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Přání P. Jiřího Heblta: 

Milí bratři a sestry, 

do nadcházejících svátečních dní přeji rodinám pěkný společný čas, dětem těšení 
na Ježíška a radost z dárků, seniorům hodně radosti z dětí a vnoučat, osamoceným 
pokoj srdce, nám všem pak potřebné zdraví a hlavně radost z toho, že jsme uvěřili a 
životem jdeme s Bohem tak blízkým a něžným, který se pro nás neváhal stát 
bezmocným Dítětem. 

Ze srdce Vám všem žehnám a těším se na každé setkání, Váš otec Jiří. 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 
 

1. čtení: Mich 5,1-4a 

 
 

                 

 

 

2. čtení: Žid 10,5-10 

 
 

 
 
 
 

Evangelium: Lk 1,39-45 
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4. neděle adventní 
19. prosince LP 2021 

Barva fialová. Mše vlastní. Bez Gloria 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Přijď, Pane, a vysvoboď nás. 

 

Lukáš začne své evangelium předpovědí narození Jana Křtitele a vzápětí 
podobnou předpovědí narození Krista. A v dnešním textu se tyto dvě linie potkají. 
Stejná struktura se později objeví ve veřejném vystoupení Jana a Ježíše (Lk 3). 
Alžběta a její dítě jásají nad setkáním s Mesiášem. A Maria je označena za 
blaženou, protože uvěřila! 

List Židům je komplexní teologické pojednání, které popisuje Kristovo kněžství na 
pozadí starozákonní teologie. Jedním z klíčových bodů, o který se opírá, je Žalm 
40,7-9, na kterém vysvětluje význam Kristovy poslušnosti či věrnosti Otci. Tato 
věrnost vede k naší záchraně. 

Micheáš patří k nejstarší generaci píšících proroků z 8. stol. př. Kr. Vyslovuje toto 
proroctví v době vrcholné nadvlády Asyřanů, kteří později, v roce 722, dobyli 
Severní Izrael. Betlém je zmíněn proto, že se zde narodil vzor všech králů – král 
David. A nyní také nový zachránce přijde z Betléma. 

mailto:jarka.detova@seznam.cz


 

 
 

 

Papež František: Svatý Josef nás učí tichosti 

(z katecheze papeže Františka při generální audienci 15. prosince 2021) 

Drazí bratři a sestry,  

učme se od svatého Josefa pěstovat prostory ticha, v nichž se může objevit jiné 
Slovo, totiž Ježíš, Slovo Ducha svatého, který v nás přebývá a přináší Ježíše. Není 
snadné rozpoznat tento Hlas, který je často zaměňován s tisíci hlasy starostí, 
pokušení, tužeb a nadějí, které nás obývají; avšak bez tohoto cvičení, spočívajícího 
právě ve získání zběhlosti ve ztišení, může onemocnět také naše řeč. Bez cvičení 
se v tichosti naše řeč onemocní. Místo toho, aby nechávala vyzařovat pravdu, 
může se stát nebezpečnou zbraní. Naše slova se totiž mohou proměnit v 
pochlebování, vychloubání, lež, pomluvu a očerňování. Zkušenost praví, jak to 
připomíná kniha Sirachovcova, že "jazyku padlo za oběť víc (lidí) než meči" (srov. 
28,18). Ježíš to řekl jasně: Kdo mluví špatně o svém bratru nebo sestře, kdo 
pomlouvá svého bližního, je vrah (srov. Mt 5,21-22).  Zabíjí jazykem. Nechce se 
nám tomu věřit, ale je to pravda. Zamysleme se trochu nad tím, kdy jsme zabíjeli 
jazykem, zastyděli bychom se! Ale velmi nám to prospěje, opravdu velmi. 

Právě proto se musíme od Josefa učit pěstování ticha: tohoto prostoru vnitřního 
soustředění v našich dnech, v němž dáváme Duchu příležitost, aby nás obnovoval, 
utěšoval a napravoval. (Nejde o to, abychom upadli do němoty, vůbec ne, ale měli 
bychom si ticho pěstovat. Každý z nás se musí podívat do svého nitra: často 
děláme nějakou práci, a sotva ji dokončíme, už šátráme po mobilu, abychom 
udělali zase něco jiného, a tahle je to s námi pořád. A nepomáhá nám to, nutí nás 
to sklouzávat k povrchnosti. Hloubka srdce roste s tichem; tichem, které není 
němotou, jak jsem řekl, ale které nechává prostor pro moudrost, reflexi a Ducha 
svatého. Někdy se bojíme chvil ticha, ale neměli bychom se bát! Ticho nám 
opravdu prospěje.) A užitek, jaký má pro naše srdce, uzdraví také naše jazyky, 
naše slova a především naše rozhodnutí. Josef totiž spojoval tichost s činem. 
Nemluvil, ale konal, a tak nám ukázal to, co Ježíš jednou řekl svým učedníkům: "Ne 
každý, kdo mi říká: ´Pane, Pane!´ vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní 
vůli mého nebeského Otce" (Mt 7,21). 
 

