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2. neděle velikonoční 
24. dubna LP 2022 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. 

 

Vyprávění Janova evangelia dostalo v posledních kapitolách velký spád: Ježíš byl 
ukřižován, na začátku dvacáté kapitoly však přijdou ženy ke hrobu… Nyní 
Vzkříšený poprvé potkává učedníky. V takto vypjatém okamžiku zaznívá 
nejzásadnější poselství Vzkříšeného. Následný týden a přítomný Tomáš otevírají 
otázku, jak mají uvěřit ti, kdo „nebyli u toho“. 

Knihu Zjevení nelze číst jako běžný popis událostí. Jan zvláštním jazykem, plným 
barvitých obrazů a přirovnání, vykládá skutečnost Božího vítězství a lidského 
zápasu o spásu. Hned na začátku po úvodním pozdravu popisuje již tímto 
jazykem své povolání k sepsání této knihy a především Hospodina. 

Slavíme osmý den oslavy Vzkříšení – Velikonoc. Plni radosti zpíváme Aleluja nad 
Božím vítězstvím. Co nám nyní klade Kristus na srdce? Co je to klíčové poselství 
Vzkříšeného? Tento den je od roku 2000 nazýván neděle Božího milosrdenství 
podle duchovního poselství Faustyny Kowalské. 

Shrnující zpráva následuje po dlouhém vyprávění o prvním zázraku apoštolů, 
následném vyšetřování před radou a po příběhu o Ananiášovi a Safiře, kteří chtěli 
první komunitu církve ošidit. Následovat bude opět zázrak a vyšetřování. Naše 
shrnující zpráva tedy ukazuje, že evangelium nelze zastavit a povědomí o něm 
bude stále růst. 
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Kéž Kaina v nás přemůže Kristův pokoj 
 
Z papežova poselství Městu a světu (Urbi et orbi) o Božím hodu velikonočním 

 
 
„Ježíš, ukřižovaný, vstal z mrtvých! Přichází mezi ty, kdo ho oplakávají, zavřeni ve 
svých domovech, plni strachu a úzkosti, a říká: ‚Pokoj vám!‘ (Jan 20,19) Naše oči 
jsou v těchto válečných Velikonocích také nedůvěřivé. Viděli jsme příliš mnoho 
krveprolití a násilí. I naše srdce byla naplněna strachem a úzkostí, zatímco tolik 
našich bratrů a sester se muselo schovávat před bombami. Je pro nás těžké uvěřit, 
že Ježíš skutečně vstal z mrtvých a zvítězil nad smrtí,“ zahájil papež František 
letošní poselství. A pokračoval: „Ne, není to iluze! Dnes více než kdy jindy zaznívá 
velikonoční zvolání, které je křesťanskému východu tak drahé: ‚Kristus skutečně 
vstal z mrtvých!‘“ 

 
Svatý otec zmínil dva roky pandemie, které zanechaly těžké stopy. „Bylo načase 
spojit síly a zdroje. Místo toho však ukazujeme, že v nás ještě není Ježíšův duch, 
ale Kainův, který se na Ábela nedívá jako na bratra, ale jako na soupeře, a 
přemýšlí, jak ho odstranit,“ komentoval s odkazem na válku na Ukrajině. „Dnes více 
než kdy jindy potřebujeme toho, který přichází mezi nás a znovu nám říká: ‚Pokoj 
vám!‘“ 
 
„Vpusťme Kristův pokoj do svých životů, domovů a zemí! Kéž nastane mír pro 
sužovanou Ukrajinu, která je tak těžce zkoušena násilím a ničením v kruté a 
nesmyslné válce, do níž byla zatažena. Kéž nad touto strašlivou nocí utrpení a 
smrti brzy vzejde nový úsvit naděje!“ přimlouval se papež a představitele národů 
také vybídl, aby usilovali o mír. Ocenil i „povzbudivá znamení“ v této válce, jako je 
přijímání uprchlíků. „Kéž se tyto četné skutky lásky stanou požehnáním pro naše 
společnosti, někdy degradované velkým sobectvím a individualismem.“ 
 
Své poselství pak František uzavřel: „Tváří v tvář trvalým znamením války i mnoha 
bolestným životním porážkám nás Kristus, vítěz nad hříchem, strachem a smrtí, 
nabádá, abychom nepodléhali zlu a násilí. Nechme se přemoci Kristovým pokojem! 
Mír je možný, mír je nutný, mír je prvořadou odpovědností všech!“ 

 
  
(www.katyd.cz) 

 
 
 

 

 

Žijeme s církví  
 



  
 

 
 
 
 

2. neděle velikonoční (Božího Milosrdenství)       24. 4. 2022 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově - za Miroslava Malečka a Josefa Doležala a bratra 

Františka. 

v 9:30 na Rožberku – za + sestry Anežku a Annu a všechny živé a + z rodin. 

v 10:45 v Lochenicích - na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

pondělí Svátek sv. Marka, evangelisty. 

pátek Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky 

Evropy. 

příští 

neděle 

3. neděle velikonoční 

Mše svaté budou obětovány:  

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

v 17:00 - Rožberk – za Boží požehnání a pomoc pro Oldřicha 

Matouška. 

Úterý    mše svatá není 

Středa     v 8:00 - Rožberk – mše svatá nebude. 

    v 18:00 - Pouchov – mše svatá nebude. 

Čtvrtek     v 18:00 - Rožberk – mše svatá nebude. 

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

v 17:00 - Rožberk – bohoslužba slova. 

v 18 :00 - Pouchov – bohoslužba slova. 

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

v 18:00 - Pouchov – za + Václava Hovorku, ten celý rod, rodinu 

Zavadilovu a za dar zdraví. 

Neděle v 8 hod - Pouchov – za Aloisii a Rudolfa Pastuzskovy, rodiče a 

sourozence z obou stran. 

v 9:30 - Rožberk – za + manžela Pavla, + dceru Petru a živé členy 

rodiny 

v 10:45 - Lochenice - na dobrý úmysl. 

 

 

 

 

 

 

Příprava na příští týden 
 



 

 

 

 

Synoda diecéze 

Bude příští sobotu 30. 4. od 9:30 hod v Novém Adalbertinu, od 12 hod mše svatá 

v katedrále. 

 

Volby do Pastorační rady 

Volební komise sečetla hlasy. Zvolili jste pět nových členů a dalších pět členů 

jsem podle stanov jmenoval. Složení nové Pastorační rady bude zveřejněno. 

Děkuji, že jste volili své zástupce a děkuji také členům volební komise za službu. 

 

Dovolená 

Od pondělí do pátku budu mít dovolenou. V tom čase se budeme loučit s naší 

zemřelou sestrou Vlastou. V případě potřeby volejte na mé telefonní číslo. 

 

Tichá adorace 

bude ve farním kostele dnes od 19:30 hod a příští neděli bude večer chval. Jste 

srdečně zváni.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Lektoři příští neděle 1.5. 

Pouchov Eliška Voláková Rožberk Petr Rusek 

 Kristýna Petrová  Lukáš Kyrian 

 Libuše Hovorková  Stanislava Poznarová 


