a tak se stal člověk 

živou bytostí. Potom Hospodin Bůh vysázel zahradu v Edenu na východě a usadil tam člověka, kterého 

uhnětl. Hospodin Bůh dal z půdy vyrůst rozmanitým stromům, líbezným na pohled, jejichž ovoce je 

chutné k jídlu, i stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra a zla. Had byl nejlstivější ze 

všech polních zvířat, která Hospodin Bůh udělal. Pravil ženě: „Řekl skutečně Bůh: Nejezte ze žádného 

stromu v zahradě?“ Žena odpověděla hadovi: „Smíme jíst ovoce každého stromu v zahradě, jen ovoce 

stromu, který je uprostřed zahrady – pravil Bůh – nesmíte jíst a ani se ho nedotýkejte, abyste nezemřeli.“  

Had nato ženě: „Ne, nezemřete. Naopak, Bůh ví, že kdybyste z něho jedli, otevřou se vaše oči a budete 

jako Bůh poznávat dobro i zlo.“ Žena viděla, že ovoce stromu je chutné k jídlu, vábné na pohled, lákavé 

pro poznání moudrosti, a proto si z něho utrhla a jedla, a dala též svému muži; byl s ní a jedl. Tu se jim 

oběma otevřely oči a zpozorovali, že jsou nazí. Sešili tedy fíkové listy a udělali si zástěry. 

2. čt.: Řím 5, 12-19 Kde se rozmnožil hřích, v míře ještě daleko štědřejší se ukázala milost. 

Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny li-

di, protože všichni zhřešili. Hřích ovšem byl na světě už před Zákonem – jenomže kde není žádný zákon, 

tam se hřích nepřičítá. Přesto smrt uplatňovala svou moc od Adama do Mojžíše i nad lidmi, kteří se ne-

prohřešili nějakým podobným přestoupením jako Adam. Tento Adam je protějškem toho, který měl přijít. 

Ale s Božím darem není tomu tak, jako to bylo s proviněním. Kvůli provinění jednoho ovšem celé množ-

ství propadlo smrti. Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru 

prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista. A není tomu s darem tak, jako s hříšným skutkem onoho 

jednoho člověka. Neboť rozsudek nad proviněním toho jednoho přinesl odsouzení, kdežto Boží dar vede z 

mnoha provinění k ospravedlnění. Jestliže kvůli provinění jednoho člověka začala skrze toho jednoho člo-

věka vládnout smrt, tím spíše v síle nového života budou kralovat skrze jednoho, totiž Ježíše Krista, ti, 

kdo v hojnosti dostávají milost a dar ospravedlnění. Nuže tedy: jako provinění jednoho člověka přineslo 

odsouzení celému lidstvu, tak zase spravedlivý čin jednoho člověka přinesl celému lidstvu ospravedlnění, 

které dává život. Jako se totiž celé množství stalo neposlušností jednoho člověka hříšníky, tak zase po-

slušností jednoho se celé množství stane spravedlivými. 

ev.: Mt 4,1-11  Ježíš se čtyřicet dní postí a je pokoušen. 

Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet 

nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů 

stanou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které 

vychází z Božích úst.’“ Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, postavil ho na vrchol chrámu a 

řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: ‘Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou 

na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.’“ Ježíš mu odpověděl: „Také je psáno: ‘Nebudeš pokoušet Pána, 

svého Boha.’“ Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království světa i 

jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, 

satane! Neboť je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.’“ Potom ho ďábel nechal 

– i přistoupili andělé a sloužili mu. 

Ježíš se postí a je pokoušen. Dává nám tak příhlad. Smyslem postu je zřeknutí se nějakých dober ve 

prospěch něčeho ještě lepšího. To dává člověku příležitost postavit se svým vlastním vášním, zlu, napnout 

vlastní vůli. Jde o to, že se nepostíme jen „od“, ale že se postíme „pro“. Právě proto se kolem takového 

úsilí otáčí také Zlo, které nesnáší nic, co slouží intenzivnímu vztahu s Bohem. Bůh tak tříbí naši vůli i naše 

srdce. 
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7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 



Týden od 19. 2. do 26. 2. 2023 
 

Svátky v týdnu: středa: Popeleční středa (začátek postní doby) 
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 19. 2. 

