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3. neděle adventní 
12. prosince LP 2021 

Barva růžová. Mše vlastní. Bez Gloria 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. 

 

Po dvou úvodních kapitolách o Ježíšově dětství začne Lukáš vyprávění o jeho 
veřejném působení. Tyto události jsou předznamenány Janem Křtitelem. Náš text 
navazuje na minulou neděli. Podstatné je očekávání lidu podtržené Janovým 
odmítnutím hrát roli mesiáše. Skutečný Mesiáš bude plný moci Ducha. Na něj 
čekáme! 

V závěru listu Filipanům Pavel povzbuzuje křesťany. Nelze přehlédnout motivaci 
této radosti, která pramení z eschatologické perspektivy – Pán je už blízko. 
Blízkost příchodu Mesiáše není důvodem ke strachu, ale k naději na setkání 
s milovaným Bohem. 

Tato neděle se nazývaná „radostná“ (gaudete), ohlašuje již blízký příchod Mesiáše. 
Lidé z evangelia kladou otázku: „Co máme dělat, když chceme zakusit odpuštění 
a připravit se na příchod Mesiáše?“ Co máme dělat my? Svatý Pavel v listě 
Filipanům říká: „Radujte se!“ Jan Křtitel volá: „Obraťte se!“ Jde to skloubit 
dohromady? 

Prorok působí někdy po roce 630 př. Kr. a jeho působení spadá do období vlády 
krále Jošiáše. Předznamenává velkou náboženskou reformu. Sofoniáš mluví 
o trestech, které ale vedou k očistě a obnově Izraele, což odráží náš text 
ze závěru knihy. 
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POŘAD BOHOSLUŽEB NA POUCHOVĚ, ROŽBERKU  

A V LOCHENICÍCH 

o vánočních svátcích 2021/2021 

 

Pátek 

 

24. 12. * Štědrý den 

  16:00 Pouchov     - mše svatá pro rodiny s dětmi. 

 22:00 Lochenice - slavnostní mše svatá. 

 24:00 Pouchov - půlnoční mše svatá. 

Sobota 

 

  25. 12. * Slavnost Narození Páně 

  8:00 Pouchov         - slavnostní mše svatá. 

 9:30 Rožberk - slavnostní mše svatá. 

 10:45 Lochenice - slavnostní mše svatá. 

Neděle 

 

 26. 12. * Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

  8:00 Pouchov               - mše svatá, obnova manželských slibů. 

 9:30 Rožberk - mše svatá, obnova manželských slibů. 

 10:45 Lochenice - mše svatá, obnova manželských slibů. 

Pátek 

 

31. 12. * Památka sv. Silvestra, papeže 

 16:00 Pouchov  - mše svatá na poděkování za uplynulý rok 

Sobota 

 

  1. 1. * Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

  8:00 Pouchov             - slavnostní mše svatá. 

 9:30 Rožberk - slavnostní mše svatá. 

 10:45 Lochenice - slavnostní mše svatá. 

Neděle 

 

2. 1. *     Slavnost Zjevení Páně. 

 8:00 Pouchov         - slavnostní mše svatá. 

9:30 Rožberk - slavnostní mše svatá. 

10:45 Lochenice     - slavnostní mše svatá. 

 
 

 

 

Žijeme s církví  
 



  
 

 
 
 

3. neděle adventní – sbírka na kněžský seminář      12. 12. 2021 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově – za Miroslava Malečka a rodinu Doležalovu. 

v 9:30 na Rožberku – za živé a + z rodiny Štikovy.  

v 10:45 v Lochenicích – na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

pondělí Památka sv. Lucie, panny a mučednice 

úterý Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

příští 

neděle 

4. neděle adventní 

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí 

13.12. 

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

v 17 - Rožberk – za + Františka Chmelíka a živé členy rodiny. 

Úterý 

14.12. 
   mše svatá není 

Středa 

15.12. 

    v 8:00 - Rožberk – na úmysl dárce. 

    v 18 - Pouchov – za živé a zemřelé z rodiny Duškovy a Grombířovy 

a za duše v očistci. 

Čtvrtek 

16.12. 

    v 17 - Rožberk - na úmysl dárce. 

Pátek 

17.12. 

    v 17 - Rožberk - za těžce řešitelnou situaci.  

    v 18 - Pouchov - za Helenu a Jana Věckovy a syna Jana. 

Sobota 

18.12. 

    v 7:00 Pouchov - za rodiny, adventní mše svatá při svíčkách, po ní 

setkání na faře 

v 17 - Rožberk - za Boží požehnání. 

    v 18 - Pouchov - na úmysl dárce. 

Neděle 

19.12. 

v 8 hod - Pouchov - za + Otu Voláka, živé i zemřelé z obou rodů. 

v 9:30 - Rožberk  - na poděkování za 65 let společného života a za 

dar dětí. 

v 10:45 - Lochenice - na dobrý úmysl. 

 

Sbírka na kněžský seminář 

je tuto neděli 12. 12. 2021. Prosím, abyste na tento účel štědře pamatovali i když 

bude ještě tradiční dveřní sbírka, viz níže. Děkuji předem za vaši štědrost. 

 

 

Příprava na příští týden 
 



 

 

 

 

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. 

  

Adventní mše svatá v sobotu 18. 12. 

V sobotu 18. 12. v 7:00 zvu všechny na adventní mši svatou při svíčkách, 

zejména rodiče a děti. Budeme prosit za rodiny a za požehnané prožití Vánoc. 

Po mši svaté bude krátké setkání na faře. Prosím, přineste něco na zub. 

 

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 

 

Pořad bohoslužeb o Vánocích 

je na vývěsce a na farních stránkách 

 

Tichá adorace 

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

 
 
 

Lektoři příští neděle 

Pouchov Marie Košňarová Rožberk Marie Hesounová 

 Jana Portyková  Stanislava Kozáková 

 Helena Baigerová  Pavel Hesoun 


