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KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE. – začíná Svatý týden     10. 4. 2022 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově - za +maminku, manžela a na poděkování za přijatá 

dobrodiní. 

v 9:30 na Rožberku – za P. Jana Haufa a všechny živé a + z rodin. 

v 10:45 v Lochenicích - na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

čtvrtek Zelený čtvrtek 

pátek Velký pátek – den přísného postu 

sobota Bílá sobota 

příští neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně   

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí 

11.4. 

v 7:30 - Pouchov – za rodinu Vachalovských a celý rod. 

v 17 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

Úterý 

12.4. 
mše svatá není 

Středa 

13.4. 

    v 8:00 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

    v 18:00 - Pouchov - za + z rodiny Markovy a Outratovy a za duše 

v očistci.  

Čtvrtek 

14.4. 

    v 18:00 - Pouchov – na dobrý úmysl. 

    v 19:00 – Lochenice – na dobrý úmysl 

Pátek 

15.4. 

    v 12:00 - Pouchov – křížová cesta.   

v 15:00 - Pouchov – velkopáteční obřady. 

v 19 :00 - Lochenice – velkopáteční obřady. 

Sobota 

16.4. 

    v 19:00 - Lochenice – na dobrý úmysl. 

v 19:00 - Pouchov - za farnost. 

Neděle 

17.4. 

v 8 hod - Pouchov - za Jaroslava Kotlanda a živé členy rodiny. 

v 9:30 - Rožberk - za farnost. 

v 10:45 - Lochenice - na dobrý úmysl. 
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Květná neděle 
10. dubna LP 2022 

Barva červená. Mše vlastní. 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? 
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Svatý týden 
 
 

Květná neděle 

Svěcením ratolestí a slavným průvodem si připomeneme, 
že Ježíš je král a Pán, který přišel nejen tehdy slavně do 
Jeruzaléma, ale také dnes přichází k nám a každého z 
nás zve, abychom se spolu s ním znovu vydali na cestu 
slávy i na cestu kříže. 

 

 

Zelený čtvrtek 

Svou pozornost dnes zaměřme na Ježíše, který 
nám v posledních chvílích svého života předává to 
nejcennější: přikázání lásky, tajemství své oběti a 
přítomnosti v Eucharistii, kterou mezi námi koná 
stejným způsobem jako tehdy ve večeřadle. Mytí 

nohou a gesto s chlebem a vínem ukazují to, co je nejdůležitější: dát život, 
darovat lásku.   
 
 
 

Velký pátek 

Centrem dnešní liturgie je kříž. Velký pátek nám staví před oči 
kříž a Krista na něm. Budeme s pohnutím děkovat za to, že 
On nás oddělené hříchem právě na oltáři kříže přivádí k Otci, 
trhá oponu, láme skálu každého oddělení a hříchu, obětuje se 
za nás! V Ježíši Kristu jsou doslova ukřižovány všechny naše 
hříchy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příprava na příští týden 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bílá sobota 
Je to den, kdy si spolu s celou církví připomínáme den Ježíšova spočinutí v 
hrobě a kdy se neslaví žádná bohoslužba. V tiché naději dlíme dnes u 
Kristova hrobu. 
 
 
 

Velikonoční vigilie 

Při sobotní vigilii znovu zazní prastaré texty o tom, jak Bůh 
vedl svůj lid a jak svého Syna – Beránka bez poskvrny slavně 
vzkřísil. Znovu uslyšíme, že v Jeho vzkříšení je i naše 
vzkříšení. Obnovíme svůj křest, a tak se znovu svěříme pod 
vládu Beránkovu, pod vládu skutečného Vítěze nad smrtí. 
Uvědomíme si také, že Pán Ježíš je jediným a pravým 

světlem, protože on sám svým vzkříšením přemohl temnotu hříchu a smrti. 
 
 
 

Velikonoční neděle 

V tento den můžeme prožít velikou slavnost. Kristus se stal 
vítězem nad smrtí. Jeho vítězství je i naše vítězství. Jsme 
vykoupeným Božím lidem, který má podíl na jeho životě. 
Zadarmo, nezaslouženě! Naše vděčnost Kristu by dnes 
neměla mít konce.  
 
 
 
 
 
Drama svatého týdne je před námi a Kristus v tomto svatém čase nám jde 
vstříc jako náš kněz, náš oltář, náš pravý a jediný Beránek. Pojďme mu i my 
naproti! K tomu vám všem žehnám!  

O. Jiří 



 
 

 
 
 
 

 

Slavení Velikonoc 

Program je vyvěšen na nástěnkách a uveden na našich webových stránkách. Vzadu na 

stolku je rozpis na adoraci v Božím hrobě, prosím zapisujte se. Navíc oproti minulým 

letům vám chci nabídnout na Velký pátek a Bílou sobotu Denní modlitbu církve – 

modlitbu se čtením s hlubokými texty, které nám církev v tyto dny předkládá. Modlitba 

trvá asi 20 minut, bude vždy od 8:00 hod ve farním kostele. Dále chci nabídnout na 

Velký pátek křížovou cestu od 12:00 hod, prosím zapisujte se vzadu na jednotlivá 

zastavení, text bude k dispozici. Ještě vás chci pozvat v sobotu po Velikonoční vigilii 

na faru k agapé, neformálnímu a radostnému slavení Velikonoc. Prosím, přineste něco 

na stůl. Na Boží Hod také požehnáme velikonoční pokrmy, které si přinesete.  

 

Rozšířená příležitost ke svátosti smíření před Velikonoci 

Na Pouchově: 

Neděle  10. 4. - 17 – 19 hod 

Pondělí 11. 4. - 16 – 18 hod 

Úterý    12. 4. - 16 – 18 hod 

Středa   13. 4. - 16 – 18 hod 

Na Rožberku vždy před mší svatou a každý pátek od 16 do 17 hod mimo Velkého 

pátku. 

 

Volby do Pastorační rady 

Proběhnou tuto a příští neděli po mši svaté. K dispozici máme hlasovací lístky, kde 

označíte maximálně pět jmen. Volební komise zajistí hladký průběh. Prosím, zvolte své 

zástupce, nenechte propadnout váš hlas. 

 

Příprava bytu na faře 

Děkuji všem, kteří jste pomohli se zařízením bytu. V pátek se nastěhovali manželé 

Sergej a Nasťa a jejich dcery Nikol a Alisia.  

 

Sbírka na pojištění 

Sbírka se koná dnes. Děkuji za vaše příspěvky. 

 

Křížová cesta 

bude dnes na Květnou neděli 10. 4 od 15 hod ve Smržově. 

 

Tichá adorace 

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

 

 
 


