
 

Texty této neděle:  

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...“   

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…“ 

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.“  

Texty příští neděle (2. neděle v mezidobí):  

1. čt.: Iz 49,3.5-6  Dám tě národům jako světlo...    

Hospodin mi řekl: „Jsi mým Služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou.“ Avšak nyní praví Hospodin, 

který si ze mě utvořil Služebníka již v matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shro-

máždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina, protože Bůh můj je mou silou. Řekl mi tedy: „Nestačí, že jsi 

mým Služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům 

jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země.“ 

2. čt.: 1 Kor 1,1-3  Milost vám a pokoj od Boha. 

Pavel, povolaný za apoštola Ježíše Krista, a bratr Sosthenes členům církevní obce v Korintě, kteří byli 

posvěceni v Kristu Ježíši a povoláni do stavu svatých, a také všem, kteří kdekoli vzývají jméno Pána Ježí-

še Krista, Pána svého i našeho. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. 

ev.: Jan 1, 29-34    Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. 

Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To 

je ten, o kterém jsem řekl: ‘Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.’ Ani já 

jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému národu.“ A Jan vydal svědec-

tví: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, 

který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‘Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který 

křtí Duchem svatým.’ A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“ 

Jan Křtitel prohlašuje: „Hle, Beránek, který snímá hříchy světa,“ což je odkaz na Izaiášovo proroctví o 

nevinném Služebníkovi, který jako beránek bude vydán za naše hříchy. Jan tedy vyznává: „To je ten Bo-

hem poslaný zachránce!“ Obraz sestupujícího Ducha otevírá další klíčové téma Janova evangelia: Ježíš 

po vzkříšení odejde, ale posílá nám svého Ducha. On nás spojí s Otcem, on nás naplní a povede. V kostce 

je tu obsaženo celé evangelium: Ježíšovo hlásání evangelia, smrt jako oběť beránka, dar Ducha o Letni-

cích. Na těchto pilířích stojí naše víra. 
 

JOSEFOV: 

neděle 8. 1. v 8:30 – na poděkování za 75 let života, za dar zdraví, Božího požehnání a za živ. rodinu   

čtvrtek 12. 1. v 18:00 – za Karla Pavku, manželku a za živou rodinu   

neděle 15. 1. v 8:30 – za Jana Šupu, manželku, vnuka, zetě a za živou rodinu   

Oznámení: - Tříkrálová sbírka proběhne v Josefově dnes po mši svaté.  

- Příležitost ke svátosti smíření bude ve čtvrtek přede mší svatou.  

- Ve čtvrtek po mši sv. (cca od 18:30) si můžete vyprosit Boží slovo na tento rok. 

- V pátek po 14. hodině se v Josefově uskuteční návštěvy nemocných.  
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SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 



Týden od 8. 1. do 15. 1. 2023 
 

Svátky v týdnu: Dneškem končí doba vánoční; zítra začne liturgické mezidobí.  
 

Bohoslužby – DOLNÍ BOJANOVICE:  
 

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 živ. r. 

pondělí 9. 1.    6:30 - za živé i + členky Živého růžence  

úterý 10. 1.    18:00 - za + Antonii Kuběnovou (1. výročí) a za živou rodinu  

středa 11. 1.    18:00 - za + manžele Trefilíkovy, dvoje + rodiče, švagry a za živou rodinu  

čtvrtek 12. 1. 6:30 - za živé i + spolužáky z ročníku 1942/43 a za + Jaroslava Štětku  

   19:00   nešpory, adorace (do 22 hodin); ve 22 hodin bude podáno svaté přijímání 

pátek 13. 1.    18:00 - za Josefa Salajku, za rodiče Červenkovy a Salajkovy a za živou rodinu  

sobota 14. 1. 7:00 - za Vojtěcha Račického, manželku, dvoje rodiče a za živou rodinu 

neděle 15. 1. 

