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1. neděle adventní 
28. listopad LP 2021 

Barva fialová. Mše vlastní. Bez Gloria 

Liturgický cyklus B 

Odp. Žalm: Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a 
budeme spaseni. 

 

21. kapitolou vrcholí Ježíšova slova k zástupům. Od následující kapitoly se bude 
vyprávět o poslední večeři a Ježíšově smrti. Lukáš na konci Ježíšova veřejného 
působení zařazuje eschatologickou řeč (o posledních věcech). Cílem je povzbudit 
ke statečnosti a odvaze a nepropadnout zmatku, který v budoucnosti nastane. 
Poznamenejme, že „oblak“ byl ve Starém zákoně symbolem Boží přítomnosti. 

1. list Soluňanům (též se označuje jako 1. list Tesalonickým) je nejstarším textem 
Nového zákona. Pavel sám usiloval navštívit Soluňany. Když to nevyšlo, poslal 
Timotea a nyní slyší, jak statečně si společenství vede. Radostně píše tento list 
a připojuje své přání či požehnání (náš text). Úryvek je zde zařazen kvůli zmínce 
o druhém příchodu našeho Pána. 

Vstupujeme do nového liturgického roku, ale myšlenkově navazujeme na minulé 
neděle. Advent znamená příchod (mesiáše). Na začátku bohoslužby se může 
žehnat adventní věnec – symbol vítězného vavřínového věnce. Zůstáváme 
u myšlenky posledních událostí světa a života, ale soustředíme se na téma 
přicházení, Bůh, který přichází. 

Prorok Jeremiáš působí v posledním úseku dějin Izraele před pádem 
do babylonského zajetí (587 př. Kr.). Varuje Izrael před přicházející zkázou, ale ten 
neslyší. Přesto se v jeho proroctví mluví také o nové perspektivě. Bůh dá novou 
smlouvu, na troskách vznikne život. 
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Advent – cesta světla – text z mého archivu 

Jako novokněz jsem ve svém prvním působišti navštěvoval dvě nemocné 
stařenky. První žila v domově důchodců. Nemohla dobře chodit. Přešla tak tak 
kolem své postele. Druhá byla doma, cukrovka však způsobila, že oslepla, a ještě 
k tomu přišla o obě nohy. Zůstala upoutána na lůžko. Obě se radovaly, když jsem 
je navštívil. První však nezřídka vyjadřovala hořkost a pocit křivdy: „Proč mě to 
potkalo?“ Druhá se většinou usmívala a pobízela mě: „Povězte mi něco hezkého.“ 
Navštěvoval jsem rád obě, ale u té druhé jsem to byl já, kdo se loučil povzbuzen. 
Nechci soudit a odsoudit tu první, nezakusil jsem, co znamená bezmoc stáří, ale 
vzpomínám raději na ten jas, který prozařoval tu druhou ženu navzdory její velké 
fyzické slabosti. 

Nejsme ještě na sklonku života, přesto někdy balancujeme v každodenních 
situacích mezi „smyslem“ a „ztrátou smyslu“, zvlášť dnes, když prožíváme jednu 
krizi za druhou. Hledáme, čeho se v životě chytit – hledáme „světlo“. Cest se 
před každým z nás otevírá vždy více. Některé jsou schůdné a pomáhají nám, jiné 
zklamávají. Adventní období každoročně trpělivě a tiše nabízí osvědčenou cestu: 
věřit a doufat v Ježíše Krista, odevzdat Mu znovu svůj život. Jeho vlastní slova jsou 
nadějným příslibem: „Já jsem cesta, pravda a život.“  „Já jsem světlo světa; kdo mě 
následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ Začíná advent a nám 
se znovu nabízí Ježíš Kristus jako Cesta a Světlo pro náš život a zejména pro ty 
situace a každodenní okolnosti, ve kterých zůstáváme bezradní a které nás drtí. 
Ze srdce  

Vám všem do Adventu žehnám  

P. Jiří Heblt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Žijeme s církví  
 



  
 

