
 

Texty této neděle (slavnost Matky Boží, Panny Marie):  

1. čt.: Nm 6,22-27 Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám. 

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Řekni Árónovi a jeho synům: Tak budete žehnat izraelským synům; budete 

jim říkat: ‘Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti mi-

lostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!’… 

2. čt.: Gal 4,4-7 Bůh poslal svého Syna, narozeného ze ženy. 

Bratři! Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vy-

koupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh 

do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“ Už tedy nejsi otrok, ale syn... 

ev.: Lk 2,16-21 Nalezli Marii a Josefa i děťátko ... Když uplynulo osm dní, dali mu jméno Ježíš.  

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, 

vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři 

vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a 

chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo 

být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně 

Texty příští neděle (svátek Křtu Páně):  

1. čt.: Iz 42,1-4.6-7 Hle, můj Služebník, v němž jsem si zalíbil. 

Toto praví Hospodin: „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. 

Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na 

ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, ne-

zmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve 

spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem 

národů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách.“   

2. čt.: Sk 10,34-38 Bůh ho pomazal Duchem svatým. 

Petr se ujal slova a promluvil: „Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě že je 

mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné. Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat radostnou 

zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista. Ten je Pánem nade všemi. Vy víte, co se po křtu, který hlásal 

Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z 

Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, 

které opanoval ďábel.“ 

ev.: Mt 3, 13-17 Jakmile byl Ježíš pokřtěn, viděl Ducha Božího, jak na něj sestupuje.  

Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on se bránil a říkal: „Já bych 

měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?“ Ježíš mu však řekl: „Nech tak nyní, neboť je třeba, aby-

chom zcela splnili Boží vůli.“ A tak mu vyhověl. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle 

– otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval 

hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.“  

Samotný okamžik Ježíšova ponoření do Jordánu byl asi sledován jen několika desítkami lidí stojícími 

na břehu. Ježíš nepřichází konat pokání z vlastních hříchů. Žádné nemá! Sestupuje do Jordánu, aby sym-

bolicky na sebe vzal vinu těch, kteří ji v Jordánu zanechávali. Toto gesto je podtrženo zjevením celé Troji-

ce. Bůh mluví o milovaném Synu a Duch boží spojuje Syna a Otce. Celý Bůh touží zachránit svět. Celý Bůh 

se sklání k člověku a volá ho k obrácení. Neplatilo to jen u Jordánu, platí to i dnes.  
 

JOSEFOV: 

neděle 1. 1. v 8:30 – za Annu a Miroslava Hradilovy a za živou i + rodinu 

pátek 6. 1. v 16:30 – za Stanislava Esterku a za živou i + rodinu   

neděle 8. 1. v 8:30 – na poděkování za 75 let života, za zdraví, Boží požehnání a za živou rodinu   

Oznámení: - Prosím ty, kteří jakkoliv pomáhají v kostele, aby si přicházeli do sakristie pro malý dárek. 

- V pátek od 15 hodin bude v kostele tichá adorace.  

- Tříkrálová sbírka proběhne v Josefově příští neděli po mši svaté.  
 

www.farnostdolnibojanovice.cz 

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

             MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 



Týden od 1. 1. do 8. 1. 2023 
Svátky v týdnu: pondělí: památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve  

                            pátek: slavnost Zjevení Páně (doporučený svátek)  

                            neděle: svátek Křtu Páně (závěr doby vánoční)  

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

neděle 1. 1. 

(Matky Boží, 

 Panny Marie) 

  7:00 - za + Františka Kolibu, manželku, dvoje rodiče a za + sourezence 

10:00 - za děvčata z naší farnosti   

18:30 - za + Josefa Skoumala a za živou rodinu (od přátel z ulice)  

pondělí 2. 1.    6:30 - za živé i + členky Živého růžence  

úterý 3. 1.    18:00 - za za rodiny společenství Živého růžence  

středa 4. 1.    18:00 - za za Marii Lelkovou, manžela a za živou rodinu (od přátel z ulice)  

čtvrtek 5. 1. 6:30 - za + Janu Persaňovou a za živou rodinu  

   19:00   nešpory, adorace (do 22 hodin) 

pátek 6. 1. 

(Zjevení Páně) 
  18:00 - za otevřenost pro to, co nám Bůh říká ve svém slově  

sobota 7. 1. 
  8:00(!) 

