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2. neděle adventní 
5. prosince LP 2021 

Barva fialová. Mše vlastní. Bez Gloria 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila 
nás radost. 

 

Lukáš v prvních dvou kapitolách popsal dětství a původ Ježíše z Nazareta. 
Dnešním textem otevírá jeho veřejné působení. Jako první kapitoly začaly nejprve 
zprávou o narození Jana Křtitele a pak mluví o Ježíši, tak i nyní začíná vyprávěním 
o Janově působení. Lukáš cituje Iz 40,4, proroctví, která se vzápětí naplní 
na přicházejícím Kristu. 

Přeskočili jsme úvodní pozdrav listu Filipanům a čteme první verše této radostné 
epištoly. Všimněme si, že tato slova jsou nesena tématem posledního dne 
(eschatologický prvek). Jde však o jakýsi úvod či úvodní klauzuli listu, proto má 
slavnostní ráz. 

Vstoupili jsme do adventu, času přípravy na příchod Pána, který oslavíme 
o Vánocích. Nejde při tom jen o narození dítěte Ježíše, ale především o Kristův 
příchod do našich dějin. Jan volá: „Připravte cestu Pánu.“ Bůh přichází, jeho příchod 
je blízko, ale nepotkáme ho, pokud sami nepřiložíme ruku k dílu a to především 
ve svém osobním životě. Modleme se za připravení cesty pro Boha. 

Tato kniha vznikla zřejmě mnohem později (2. stol. př. Kr.) než události, které 
popisuje. Její příběh patří do období působení proroka Jeremiáše (6. stol. př. Kr.). 
Slibuje návrat Izraele do jeho vlasti z babylonského zajetí. Verš 5,7 je citací Iz 40,4 
a odrazí se v evangeliu. Text je velice krásným zaslíbením, které platí i pro nás! 
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Bůh klepe i na tvoje srdce 

Čekat? Na co? 

Bible říká, že je třeba čekat. Na co? „Až přijde náš Pán“ (1 Kor 1,.7). O Vánocích si 
připomínáme první Ježíšův příchod v určitém dějinném okamžiku. On přijde pak 
i na konci časů. Ale hlavně přichází každý den navštívit každou ženu a každého 
muže. Náš Bůh je „Bohem-který-přichází“. Přichází ustavičně. On naše očekávání 
nezklame! Možná nás nechá čekat chvíli ve tmě, aby dal uzrát naší naději, ale 
nikdy nezklame. Pán stále přichází, je vždycky s námi. Někdy se nedá vidět, ale 
vždycky přichází. 
 

Ježíš, stojí u dveří tvého srdce 

Ježíš, jak praví Bible, stojí u dveří a klepe. Každý den. U dveří našeho srdce. Umíš 
naslouchat Pánu, který klepe, přichází Tě dnes navštívit a klepe i na tvoje srdce 
neklidem, myšlenkou, inspirací? Přišel do Betléma, přijde na konci světa, ale 
přichází k nám každý den. Buďte bdělí, sledujte, co cítíte v srdci, když Pán klepe. 
 

Život má světlá i stinná místa 

Víme dobře, že život má své výšiny i nížiny, světlá i stinná místa. Každý z nás 
zakouší chvíle zklamání, nezdaru a zmatku. Nyní prožíváme navíc situaci, 
poznamenanou pandemií, což v nás budí zmatek, starosti, obavy i malomyslnost. 
Hrozí pád do pesimismu, uzavřenosti a apatie. Jak na toto všechno reagovat? 
Autor biblických žalmů radí: „Naše duše vyhlíží Hospodina, on sám je naše pomoc 
a štít. V něm se raduje naše srdce“ (Žl 32, 20-21). Důvěřivé čekání na Boha nám 
dává oporu a odvahu v temných chvílích života. 
 