 

 

1. neděle adventní    - žehnání adventních věnců      28. 11. 2021 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově - za Annu Barnáčovou a příslušníky toho rodu. 

v 9:30 na Rožberku – za uzdravení vnuka.  

v 10:45 v Lochenicích – na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

úterý Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

pátek Památka sv. Františka Xaverského, kněze 

    příští neděle 2. neděle adventní 

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí v 7:00 - Pouchov – na dobrý úmysl. - roráty 

v 17 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

Úterý    mše svatá není 

Středa    v 8:00 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

   v 18 - Pouchov – na poděkování za přijatá dobrodiní a za dar zdraví 

a Boží pomoc do dalších let života. 

Čtvrtek    v 17 - Rožberk – za dar víry pro děti a vnoučata a za živé i + z rodin. 

Pátek    v 17 - Rožberk – na dobrý úmysl.  

   v 18 - Pouchov – za Annu Homolovou. 

Sobota v 17 - Rožberk – za rodinu Devetterovu, Šulcovu, Ekrtovu a Veselých. 

   v 18 - Pouchov – za farnost. 

Neděle v 8 hod – Pouchov – za Vladislava a Jiřinu Svobodovy. 

v 9:30 - Rožberk  - za živé a + z rodiny Ruskovy. 

v 10:45 - Lochenice – na dobrý úmysl. 

 

Změny v pořadu bohoslužeb od Adventu 

Od adventu, to znamená od pondělí 29. 11. 2021 budou ve všední dny bohoslužby 

takto: 

 Pouchov Rožberk 

po 7:30 17:00 

út --- --- 

st 18:00 8:00 

čt ---  
pokud senioři, pak 1x za měsíc 

18:00  

17:00 

--- senioři na Pouchově 

pá 18:00 (po mši adorace a příležitost 

ke svátosti smíření do 20 hod) 
17:00 (od 16:00 adorace a příležitost 

ke svátosti smíření) 

so 18:00 17:00 

Příprava na příští týden 
 



 

Příležitostné změny času bohoslužeb vyhrazeny. Nedělní bohoslužby zůstávají 

beze změny. 
 

Informace o synodním procesu v naší farnosti 

podá příští neděli po mši svaté koordinátor synody Lukáš Vízek v kostele a potom 

pro zájemce i na faře. 

Žehnání adventních věnců 

bude dnes při každé mši svaté. Přineste si své věnce! 

 

Roráty v adventu 

budou na Pouchově každé pondělí od 7:00 hod, v předvánočním týdnu budou ještě 

navíc v sobotu 18. 12. také od 7 hod, pak společná snídaně na faře, pokud dovolí 

epidemiologická situace. 

 

Duchovní obnova 

Zveme Vás na adventní duchovní obnovu, která je plánována na sobotu 8. 12. 

dopoledne na Pouchově. Obnovu povede P. Martin Sedloň OMI. Program bude 

ještě zveřejněn. V případě dalších zpřísnění opatření duchovní obnovu vynecháme. 

Sledujte proto vývěsky a farní stránku. 

  

Rozšířená příležitost ke svátosti smíření v Adventu 

bude každý pátek po mši svaté na Pouchově, na Rožberku před každou mší 

svatou a v pátek už od 16 hod. Dále budu zpovídat na Pouchově takto: 

    neděle 19. 12. od 16 do 18 hod 

    pondělí 20. 12. od 16 do 18 hod 

    úterý 21. 12. od 16 do 18 hod 

 

Adventní zamyšlení od sester saleziánek 

Naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=rrsuEK5G_xY 

 

Tichá adorace 

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

 
 

 
 
 

 
 

Lektoři příští neděle 

Pouchov Rudolf Pastuszek Rožberk Marie Bártová 

 Helena Baigerová  Miroslav Švorčík 

 Jan Mádlík ju.  Jitka Bartošová 

https://www.youtube.com/watch?v=rrsuEK5G_xY