(2. neděle  

 v mezidobí) 

 7:00 - za + Petra Košutka, dvoje rodiče a za Boží požehnání pro rodiny dětí 

   10:00 - za naše farní společenství a za správnou volbu nového prezidenta 

18:30 - za Teklu a Pavla Košutkovy a za živou i + rodinu 

Oznámení: - Dnes kvůli přípravě koncertu nebude svátostné požehnání.  

- Dnes od 15 hodin se bude v našem kostele konat Tříkrálový koncert. Vystoupí naše schola Juvenes a skupina 

Adorare z Valašských Klobouk. Více na plakátech na nástěnkách a na našich farních stránkách. Jste srdečně 

zváni. Dobrovolné vstupné bude věnováno na výstavbu stacionáře Vlaštovka v Hodoníně. Srdečně zvu děti, 

mládež, ale i všechny ostatní. Přijďte v hojném počtu.  

- Pokud byste chtěli přispět na děti do Indie, můžete přinést peníze dnes naposledy do sakristie.  

- Pokud byste chtěli přispět na pomoc farníkům o. Petra Krenického, můžete dnes naposledy přispět do poklad-

ničky u betléma.   

- Duchovní aktivita Exodus 90 začne zítra. Pokud byste se chtěli připojit (a nemáte svoji skupinu/fraternitu), přijď-

te dnes na organizační setkání na faru: muži v 17:30; ženy v 19:30. 

- Taktéž od zítřka začne podobně jako loni duchovní štafeta za duchovní a fyzické uzdravení naší země. Nadále 

je možné se zapisovat na farních webových stránkách. Kromě dřívějších úmyslů budeme prosit zvláště za mír na 

Ukrajině. Prosím o brzké zaplnění především prvního týdne štafety.  

- V úterý po mši svaté (od 18:45) se bude ve farní učebně konat setkání žen, které uklízejí na faře. Prosíme další 

ochotné pomocnice, které jsou ochotné se k této službě připojit, aby se přihlásily paní Marcele Červenkové (tel.: 

776 074 735). Stejně tak prosím o pomocnice/pomocníky na úklid kostela.  

- Příležitost ke svátosti smíření: úterý: 17:30-18:00; pátek: 17:00-18:00; sobota: 6:30-7:00. Ve čtvrtek večer ješ-

tě tento týden svátost smíření nebude.  

- Tento týden proběhnou návštěvy nemocných: středa – horní konec; čtvrtek – dolní konec; pátek po 14. hodině 

– Josefov; sobota v 9:30(!) – penzion.  

- Děti mohou nejpozději do středy přinášet do sakristie s listy s vyplněnými předsevzetími. Pokud děti na mši sva-

té chyběly z důvodu nemoci a dívaly se doma na mši sv., mohou si příslušné hvězdičky vybarvit.  

- Děti, které se chtějí podělit o sladkosti s dětmi z chudších rodin, je mohou nejpozději do středy přinášet do sa-

kristie.  

- Při čtvrteční adoraci si můžete vyprosit Boží slovo na tento rok. Další – a poslední – příležitost bude následující 

čtvrtek (19. 1.).  

- V pátek (14-22) a v sobotu (8-14) se koná 1. kolo prezidentských voleb. Je důležité zúčastnit se.  

- V pátek po mši svaté (od 18:45) se bude na faře konat společenství mládeže. Zváni jsou žáci 7.-9. tříd.  

- Klub maminek zve rodiče malých dětí na pravidelná setkání, jež se konají na faře (vstup přes zahradu) každou 

středu od 9 h. Více informací najdete na facebookové skupině (viz odkaz na farních stránkách).  

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

- Oblastní charita Hodonín nadále 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 .  

- Nadále si na faních stránkách můžete přečíst přehled života naší farnosti v minulém roce.  

- Při Tříkrálové sbírce se vybralo 222.000,-Kč. Velké díky všem dárcům, organizátorům i koledníkům.  

BOŽÍ SLOVO PRO FARNOST NA TENTO ROK: 

„Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky,  

které nám Bůh připravil.“(Ef, 2,10) 

mailto:jana.supalkova@hodonin.charita.cz