Na závěr se pomodleme: 

Svatý Josefe, muži ticha, 

ty, který v evangeliu neříkáš jediné slovo, 

nauč nás postit se od marných slov, 

objevit hodnotu slov, která budují, povzbuzují, utěšují a podporují. 

Buď nablízku těm, kdo trpí kvůli slovům, jež zraňují, 

jako jsou pomluvy a očerňování, 

a pomáhej nám, abychom slova vždycky spojovali se skutky. Amen. 

(www.vaticannews.va) 
 

 

 

Žijeme s církví  
 



  
 

 
 

4. neděle adventní       19. 12. 2021 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově - za + Otu Voláka, živé i zemřelé z obou rodů. 

v 9:30 na Rožberku - na poděkování za 65 let společného života a za dar dětí.  

v 10:45 v Lochenicích - na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

pátek Štědrý den 

sobota Slavnost Narození Páně 

  příští neděle Svátek svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí 

20.12. 

v 7:00 - Pouchov - za Aloise Flégra, manželku, syna a dceru. 

v 17 - Rožberk - za Boží požehnání. 

Úterý 

21.12. 
   mše svatá není 

Středa 

22.12. 

    v 8:00 - Rožberk - za zemřelého manžela a rodiče z obou stran. 

    v 18:00 - Pouchov - za Karla Vachalovského, syna a dceru. 

Čtvrtek 

23.12. 

    v 17:00 - Rožberk - na dobrý úmysl. 

Pátek 

24.12. 

    v 16:00 - Pouchov - za rodiny. 

ve 22:00 - Lochenice - na dobrý úmysl. 

    v 24:00 - Pouchov - za farnost. 

Sobota 

25.12. 

    v 8:00 Pouchov - za farnost. 

v 9:30 - Rožberk - za Pavla Bartoše, dceru Petru a živé členy rodiny. 

    v 10:45 - Lochenice - na dobrý úmysl. 

Neděle 

26.12. 

v 8 hod - Pouchov - na dobrý úmysl. 

v 9:30 - Rožberk  - za rodinu Vaňkovu. 

v 10:45 - Lochenice - na dobrý úmysl. 

 

Sbírka na kněžský seminář 

vynesla 18 570,- Kč a v Lochenicích 2 520,- Kč. Děkuji za vaši velkou štědrost. 

 

➢ Sbírka na Azylové domy 

vynesla na Pouchově 6 710,- Kč. Předal jsem ji při adventní bohoslužbě paní 

ředitelce Azylového domu pro matky s dětmi. Byla velmi ráda a děkuje za vaši 

štědrost. Na Rožberku jsme vybrali pro azylový dům pro muže 2 722,- Kč. 

Děkuji za vaši štědrost. 

Příprava na příští týden 
 



  

  

Vánoční výzdoba, příprava kostelů na Vánoce 

Na Rožberku budeme zdobit ve středu 22.12. od 17:00 hod, v kostele na 

Pouchově ve čtvrtek 23.12. od 9:00 hod. Zveme všechny, kdo mohou pomoci, 

přijďte do společenství. 

 

Betlémské světlo a služba v kostele 

bude na faře už 23.12. a v kostele na Štědrý den. Právě na Štědrý den bude kostel 

otevřený od 9 hod do odpolední mše svaté, aby lidé mohli přijít pro betlémské 

světlo a vůbec navštívit kostel. V té souvislosti moc prosím o pomoc s hlídáním 

kostela, protože není možné ho nechat bez dozoru. Na stolku je rozpis, prosím 

obětujte alespoň půlhodinku a zapište se, abychom mohli všem zájemcům otevřít 

kostel a nabídnout sváteční světlo. Předem děkuji. 

 

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 26.12.2021 

Pouchov Jitka Rusková Rožberk Pavel Bartoš 

 Ondřej Rusek  Jana Pislová 

 Veronika Horejšová  Marie Hesounová 


