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4. neděle postní 
27. března LP 2022 

Barva fialová. Mše vlastní. 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Okuste a vizte, jak je dobrý Hospodin. 

 

Čteme vrchol Lukášova evangelia. Je tvořen třemi podobenstvími – o ztracené 
ovci, ztracené minci a milosrdném otci. Klíč k našemu podobenství nacházíme 
hned v první větě. Srovnání reakce otce a jednání obou synů je zásadní k 
pochopení celého podobenství. 

Svatý Pavel se v první části 2. listu Korinťanům brání nařčení, že prosazuje sám 
sebe či že falšuje Boží slovo. Tuto část dopisu však nezavršuje sebeobranou, ale 
pohledem upřeným na Krista. On ho povolal ke službě smíření, kterou sám Kristus 
připravil svojí obětí. 

Radostná neděle (laetare) nabízí možnost již zahlédnout, co bude vrcholem postní 
doby. Budeme číst podobenství o milosrdném otci, které patří k největším pokladům 
Lukášova evangelia. Usilujeme poznat Boha a jeho lásku k nám. Jak se projevuje v 
tomto textu? Jaký je Bůh? 

Text popisuje dobu kolem roku 1250 př. Kr. Izraelité po čtyřicetiletém putování 
pouští právě vstoupili do zaslíbené země a poprvé jedí z její úrody. Mojžíš je již 
mrtev. Všimněme si provázanosti na slavení Velikonoc. 
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 Z textu k zasvěcení Ukrajiny a Ruska  
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 

 

Maria, Matko Boží a Matko naše, v této přetěžké hodině se utíkáme k tobě. 
Ty jsi Matka, miluješ nás, znáš nás a víš o všem, co nám leží na srdci. Matko 
milosrdenství, tolikrát jsme zakusili tvou starostlivou péči, tvou přítomnost, 
přinášející pokoj, protože nás pokaždé přivedeš k Ježíši, knížeti Pokoje. 

Zbloudili jsme na cestě pokoje. Zapomněli jsme na poučení z tragédií 
uplynulého století, na miliony padlých obětí světových válek. Nedostáli jsme 
závazkům, které jsme na sebe jako Společenství národů vzali, zrazujeme 
touhy po míru a naději jednotlivých národů a mladých lidí. Roznemohli jsme 
se žádostivostí, uzavřeli jsme se do svých nacionalistických zájmů, zatvrdili 
jsme se svou lhostejností, paralyzovali se egoismem. Zalíbilo se nám 
ignorovat Boha, žít ve svých lžích, živit svou agresivitu, utiskovat lidské životy 
a hromadit zbraně. Přitom všem jsme zapomněli, že jsme ochránci svého 
bližního, ochránci společného domova světa. Válkou jsme zpustošili zahradu 
Země, hříchem jsme zranili srdce našeho Pána, který si přeje, abychom si 
byli navzájem bratry a sestrami. Vůči všem a vůči všemu jsme se stali 
netečnými, s výjimkou svého já. Se zahanbením voláme: Odpusť nám, Pane! 
…. 

Přijmi tedy, Matko, tuto naši úpěnlivou prosbu. 

Hvězdo mořská, nedopusť, abychom ztroskotali v bouři války. 

Archo nové úmluvy, buď inspirací našim plánům a cestou ke smíření. 

Země Nebe, přiveď na svět znovu Boží svornost. 

Uhas nenávist, umlč mstu, nauč nás odpuštění. 

Osvoboď nás od války, uchraň svět jaderné hrozby. 

Královno růžence, oživ v nás touhu po modlitbě a po lásce. 

Královno lidské rodiny, ukaž národům cestu bratrství. 

Královno míru, získej světu mír. 

 

Amen. 

 

Zkráceno, plný text: 
 https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/220323text-k-zasveceni-ukrajiny-a-ruska-
neposkvrnenemu-srdci-panny-marie 
 

 
 

 

 

Žijeme s církví  
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4. neděle postní     27. 3. 2022 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově - za Růženu a Josefa Boučkovy a sourozence. 

v 9:30 na Rožberku - za + sousedku Hedviku a na dobrý úmysl dárce. 

v 10:45 v Lochenicích - na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

příští neděle 5. neděle postní. 

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí 28.3. v 7:30 - Pouchov - na dobrý úmysl. 

v 17 - Rožberk - za + bratry, za živé a + členy rodiny. 

Úterý 29.3. mše svatá není 

Středa 30.3.     v 8:00 - Rožberk - za + bratra, rodiče Františka Kubáta a za 

živé členy rodiny. 

    v 18:00 - Pouchov - za všechny nemocné, kteří zemřeli na 

covidové onemocnění.  

Čtvrtek 31.3.     v 17:00 - Rožberk - za + rodiče Bednářovy a živé členy rodiny. 

Pátek 1.4.     v 8:00 - Lochenice - na dobrý úmysl.   

v 17:00 - Rožberk - za + sousedku Hedviku a živé a + z rodiny 

a za mír ve světě. 

v 18 :00 - Pouchov - za + rodiče a jejich sourozence a za duše v 

očistci. 

Sobota 2.4. V 8:30 – za farnost. 

     v 17:00 - Rožberk - za dar víry pro děti a vnoučata a za živé a + 

z rodin. 

v 18:00 - Pouchov - za farnost. 

Neděle 3.4. v 8 hod - Pouchov - za Jana Kotlanda, zetě a rodiče z obou 

stran. 

v 9:30 - Rožberk - na dobrý úmysl. 

v 10:45 - Lochenice - na dobrý úmysl. 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava na příští týden 
 



 

 

 

Příprava bytu na faře 

Vstup do prostor, kde bydlel Otec Miloslav je už novou příčkou oddělený od bytu 

kněze. Děkuji Ing. Vernerovi za přípravu a provedení. Je potřeba ještě vše ostatní 

připravit, abychom mohli v brzké době nabídnout tyto místnosti těm, kteří jsou 

opravdu potřební. 

 

Volby do Pastorační rady 

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

zveřejněna na nástěnkách. 

 

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. Na Květnou neděli 10. 4. zvu na 

křížovou cestu od 15 hod do Smržova. 

Tichá adorace 

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

Připomínám, že čtvrteční adoraci jsem z časových důvodů zatím odvolal. 

Děkuji za pochopení. 

 

 

 

Lektoři příští neděle 3.4. 

Pouchov Petra Petrová Rožberk Stanislava Poznarová 

 Zdeněk Petr  Petr Rusek 

 Ludmila Černá  Lukáš Kyrian 
 
 

 
 


