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Svátek Svaté Rodiny 
26. prosince LP 2021 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Bože, do tvých rukou odevzdávám svého 
ducha. 

 

 



 

 
 

 

 

 

VÁNOCE ZNAMENAJÍ SETKÁNÍ S LÁSKOU 

(podle Jana Pavla II.) 

Vánoce jsou tím nejpodivuhodnějším svátkem, 

který existuje. 

Jsou překvapením, které Bůh připravil lidem. 

Vánoce znamenají setkání s láskou. 

S láskou Boží, která v dítěti Ježíši přišla na svět. 

S láskou, která je nabízena celému lidstvu, 

ale ani jedinému člověku se nevnucuje. 

S láskou, která otevírá dveře víry, 

ale nemá žádné donucovací prostředky, 

kterými by zlé lidi donutila jednat dobře. 

Ježíš se narodil také pro tebe. 

Ježíš se narodil také pro tebe – ať jsi kdokoliv. 

Starý či mladý, šťastný nebo nešťastný, úspěšný nebo neúspěšný. 

Narodil se pro tebe a k tobě chce také přijít. 

Chce přijít, aby ti ukázal naději, která nezávisí na tvých schopnostech, 

výhrách či prohrách. 

Chce přijít, aby ti otevřel cestu k bohatství, které není závislé 

na tvých úspěších, ani na míře inflace. 

Chce přijít, aby ti ukázal, že ti může být odpuštěno, 

a že i ty můžeš dojít naplněného života... 

Boží Syn se stal jedním z nás. Takto k nám Bůh přichází, aby o sobě 

promlouval 

a ukazoval nám cestu, po níž k němu můžeme dojít. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Žijeme s církví  
 



  
 

 
 
 

Svátek svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa      26. 12. 2021 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově – za + rodiče, příbuzné, přátele a známé z obou 

stran a na dobrý úmysl. 

v 9:30 na Rožberku – za rodinu Vaňkovu.  

v 10:45 v Lochenicích – na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

pondělí Svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty 

úterý Svátek svatých Mláďátek, mučedníků 

pátek  

sobota Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

příští 

neděle 

Slavnost Zjevení Páně 

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí 

27.12. 

v 7:30 - Pouchov - mše svatá nebude. 

v 17 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

Úterý 

28.12. 
   mše svatá není 

Středa 

29.12. 

    v 8:00 - Rožberk - bohoslužba slova s podáváním svatého 

přijímání. 

    v 18:00 - Pouchov - bohoslužba slova s podáváním svatého 

přijímání. 

Čtvrtek 

30.12 

    v 17:00 - Rožberk - bohoslužba slova s podáváním svatého 

přijímání. 

Pátek 

31.12. 

    v 16:00 - Pouchov -  za + maminku, za rodinu Čiháčkovu, 

Černohousovu a Tauberovu. 

Sobota 

1.1. 

v 8:00 – Pouchov - za farnost. 

     v 9:30 - Rožberk - na dobrý úmysl. 

v 10:45 - Lochenice - na dobrý úmysl. 

Neděle 

2.1. 

v 8 hod - Pouchov - za + manžela a rodiče a obou stran, Boží pomoc 

a ochranu Panny Marie pro rodinu. 

v 9:30 - Rožberk  - na dobrý úmysl. 

v 10:45 - Lochenice - na dobrý úmysl. 

 

 

 

 

Příprava na příští týden 
 



 

 

 

 

Dovolená 

Od pondělí do pátku rána budu u své rodiny. Budu na telefonu, v případě potřeby 

mi volejte. 

 

Tichá adorace 

    bude ve farním kostele až příští neděli 2. ledna 2022 od 19:30 do 20:30 hod. Jste 

srdečně zváni. 

 

Poděkování za Vánoční výzdobu a přípravu kostelů na Vánoce 

Moc děkuji všem, kteří jste připravili slavení svátků v našich kostelích. Děkuji za 

úklid, výzdobu, stavění betlémů, hudebníkům na kůru, všem, kdo hlídali kotel, 

kostelníkům, ministrantům a všem ostatním. Přeji Vám požehnané a milostiplné 

svátky. Pán se pro nás narodil! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakce: P. Jiří Heblt, Jitka Novotná (JN), Martin Novotný (MN), Matěj Havel (MH) Příspěvky do zpravodaje: 
jitun.no@seznam.cz (uzávěrka příspěvků: středa 18 hodin). Distribuce: Jan Mádlík (Pouchov, Ržb) (uzávěrka pro 
tisk: v pátek ve 12 hodin)  
 

Lektoři 2.2.2022 

Pouchov  Rožberk Miroslav Švorčík 

   Jana Pišlová 

   Marie Bártová 
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