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2. čtení: Kol 3,1-4 

 
 

 
 

 
 
 

Evangelium: Jan 20,1-9 
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Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
17. dubna LP 2022 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Aleluja. 

 

Dvacátá kapitola Janova evangelia je přímým pokračováním pátečních pašijí. Je 
dobré neztratit nit dramatičnosti vyprávění. Od tohoto místa budeme číst, jak 
učedníci zažili a viděli skutečnost vzkříšení. 

Podobně jako v jiných textech svatého Pavla, i zde se autor vymezuje proti 
falešným hlasatelům evangelia, kteří předpisují křesťanům, co všechno se nesmí 
jíst, dělat… (Kol 2,16-23). Tyto předpisy nazývá Pavel „věci světa“. Náš text říká, v 
čem spočívá život člověka, který přijal křesťanství. 

Tato slavnost je vrcholným dnem celého liturgického roku. Slavíme Boží vítězství 
nad zlem, hříchem, prohrou lidských dějin. Slavíme naději, kterou nám Bůh znovu 
po prvotním hříchu nabízí. Smíme být syny a dcerami nebeského Otce. 

Učedníci již začali hlásat Krista v Jeruzalémě a po Štěpánově smrti se rozejdou do 
dalších míst Izraele. Petr je nečekaně povolán hlásat Krista v domě pohana, 
setníka Kornélia, což pro Žida znamenalo poskvrnění, porušení Zákona. Poznal, 
že k tomuto setkání ho přivedl Bůh stejně jako Kornélia. Proto i zde shrnuje 
podstatu evangelia. 
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Žijeme s církví  
 



  

 

 
 
 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně       17. 4. 2022 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově - za Jaroslava Kotlanda a živé členy rodiny. 

v 9:30 na Rožberku – za farnost. 

v 10:45 v Lochenicích - na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

pondělí Pondělí velikonoční 

příští 

neděle 

2. neděle velikonoční (Božího Milosrdenství)   

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí v 8:00 - Pouchov – za rodinu Kristelovu a celý rod. 

v 9:30 - Rožberk – za Boží požehnání a pomoc pro Oldřicha 

Matouška. 

Úterý     mše svatá není 

Středa     v 8:00 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

    v 18:00 - Pouchov – za + z rodiny Macháčkovy a Fabiánovy a za 

duše v očistci.  

Čtvrtek     v 18:00 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

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

v 17:00 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

v 18 :00 - Pouchov – na dobrý úmysl. – skautská mše. 

Sobota     v 17:00 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

v 18:00 - Pouchov - za farnost. 

Neděle v 8 hod - Pouchov – na dobrý úmysl. 

v 9:30 - Rožberk - za + sestry Anežku a Annu a všechny živé a + z 

rodin. 

v 10:45 - Lochenice - na dobrý úmysl. 

 

Slavení Velikonoc – poděkování 

Děkuji všem, kteří jste připravili slavení letošních Velikonoc. Děkuji jáhnovi 

Ondrovi, ministrantům, panu regenschorimu a zpěvákům, všem, kdo jste uklidili, 

vyzdobili a připravili naše kostely k největším svátkům v roce i všem, kdo jste se 

účastnili adorace a křížové cesty a vůbec všem, kteří jste přišli do společenství a 

k modlitbě. 

 

 

Příprava na příští týden 
 



 

 

 

 

 

Volby do Pastorační rady 

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

označíte maximálně pět jmen.  

 

Skautská mše 

před svátkem patrona skautů bude tento pátek na Pouchově v 18 hod. 

 

Sbírka na pojištění 

Sbírka vynesla v naší farnosti 13 678 Kč a v Lochenicích 1 640,- Kč. Děkuji za 

vaše příspěvky. 

 

Tichá adorace 

bude ve farním kostele až příští neděli.  
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Úklid kostela – Pouchov: Skupina II. 

 

Lektoři příští neděle 24.4. 

Pouchov Marie Košňarová Rožberk Jana Pišlová 

 Jana Portyková  Marie Bártová 

 Helena Baigerová  Miroslav Švorčík 


