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33. neděle v mezidobí 
14. listopad LP 2021 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 

Liturgický cyklus B 

Odp. Žalm: Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. 

 

Dnešním textem se loučíme s Markovým evangeliem, které jsme po celý rok četli. 
Třináctá kapitola je eschatologickou řečí (o posledních věcech). Po tomto textu se 
již vypráví o událostech Velikonoc. Důležitý je výrok: „Lidé uvidí Syna člověka 
přicházet“ (13,26). Ježíš je Syn Boží. Kdo vytrvá ve zkouškách do konce, uvidí ho 
na vlastní oči. 
 

Pokračujeme v četbě listu Židům, který obhajuje a vysvětluje Ježíšovo kněžství. 
Zásadní je dnešní výpověď, že Ježíš přinesl jedinou oběť. Již žádná jiná oběť – 
ani naše, ani Boží – není třeba k vykoupení! Jeho obětí jsme „dokonalí“ – můžeme 
přistoupit k Bohu. 

Předposlední neděle liturgického mezidobí otevírá téma konce: konce světa, života, 
otázky života po smrti… Toto téma v křesťanské tradici je neseno velkou nadějí v 
konečné vítězství Boha. 
 
 

Kniha Daniel pochází asi z 2. stol. př. Kr. a patří mezi nejmladší ve Starém 
zákoně. Má více částí, poslední z nich má charakter eschatologický. V samém 
jejím závěru (12. kap.) se mluví o příchodu posledního dne, v němž zazáří 
vítězství spravedlivých. Na tento text navazuje i dnešní evangelium. 
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33. neděle v mezidobí 14.11. 2021 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově – za + Jana Kotlanda, zetě a rodiče z obou stran,  

v 9:30 na Rožberku – za všechny živé i + z rodiny Grófovy, Kozákovy a Konečných,  

v 10:45 v Lochenicích – na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

středa Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. 

příští neděle Slavnost Ježíše Krista Krále. 

 

Mše svaté budou obětovány:  
Pondělí   v 7:30 hod na Pouchově - na dobrý úmysl. 

  v 17 hod na Rožberku - na dobrý úmysl. 

Úterý     mše svatá není 

Středa   v 17 hod na Rožberku - za živé a + z rodiny Trojanovy a Perných. 
  v 18 hod na Pouchově - za duše rodičů, příbuzných a známých. 
 

Čtvrtek   v 17 hod na Rožberku - za + Marii Bednářovou a živou rodinu. 

  v 18 hod na Pouchově - za manželku a děti. 

 

Pátek    v 17 hod na Rožberku – za vnuky, pravnuky, jejich rodiče a duše 
v očistci. 
   v 18 hod na Pouchově - za všechny příbuzné, přátele a známé. 

Sobota    v 17 hod na Rožberku - na dobrý úmysl. 

   v 18 hod na Pouchově – za farnost. 

 

Neděle v 8 hod na Pouchově - za Aloisii a Rudolfa Pastuszkovy, + rodiče a 
sourozence z obou stran. – dětská bohoslužba,  
v 9:30 na Rožberku - na dobrý úmysl. – dětská bohoslužba,  
v 10:45 v Lochenicích - na dobrý úmysl. 

 

Tichá adorace 

    bude dnes ve farním kostele od 19:30 do 20:30 hod. Jste srdečně zváni. 

Setkání františkánské rodiny 

bude v pátek 19. 11. od 15 hod na Pouchově. 

Dětská bohoslužba 

bude příští neděli v 8 hod na Pouchově a v 9:30 na Rožberku. 

 

Lektoři příští neděle 

Pouchov Petra Petrová Rožberk Petr Rusek 

 Zdeněk Petr  Lukáš Kyrian 

 Ludmila Černá  Stanislava Poznarová 
 
 

Příprava na příští týden 
 


