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3. neděle v mezidobí 
23. ledna LP 2022 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život. 

 

Tento úryvek je složen ze dvou částí – úvod k Lukášovu evangeliu, kde autor 
popisuje důvod sepsání, komu celé toto dílo píše i metodu, jak pracoval. A pak 
přeskočíme tři kapitoly – Ježíšovo dětství, událost křtu i pokušení na poušti. Ježíš 
nyní veřejně vystupuje v moci Ducha, jak dokládá i citace proroka (Iz 61,1-2). 

Pokračujeme ve čtení 12. kapitoly, o duchovních darech. Nesrovnalosti v komunitě 
přiměly svatého Pavla, aby vysvětlil, jak se lidé vzájemně doplňují. Stejně pracuje i 
Duch svatý. Každému dává jiný dar. Díky tomu máme zachycenu jednu z 
významných teologických reflexí církve v Písmu. 

Třetí neděle v mezidobí nabízí ohlédnutí, jak se v minulosti předávala víra a jakou 
metodou se zaznamenávaly události víry. Nejde jen o historii vzniku Bible, ale o 
výzvu rekapitulovat, jak to děláme dnes a zda nám něco podstatného neuniká. 

Slavnost nového začátku – v 5. stol. př. Kr. se po více jak sto letech podařilo 
obnovit jak chrám, tak i vlastní slavení bohoslužeb. Lidé však již nevěděli, jak 
bohoslužba vypadala ani co bylo obsahem Božího zákona. A tak bylo třeba 
obnovit nejen zasvěcení Hospodinu, ale také bylo třeba vše vysvětlit. 

mailto:jarka.detova@seznam.cz


 

 
 

 

Neděli Božího slova 

 

Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je věnována „slavení a šíření Božího 
slova a úvaze nad ním“. 

 
Papež František zvolil třetí neděli v mezidobí, kdy evangelium představuje 
Ježíše jako hlasatele Božího království. Zároveň se ale jedná o časový úsek, 
do něhož spadá Den dialogu s judaismem a Týden modliteb za jednotu 
křesťanů. Papež výslovně říká, že den věnovaný Bibli nemá být jednou za 
rok, nýbrž slaví se jednou s celoroční platností, abychom získali důvěrnější 
vztah k posvátným textům. Zde se totiž dotýkáme velice smutného bodu – 
naprostá většina našich věřících Písmo nezná a naslouchá mu jedině v 
neděli. Bible je sice nejrozšířenější kniha, ale také nejvíce pokrytá prachem, 
protože ji nikdo nebere do rukou. Papež nás tímto listem vyzývá, abychom 
naopak Boží slovo co možná nejvíce a každodenně drželi v rukou a učinili z 
něj svou modlitbu.  Schopnost naslouchat Božímu slovu v nás probouzí 
vnímavost vůči krajním životním situacím, které označujeme za existenciální 
periferie a s nimiž se denně setkáváme. 

… 
 
Potom pochopíme bezprostřední Ježíšovu výzvu „obraťte se“ či „změňte 
život“. Změňte život, protože začal nový způsob života. Skončil čas žití pro 
sebe a začalo žití s Bohem a pro Boha, s druhými a pro druhé, s láskou a z 
lásky. Ježíš dnes opakuje také tobě: „Odvahu, jsem ti nablízku, udělej mi 
místo a tvůj život se změní!“ Ježíš klepe na dveře. K tomu ti Pán dává svoje 
slovo, abys je přijal jako milostný dopis, který ti napsal, a pocítil tak, že je s 
tebou. Jeho slovo nás utěšuje a povzbuzuje. Zároveň nabádá k obrácení, 
otřásá námi, zbavuje nás sobeckého ochrnutí. Jeho slovo má totiž moc život 
změnit a umožnit nám přejít ze tmy k životu. Taková je síla Jeho slova. 
 
(pastorace.cz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Žijeme s církví  
 



  
 

 
 
 
 

3. neděle v mezidobí      23. 1. 2022 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově – na dobrý úmysl. 

v 9:30 na Rožberku - za + manžela, rodiče a živé členy rodiny. 

v 10:45 v Lochenicích - na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

pondělí Památka sv. Františka Sáleského, biskupa a učitele církve 

úterý Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola 

středa Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

pátek Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 

příští 

neděle 

4. neděle v mezidobí  

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí 

24.1. 

v 7:30 - Pouchov – za nemocnou sestru M. 

v 17 - Rožberk - na dobrý úmysl. 

Úterý 

25.1. 
    mše svatá není 

Středa 

26.1. 

    v 8:00 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

    v 18:00 - Pouchov – za Boží požehnání pro Slávku a Ilonu.  

Čtvrtek 

27.1. 

    v 17:00 - Rožberk - na dobrý úmysl. 

Pátek 

28.1. 

    v 8:00 – Lochenice - na dobrý úmysl.   

v 17:00 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

v 18 :00 – Pouchov – za Felixe, za uzdravení ze závislosti. 

Sobota 

29.1. 

    v 17:00 - Rožberk - na dobrý úmysl. 

v 18:00 - Pouchov – za rodiče Lánských, bratra Františka a sestru 

Fanušku a živé i zemřelé z toho rodu. 

Neděle 

30.1. 

v 8 hod - Pouchov – za Annu a Josefa Bachtíkovy a rodiče z obou 

stran. 

v 9:30 - Rožberk  - na dobrý úmysl. 

v 10:45 - Lochenice - na dobrý úmysl. 

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů 

probíhá do 25. ledna, připojme se modlitbou na tento důležitý úmysl. 

 

 

Příprava na příští týden 
 



 

 

 

 

Úklid vánoční výzdoby 

na Rožberku bude v pátek 28. 1. po večerní mši svaté a na Pouchově v sobotu 29. 

1. od 9 hod. Předem děkuji za vaši pomoc. 

 

Tichá adorace 

    bude ve farním kostele dnes v neděli 16. ledna 2022 od 19:30 do 20:30 hod. Jste 

srdečně zváni. 
 

 
 

 
 

 

Lektoři příští neděle 30.1. 

Pouchov Rudolf Pastuszek Rožberk Jana Pišlová 

 Helena Baigerová  Marie Bártová 

 Jan Mádlík ju.  Miroslav Švorčík 

Úklid kostela 

Pouchov III.skupina   


