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K zamyšlení: 
 
 

 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: 1 Sam 3,3b-10.19 

 
 

                 

 
2. čtení: 1 Kor 6,13c-15a.17-20 

 
 

 
Evangelium: Jan 1,35-42 

 

 

 

  
Leden 2021 

Evangelizační úmysl  
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných 
náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost. 

Národní úmysl 
Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli 
pravdivé informace včetně dobrých zpráv.
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2.neděle v mezidobí 
17. ledna LP 2021 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 

Liturgický cyklus B 

Odp. Žalm: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. 

Liturgické texty nedělního cyklu B patří především Markovu evangeliu, ale na několika 
místech jsou doplněny evangeliem Janovým, jako právě dnes. Začátek Ježíšova 
působení je spojen s povoláním apoštolů. Všimněme si „řetězové reakce“ způsobené 
povoláním. 
 

Po několik nedělí budeme číst 1. list Korinťanům. Tento dopis je sestaven z odpovědí na 
různé otázky. V 5. kapitole Pavel ostře kritizuje krvesmilstvo, které se v korintské církvi 
objevilo, a následující text na to navazuje jako typické Pavlovské zobecnění, v němž 
poukazuje na nejvyšší cíl našeho jednání. 

Po vánočním období vstupujeme do mezidobí, kdy si budeme připomínat jednotlivé 
události z Ježíšova života. Mezi prvními momenty bylo povolání učedníků. Dnešní neděli 
budeme sledovat Boží povolání v Bibli. Můžeme to spojit s modlitbou o nové pozvání lidí k 
následování Krista a také o odvahu sami někoho pozvat. 

Následující příběh se odehrává na konci doby soudců někdy kolem roku 1050 př. Kr. 
Stárnoucí kněz Eli slouží ve svatyni, kde je archa úmluvy – znamení Boží přítomnosti. Eli 
a jeho synové se zpronevěřili Hospodinu. Bůh si vyhlédl jiného člověka, který bude 
provázet velké změny v Izraeli – začíná doba králů. 



  
 

 

 
Farní ohlášky: 
 
Milí bratři a sestry,  

na Slavnost Zjevení Páně jsem dočasně přejal duchovní správu farností Pouchov 
a Lochenic. Děje se tak za okolností nemoci otce Miloslava. Hned jsme se sešli coby 
pastorační rada farnosti a zjistili, co je a bude třeba dělat. Velmi děkuji všem, kdo se 
nasazujete pro společný život farnosti, dáváte tak k dispozici svůj čas i síly.  

Do těchto dní a týdnů potřebujeme světlo Boží inspirace, abychom v něm dobře 
rozlišovali a rozhodovali, jak se zachovat. Je to dílo Ducha Svatého v nás. Prosím, 
sjednoťme se ve společné modlitbě za otce Miloslava, za sílu v jeho nemoci a dar 
uzdravení a za dary Ducha Svatého pro každého i každou z nás v současné situaci v naší 
farnosti. 

S díky a v modlitbě,  

P. Prokop Brož 

 

• Kostel bude otevřen k modlitbě a přijetí eucharistie: 

Pouchov 9.00 – 10.00 
o 17.1.  Rusek Ondřej   605 702 364 
o 24.1.  Jíša Josef   602 126 920 
o 31.1.  Horejš Václav   732 605 707 

Rožberk 10.00 – 11.00 
o 17.1.  Hesoun Pavel   607 625 632 
o 24.1.  Halounek Pavel   603 727 506 
o 31.1.  Rusek Petr   731 230 352 

Prosíme o pochopení, že akolité podávají přednostně na ruku. 
 

• Služba pro nemocné: 

Pro podání eucharistie volejte akolitu, který má službu. 

Pro svátost smíření P. Prokop Brož tel.  603 469 400 

Je–li někdo v nemocnici a potřebuje kněze – v nemocnici musí člen rodiny říct 
personálu, že chtějí zaopatření – personál by to měl zajistit. 

V nemocnici slouží P. Bohuslav Stařík tel. 728 501 043 
 

 
 
 

 
 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (18. 1. – 24. 1. 2021) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

18.1. Po ------ ------ 17,00 Mše svatá 

24.1. Ne 8,00 Mše svatá ------ ------ 
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Redakce: Libuše Veselá (LV), Jitka Novotná (JN), Martin Novotný (MN), P. Miloslav Šiffel (MŠ), Matěj Havel 
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Příprava na příští týden 
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