(7. neděle  

 v mezidobí) 

  7:00 - za + Matěje Salajku, manželku a za živou i + rodinu  

10:00 - za naše farní společenství  

18:30 - za Jitku Uhrovou (1. výročí) a za živou rodinu  

pondělí 20. 2.    6:30 - za členy a členky Živého růžence a za jejich rodiny 

úterý 21. 2.   18:00 - za + Miloslavu Bravencovou (1. výročí) a za živou rodinu  

středa 22. 2. 

(Popeleční) 

    6:30 - za požehnané prožití postní doby  

  18:00 - za + Františka Kršu a za živou rodinu (od rodiny) 

čtvrtek 23. 2. 

 

     6:30 - za + Annu Kubíkovou a za živou rodinu  

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

sv. přijímání  

pátek 24. 2.    18:00 - za rodiče Pospíšilovy a Červenkovy a za živou rodinu  

   POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – I. PŘEDNÁŠKA 

sobota 25. 2.   7:30(!) - za členy a členky úklidových skupin a za ženy, které zdobí kostel 

   POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – II. PŘEDNÁŠKA 

neděle 26. 2. 

(1. neděle  

 postní) 

  7:00 - za rodiče Račické, syna Jaroslava a za živou rodinu 

   10:00 - za naše farní společenství 

18:30 - za Andělu Herkovou (nedožitých 100 let), manžela a za živou rodinu 

Oznámení: - Děti si mohou dnes po mších sv. a také po středeční mši svaté v sakristii vyzvednou listy na 

vyplňování postních předsevzetí. K dispozici budou také ve škole, kde jim je předají paní katechetky.  

- Dnes ve 14 hodin začne svátostné požehnání.  

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

- Příležitost ke svátosti smíření: úterý: 17:00-18:00; čtvrtek: 20:00-21:30; pátek: 17:30-18:00; sobota: 

6:30-7:00.  

- Ve středu vstoupíme do postní doby. Připomínám, že Popeleční středa je dnem přísnho postu (bez 

masa, max. jedno „plnohodnotné“ jídlo, pokud možno bez TV atd.).  

- Na Popeleční středu budou dvě mše svaté (ráno a večer). Při obou bude udělován popelec.  

- Ve středu po mši svaté (cca od 19:15) se na faře bude konat setkání vedoucích charismatické obnovy 

ve Vacenovicích.  

- Při čtvrteční adoraci (od 21:30 do 22:00) bude společné rozjímání. Bude přenášeno online.  

- V pátek od 17 hodin a v sobotu dopoledne bude na faře k dispozici terapeut Radovan Voříšek. Na pří-

padném setkání s ním se můžete domlouvat prostřednictvím emailu (vorisek@podaneruce.cz). 

 V pátek večer a v sobotu ráno se bude konat postní duchovní obnova, kterou povede o. Marek Jargus 

z Ostravy. Tématem bude mj. naše farní Boží slovo na tento rok. První přednáška bude po páteční ve-

černí mši svaté (cca od 18:40), druhá po sobotní ranní mši svaté (cca od 8:10). Přednášky budou přená-

šeny online. Na závěr obnovy bude krátká adorace. 

- Z pátku na sobotu proběhne celonoční adorace. Zapisujte se, prosím, na seznam, který je v hlavním 

vchodu. Znovu prosím o hojnou účast – mj. i členy společenství, mládež i ostatní.  

- POZOR: Sobotní ranní mše svatá začne o  půl hodiny později, tedy až v 7:30.  

- Sobotní ranní mše svatá bude sloužena za členy a členky úklidových skupin a za ženy, které zdobí 

kostel. Je to poděkování za jejich důležitou službu. Srdečně zvu všechny, kterých se tento úmysl týká.  

- Velká většina mladých, kteří se přihlásili na setkání s papežem do Lisabonu, pojede autobusem. Tím je 

zajištěna cena za dopravu cca do 7.000,- Kč na osobu (započítán sponzorský příspěvek). Cestou se zasta-

víme např. v Lurdech. Jsou zváni další zájemci. Mohou se přihlašovat v sakristii či přímo o. Petrovi.  
 

JOSEFOV: 

neděle 19. 2. v 8:30 – za + Petra Nesvadbu, manželku, rodiče a za živou i + rodinu 

středa 22. 2. v 17:00(!) – na poděkování za 90 let života, za zdraví, Boží požehnání a za živou rodinu 

neděle 26. 2. v 8:30 – za požehnané prožití postní doby 

Oznámení: - Příležitost ke svátosti smíření bude ve středu přede mší svatou, která začne v 17 hodin.  

- Při středeční mši svaté bude udělován popelec. Čtvrteční mše sv. tento týden v Josefově nebude.  
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