Bůh je přítomen v dějinách 

Advent nám neustále připomíná, že Bůh je přítomen v dějinách, které přese všecko 
vede k jejich cíli a plnosti. Bůh je v dějinách lidstva přítomen, je „Bohem-s-námi“, 
Bůh není vzdálený, je vždy s námi a často klepe na dveře našeho srdce. Bůh 
putuje po našem boku, aby nás podpíral. Pán nás nikdy neopouští, provází nás 
v našich životních peripetiích, aby nám pomáhal objevit smysl této pouti, význam 
všednosti a naplňoval nás odvahou ve zkouškách a bolestech. Uprostřed životních 
bouří nám Bůh stále podává ruku. 
 
 
Podle promluvy papeže Františka 29. 11. 2020 

(www.vira.cz) 

 
 

 

 

Žijeme s církví  
 



  
 

 
 

 

2. neděle adventní        5. 12. 2021 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově - za Vladislava a Jiřinu Svobodovy. 

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

v 10:45 v Lochenicích - na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

pondělí Sv. Mikuláše, biskupa 

úterý Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 

středa Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

příští 

neděle 

3. neděle adventní 

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí 

6.12. 

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

v 17 - Rožberk - na dobrý úmysl. 

Úterý 

7.12. 
   mše svatá není 

Středa 

8.12. 

    v 17:00 - Rožberk - za + z rodiny Vendolských, Kovářovy a 

Zujkovy. Žehnání restaurovaného zvonu „Maria“ 

    v 18 - Pouchov - mše svatá nebude! 

Čtvrtek. 

9.12. 

    v 17 - Rožberk - za + Marii Bednářovou a živé členy rodiny. 

Pátek 

10.12. 

    v 17 - Rožberk - na dobrý úmysl.  

    v 18 - Pouchov - za + Vojtěcha Záveského, sestru Věru a živé i + z 

rodiny. 

Sobota 

11.12. 

    v 17 - Rožberk - na dobrý úmysl. 

    v 18 - Pouchov - za rodinu Ditrtovu a Fejfarovu. 

Neděle 

12.12. 

v 8 hod - Pouchov - za Miroslava Malečka a rodinu Doležalovu. 

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

v 10:45 - Lochenice - na dobrý úmysl. 

 

Informace o synodním procesu v naší farnosti 

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

pro zájemce i na faře. 

 

 

 

 

Příprava na příští týden 
 



 

 

Nechte si požehnat vlastní zvonečky! Jedinečná příležitost v předvánočním čase!  

Všem farníkům a přátelům zvonů se nabízí možnost požehnání kovových zvonků 

a zvonečků, které před mší sv. spojenou s žehnáním zvonu Panna Maria v kapli 

na Rožberku umístí na připravený stolek. Ti, kteří se z různých důvodů žehnání 

nezúčastní, mohou o tuto službu požádat své přátele nebo rodinu. Odpovědnost 

za zvonky přinesené a odnesené z kostela mají výhradně jejich vlastníci nebo 

osoby jimi určené. 

 

Setkání Net for God 

se uskuteční dne 9. prosince 2021 na faře na Pouchově v 19:30 hod, film „Otec Pedro“. 

 

Setkání františkánské rodiny 

bude na faře v pátek 10. 12. od 15 hod na faře. 

 

Sbírka na Azylové domy a pečení perníčků 

I letos bychom rádi pokračovali v letité tradici sbírek pro azylové domy. 

Finanční sbírka na Pouchově (pro azylový dům pro matky s dětmi) i na Rožberku 

(pro dům Matky Terezy) se uskuteční za týden, na třetí neděli adventní jako 

dveřní sbírka. Všem dárcům předem děkujeme.  

Prosíme také všechny ochotné ruce o upečení perníčků pro již tradiční rozdávání 

na závěr půlnoční mše. Balení perníčků je plánováno na středu 15.12.2021 po 

večerní mši. Všem ochotným předem děkujeme. 

  

Rozšířená příležitost ke svátosti smíření v Adventu 

bude na Rožberku před každou mší svatou a v pátek už od 16 hod, každý pátek 

po mši svaté na Pouchově do 20 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 

 

Tichá adorace 

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

 
 

 

Lektoři příští neděle 

Pouchov  Rožberk Lukáš Kyrian 

   Stanislava Poznarová 

   Petr Rusek 


