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Svátek Křtu Páně 
9. ledna LP 2022 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu. 

 

Všichni synoptici (Mt, Mk, Lk) uvádějí scénu Ježíšova křtu. Jde tedy o zásadní 
skutečnost. Jan ukazuje, že Ježíš nepřijímá křest jako znamení obrácení či pokání 
za vlastní hříchy. Pán takto zahajuje svoji misi záchrany a své veřejné vystoupení! 
Protože se zde objevuje celá Nejsvětější Trojice, bude tedy také dílo záchrany 
dílem celé Trojice. 

Apoštol Petr se podivuhodným způsobem dostane do domu pohanského setníka 
Kornelia, který zatoužil poznat víru. Když Petr slyší, že Bůh jedná v srdcích těchto 
pohanů, plný radosti vypráví, jak to všechno s Ježíšem začalo… 

Slavnost Křtu Páně ukončuje vánoční dobu. Krista posílá nebeský Otec a vybavuje 
ho svým Svatým Duchem. Od „této“ chvíle Pán veřejně hlásá evangelium. 

Od 40. kapitoly se styl proroka Izaiáše mění, proto se domníváme, že jde o jiného 
autora než v předešlých kapitolách. Tento text vznikl v době největšího útlaku v 
babylonském zajetí v 6. stol. př. Kr. a právě zde Bůh zaslibuje „Služebníka“, který 
Izrael zachrání. Jak jeho záchrana bude vypadat? 
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Papež František: Učme se od mudrců na cestě do Betléma touze po 
Bohu 

(z papežské homilie na Slavnost Zjevení Páně) 

Mudrci putují do Betléma. Jejich pouť promlouvá i k nám: jsme povoláni 
kráčet k Ježíši, protože on je tou Polárkou, která osvětluje nebe života a řídí 
naše kroky k pravé radosti. Kde však pouť mudrců k Ježíši začala? Co vedlo 
tyto muže z Východu k tomu, aby se vydali na cestu? 
 
Měli skvělé alibi, aby se nevydali na cestu. Byli to mudrci a astrologové, měli 
slávu a bohatství. Jakmile dosáhli takového kulturního, sociálního a 
ekonomického zabezpečení, mohli se spokojit s tím, co znali a co měli, být 
pohodlní – mít pohodlí. Místo toho se nechali vyrušit. Nechali se znepokojit 
otázkou a znamením: "Kde je ten, který se narodil? Viděli jsme vycházet jeho 
hvězdu..." a tak dále (Mt 2,2). Jejich srdce se nenechává znecitlivět v doupěti 
apatie, ale žízní po světle; není zlenivělé, ale rozněcuje se touhou po nových 
obzorech. Jejich oči nejsou obráceny k zemi, ale jsou to okna otevřená do 
nebe. Jak řekl Benedikt XVI., byli to "muži neklidného srdce. [...] Očekávající 
muži, kteří nebyli spokojeni se svým zaručeným příjmem a společenským 
postavením [...]. Byli to hledači Boha" 

… 
 
A když půjdeme touto cestou každý den, budeme mít jistotu jako Mudrci, že i 
v nejtemnějších nocích svítí hvězda. Je to hvězda Pána, který přichází, aby 
se postaral o naše křehké lidství. Vydejme se k Němu. Nedopřejme apatii a 
rezignaci, aby nás uvěznily ve smutku plochého života. Přijměme neklid 
Ducha, neklidná srdce. Svět očekává od věřících nový impuls směrem k nebi. 
Jako mudrci pozvedněme hlavu, naslouchejme touze svého srdce, 
následujme hvězdu, kterou nad námi Bůh rozzáří. A jako neklidní hledači 
zůstaňme otevřeni Božím překvapením. Bratři a sestry, sněme, hledejme, 
klanějme se. 
 
(www.vaticannews.va) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Žijeme s církví  
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Svátek Křtu Páně – končí vánoční doba      9. 1. 2022 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově - za Václava France, manželku a syna Romana. 

v 9:30 na Rožberku - za živé i + z rodiny Kozákovy, Grófovy, Konečných a 

Houfovy. 

v 10:45 v Lochenicích - na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

  

příští 

neděle 

2. neděle v mezidobí – dětská bohoslužba 

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí 

10.1. 

v 7:30 - Pouchov - na dobrý úmysl. 

v 17 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

Úterý 

11.1. 
   mše svatá není 

Středa 

12.1. 

    v 8:00 - Rožberk – na poděkování za dar života pro + Dagmar 

Strnadovou a za živé členy rodiny. 

    v 18:00 - Pouchov – za rodinu Podalovu, Peškovu a Břehovských, 

za zdraví všech dospělých i dětí, za všechny, kteří již odešli – sestru 

Jarušku, Miladu a za nemocnou sestru Marii s rodinou. 

Čtvrtek 

13.1. 

    v 17:00 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

Pátek 

14.1. 

    v 8:00 – Lochenice - na dobrý úmysl.   

v 17:00 - Rožberk - na dobrý úmysl. 

v 18 :00 – Pouchov - na dobrý úmysl. 

Sobota 

15.1. 

    v 17:00 - Rožberk - na dobrý úmysl. 

v 18:00 - Pouchov – na dobrý úmysl. 

Neděle 

16.1. 

v 8 hod - Pouchov – za + rodiče Daňkovy a Kloudovy. 

v 9:30 - Rožberk  - za živé i + z rodiny Kozákovy, Grófovy, 

Konečných a Houfovy. 

v 10:45 - Lochenice - na dobrý úmysl. 

 

Tříkrálová sbírka 

České katolické charity probíhá v těchto dnech. V našich kostelích můžete 

přispět do zapečetěných pokladniček. Děkuji za vaši štědrost. 

 

 

Příprava na příští týden 
 



 

 

 

 

 

Setkání jáhnů 

V pátek budeme hostit setkání jáhnů, při mši svaté v 18 hod a pak budou mít 

vlastní program na faře. 

 

Tichá adorace 

    bude ve farním kostele dnes v neděli 9. ledna 2022 od 19:30 do 20:30 hod. Jste 

srdečně zváni. 
 

 
 

 

Lektoři příští neděle 16.1. 

Pouchov Petra Petrová Rožberk Stanislava Kozáková 

 Zdeněk Petr  Pavel Hesoun 

 Ludmila Černá  Marie Hesounová 