- za Františka Fatěnu a za živou rodinu; 

- za koledníky, organizátory i dobrodince Tříkrálové sbírky 

neděle 8. 1. 

(svátek 

Křtu Páně) 

 7:00 - za Annu a Ladislava Kučerovy a za živou i + r. Kučerovu a Pryglovu 

   10:00 - za naše farní společenství  

18:30 - za Marii Pospíšilovou (nedož. 95 let), manžela, rodiče, dva bratry a živou r. 

Oznámení: - Dnes ve 14 hodin začne slavnostní svátostné požehnání. Přijďte v hojném počtu.  

- Děti mohou nadále přinášet do sakristie s listy s vyplněnými předsevzetími. Děti s nejvíce hvězdičkami bu-

dou odměněny večerem na faře s hrami a promítáním. Pokud děti na mši svaté chyběly z důvodu nemoci a 

dívaly se doma na mši svatou, mohou si příslušné hvězdičky vybarvit.  

- Pokud dětem chybí některá nálepka, mohou ji dostat (max. vždy po dvou) v neděli po požehnání. 

- Dnes od 17 hodin proběhne na faře setkání akolytů.   

- Dnes po večerní mši sv. (od 19:30) proběhne v kostele příprava Božího slova na další rok.  

- Od zítřka bude na faních stránkách k nahlédnutí přehled života naší farnosti v minulém roce.  

-  V pondělí v brněnské katedrále požehná biskup Pavel koledníkům Tříkrálové sbírky. Zvány jsou děti i 

s doprovodem. Odjezd bude v 11:45 z obou autobus. zast. Hlaste se v sakristii nebo na tel.: 737 234 077. 

- Příležitost ke svátosti smíření: úterý: 17:30-18:00; středa: 17:30-18:00. Ve čtvrtek večer tento týden svá-

tost smíření nebude.  

- Děti, které se chtějí podělit o sladkosti s dětmi z chudších rodin, je mohou přinést ve středu do kostela.  

- V pátek od 15 hodin jste zváni do kostela k tiché adoraci. Křížová cesta tento pátek nebude.  

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

s ním se můžete domlouvat na: vorisek@podaneruce.cz .  

- Při páteční mši svaté – na slavnost Tří Králů – vás čeká malé překvapení.  

- V pátek po mši svaté (cca od 18:40) začne v kostele adorace, při níž si budete moci vyprosit Boží slovo na 

tento rok. Bude přenášena online.  

- Zkouška Svatováclavského sboru a orchestru se bude konat v pátek od 20 hodin v kostele.  

- V sobotu začne ranní mše svatá až v 8 hodin. Po ní bude následovat Tříkrálová sbírka.  

- Příští neděli od 15 hodin se bude v našem kostele konat Tříkrálový koncert na podporu stacionáře Vlaš-

tovka v Hodoníně. Vystoupí naše schola Juvenes a skupina Adorare. Více na plakátech na nástěnkách a na 

našich farních stránkách. Jste srdečně zváni.  

- Duchovní aktivita Exodus 90 začne letos v pondělí 9. ledna. Pokud byste se chtěli připojit (a nemáte svoji 

skupinu/fraternitu), přijďte příští neděli na organizační setkání na faru: muži v 17:30; ženy v 19:30. 

- Taktéž od pondělí 9. ledna začne podobně jako loni duchovní štafeta za duchovní a fyzické uzdravení naší 

země. Od zítřka bude možné se zapisovat na farních webových stránkách.  

- Oblastní charita Hodonín prosí starší mládež či dospělé (samostatně či s dětmi) o pomoc při tříkrálovém 

koledování v Hodoníně. Více na plakátech ve vchodech do kostela. Hlásit se můžete na čísle: 737 234 077 

či na mailu: jana.supalkova@hodonin.charita.cz .  

- V sakristii si můžete zakoupit nové CD našeho Svatováclavského sboru a orchestru. Cena 100,- Kč.  

- Pokud byste chtěli přispět na děti do Indie, mohou přinášet peníze ještě tento týden do sakristie.  

- Pokud byste chtěli přispět na pomoc farníkům o. Petra Krenického, můžete dávat ještě tento týden své dary 

do pokladničky u betléma.   
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