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Komentáře k liturgickým čtením: 
 

1. čtení: Ex 3,1-8a.13-15 

 
 

                 

 

 

2. čtení: 1 Kor 10,1-6.10-12 

 
 

 
 
 
 

Evangelium: Lk 13,1-9 
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3. neděle postní 
20. března LP 2022 

Barva fialová. Mše vlastní. 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Chválíme Tě, Pane, neboť jsou úžasná 
Tvoje díla. 

 

Lukášovo evangelium je koncipováno tak, že od kapitoly 9, verše 51 Ježíš začíná 
svoji poslední cestu do Jeruzaléma. Na této cestě vypráví řadu epizod. S vědomím 
této poslední osudné cesty čteme náš text, který má spíše prorocký charakter, tedy 
skrze konkrétní událost vyzývá k jednání. 

První list Korinťanům je koncipován jako odpověď na řadu otázek. Od 8. kapitoly 
odpovídá svatý Pavel na problém, zda je možné konzumovat maso obětované 
pohanským modlám, které zřejmě bylo běžně dostupné. To vede autora k dlouhé 
úvaze o vnitřní svobodě (kap. 9–10), která je mnohem podstatnější než samotný 
problém jezení obětovaného masa. 

Mnohdy sledujeme mladé lidi, kteří s velkými ambicemi vstupují do života. Nic je 
nesmí zdržovat. Mnozí si později uvědomí, kolik tak minuli příležitostí projevit lásku 
či žít to podstatné ze života. Nikdo nevíme, kolik času nám zbývá a zda dnešek není 
poslední šancí stát se naplno lidmi, jak to od nás Bůh očekává. 

Mojžíš utekl z Egypta a žije daleko od svého národa. V této situaci ho však po 
letech Bůh oslovuje. Tak začíná příběh vysvobození Izraele z egyptského otroctví. 
Klíčový text Bible zjevuje Boží jméno JHVH, toto jméno je odvozeno od slova „být“ 
a nese mnohavrstvý význam: on je, existuje, nechává existovat. My jméno 
překládáme slovem Hospodin. 
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Žijeme s církví  
 



  
 

 
 

3. neděle postní - dětská bohoslužba     20. 3. 2022 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově - za Josefa Duška a dceru Hanu. 

v 9:30 na Rožberku – za + manžela Mirka, za živé a + z rodiny a za mír ve světě. 

v 10:45 v Lochenicích - na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

pátek Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. 

příští 

neděle 

4. neděle postní. 

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí 

21.3. 

v 7:30 - Pouchov - za rodinu, živé a zemřelé. 

v 17 - Rožberk - za živé a + z rodiny Bojanovských, Hejcmanovy a 

Příhodovy. 

Úterý 

22.3. 
   mše svatá není 

Středa 

23.3. 

    v 8:00 - Rožberk - za zdraví maminky a živé a + z rodiny. 

    v 18:00 - Pouchov - za + rodiče, Žofii a Emanuela Prokopovy a 

bratra Bohumíra.  

Čtvrtek 

24.3. 

    v 17:00 - Rožberk - za rodinu Dolečkovu. 

Pátek 

25.3. 

    v 8:00 - Lochenice - na dobrý úmysl.   

v 17:00 - Rožberk - za + z rodiny Kvěchovy, Moravcovy a babičku 

Vršťálovou. 

v 18 :00 - Pouchov - za mír, za syny Davida a Františka a na úmysl 

dárce. 

Sobota V 8:30 – za farnost. 

26.3.     v 17:00 - Rožberk - bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání. 

v 18:00 - Pouchov - bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání. 

Neděle 

27.3. 

v 8 hod - Pouchov - za Růženu a Josefa Boučkovy a sourozence. 

v 9:30 - Rožberk - na dobrý úmysl. 

v 10:45 - Lochenice - na dobrý úmysl. 

 

Postní duchovní obnova 

bude v sobotu 26. 3. 2022. Povede ji P. Vladislav Brokeš, děkan z Ústí nad 

Orlicí. Začneme v 8:30 mší svatou, od 9 do 12 hod bude program na faře. Jste 

srdečně zváni. 

 

Příprava na příští týden 
 



 

Prohlášení českých a moravských biskupů 

Drazí věřící, sestry a bratři, díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda 

další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích 

respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké době 

sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit 

šíření nemoci. Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast 

na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích 

prostředků, s pozváním do kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké situaci 

obětavě sloužili a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň na dálku. 

Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu, a dívat se jen 

na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní přítomnost, společenství 

víry a nabízí účast na eucharistické hostině.  

Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a přípravy na Kristův 

velikonoční dar nového života. Zařaďme do svých programů i svátost smíření, řádnou 

zpověď, třeba i po delší době. Svou ochotu začít nově žít s Kristem ukažme i tím, že 

pozveme svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm, pro které je obtížné se do kostela 

dostat. V rámci nápravy způsobených škod věnujme velkou pozornost dětem, které 

zvláště potřebují příklad praktické víry rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního 

přátelství s Kristem. Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních 

darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději 

od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek. Kéž nám dobře 

prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít jako svědkové 

vítězného Krista. Vaši čeští a moravští biskupové 

 

Volby do Pastorační rady 

Moc děkuji, že jste návrhu kandidátů věnovali pozornost. Kandidátní listina bude 

zveřejněna příští neděli, jelikož je třeba ještě s některými navrženými kandidaturu 

projednat. 

 

Křížové cesty 

V postní době probíhá modlitba křížové cesty na Pouchově o nedělích po ranní mši 

svaté a odpoledne od 15 hodin. Prosím pište se, na stolku je rozpis. Na Rožberku je 

křížová cesta ve čtvrtek a v sobotu od 16:30 hodin.  

 

Tichá adorace 

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

adoraci musím z časových důvodů zatím odvolat. Děkuji za pochopení. 

 

Úklid kostela – Pouchov: Skupina VII. 

Lektoři příští neděle 27.3. 

Pouchov Jan Mádlík sn. Rožberk Miroslav Švorčík 

 Jan Mádlík ju.  Jana Pišlová 

 Marie Košňarová  Marie Bártová 

 
 

 

 


