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4. neděle velikonoční 
8. května LP 2022 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Plesejte Hospodinu, všechny země. 

 

Janovo evangelium v 10. kapitole mluví velmi jasně o vztahu Krista a jeho církve. 
Každé slovo našeho úryvku je klíčové pro jednoznačné pochopení vztahu Krista a 
nás. 

Vyprávění Apokalypsy nejdříve představilo nebe (4. kapitola), následně se objeví 
vítězný Beránek, jenž spustil řetězec posledních událostí, které vedou k vítězství 
věrných a k pádu mocností Zla. V 6. kapitole vyjedou mocní jezdci, kteří mají za 
úkol začít proces se Zlem. Ale to je přerušeno andělem, který nejprve volá věrné k 
Bohu. Tak se ocitáme v našem textu, kde jsou tito věrní přijímáni v nebi. 

Čtvrtá neděle velikonoční je nazývána nedělí Dobrého pastýře a je spojena s 
modlitbou za nová duchovní povolání. Čte se tradičně evangelium o dobrém pastýři 
z 10. kapitoly Janova evangelia. 

Vyprávění Skutků apoštolů pokračuje od vzniku církve a prvních kroků k šíření 
evangelia za hranice Izraele. Apoštolové Pavel a Barnabáš se na první apoštolské 
cestě (od jižního pobřeží zhruba do středu dnešního Turecka) vyrovnávají s 
nepřijetím zvěsti evangelia mezi Židy. Pro svatého Pavla byla ale zásadní otázka 
hlásání pohanům. Dnes čteme o události, která mu pomůže obrátit k nim 
pozornost. 
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Václav Renč  
Popelka Nazaretská 
 
 
Kapitola XXXI 
 
Vstal, skrývá se. Kde, v kterém 
místě? 
Na cestě své ho najde jistě, 
kdo věří v něj. A nalezna, 
bude ho v duši mívat hostem. 
Kde je tvůj zničující osten, 
ó smrti, včera vítězná? 
 
Denně v tom pozdviženém čase 
Pán přicházel a mizel zase, 
jak vlny vůní z jarních lích, 
jak stíny oblaků, jež plynou, 
jak deště v máji nad krajinou, 
jak příboj nocí měsíčných, 
 
jak tichý host a tišší vládce. 
I blažíval své malé stádce, 
jež kolem Panny Marie 
se vyplašeno shromáždilo. 
Ó Bože-lásko, Bože-sílo, 
veď k studnám života i je, 
 
ať ruce do nich ponoří si, 
ať hříšné léčí, mrtvé křísí 
a světlem prostupují zdi! 
Veď je k těm studánkám, ó Pane, 
jimiž tvé údy probodané 
i slavně vzkříšeny se rdí. 

 
A vedl je. A ze své dlaně 
moc divotvornou vylil na ně, 
ba sám se dal jim za kořist, 
když provždy naučil je slovu, 
kterým ho mohou denně znovu 
svolávat, měnit v chléb a jíst. 
 
Vedl je, učil po šest neděl. 
Když se jim všecek vypověděl 
v odpečetěných tajemstvích, 
za město vyvedl své stádce. 
Dal požehnání jim i matce 
a potom – k nebi ruce zdvih. 
 
A pak – ó, blesk, ó, oslnění! 
To hudba hřmí, to zpívá hřmění, 
to zem se bortí v základech? 
- Nelze vám, syna mého děti, 
na jeho krásu pohleděti, 
před níž i nebe tají dech! 
 
Odcházíš, zde jsi, je tě plno, 
stokrát se vracející vlno, 
jíž unášeno srdce lká. 
Ó děti mé, proč neumírám? 
Vy na tvář padáte – já zírám, 
já smrtelná, já Popelka…

 
(zaslala Veronika Horejšová) 

 

 

Žijeme s církví  
 



  
 

 
 
 
 

4. neděle velikonoční.          Sbírka na kněžský seminář     8. 5. 2022 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově – za pana kanovníka Františka Duška. 

v 9:30 na Rožberku – za + Antonína Kozáka a za všechny z rodiny Kozákovy a 

Grófovy. 

v 10:45 v Lochenicích – na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

pátek Panny Marie Fatimské. 

sobota Svátek sv. Matěje, apoštola. 

příští 

neděle 

4. neděle velikonoční 

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí 

9.5. 

v 7:30 - Pouchov – za farnost. 

v 17:00 - Rožberk – za + bratry, živé a + členy rodin. 

Úterý 

10.5. 
   mše svatá není 

Středa 

11.5. 

    v 8:00 - Rožberk – na poděkování za Boží ochranu a posilu při 

operaci. 

    v 18:00 - Pouchov – za + Tomáše Förstla. 

Čtvrtek 

12.5. 

    v 17:00 - Rožberk – bohoslužba slova. 

Pátek 

13.5. 

    v 8:00 - Lochenice – na úmysl dárce. 

v 17:00 - Rožberk – za + Růženu Bartošovou, manžela a živé členy 

rodiny. 

v 18 :00 - Pouchov – za + Václava Horejše a živé a zemřelé z toho 

rodu. 

Sobota 

14.5. 

    v 17:00 - Rožberk – za farnost. 

v 18:00 - Pouchov – za + Vlastu Hebltovou. 

Neděle 

15.5. 

v 8 hod - Pouchov – za Františka a Annu Špačkovy, sestru Anežku, 

vnoučata Luboše a Hanu a Josefa Duška. 

v 9:30 - Rožberk – za + Antonína Kozáka a za všechny z rodiny 

Kozákovy a Grófovy.  

v 10:45 - Lochenice – na dobrý úmysl. 

 

 

 

 

Příprava na příští týden 
 



 

 

 

 

 

Májová pobožnost u studánky 

Vneděli 8.5. v 15 hod májová na Rožberku. Příští neděli 15. 5. 2022 Vás zvu na 

mariánskou pobožnost ke studánce do lesa pod Dehetníkem. Cyklisté mohou jet 

společně. Sraz ve 14:30 na parkovišti u kostela sv. Pavla na Pouchově. Po májové 

nabízíme cyklistům malou projížďku: trasa 18,8km: 

 https://mapy.cz/s/pukareraza   

Kdo pojede autem, může u lesa parkovat. Pěšky ke studánce z parkoviště je to asi 

jeden kilometr. Ten den nebude májová na Rožberku. 

 

Ustavující schůze nové Pastorační rady farnosti 

bude ve středu 11. 5. 2022 od 19:30 hod na faře. 

 

Setkání v Lochenicích – vzpomínka na P. Josefa Čiháka 

proběhne v sobotu 21. 5. 2022 od 15:00 hod. Totiž 1. 4. uplynulo 110 let od jeho 

narození. V Lochenicích působil za války 1943 – 1946. Přijedou farníci 

z Dolního Újezda, kde on po většinu života působil. Bude mše svatá a pak 

setkání na farním dvoře. Prosím, přijďte a prosím o přípravu nějakého 

pohoštění. Moc děkuji. 

 

Tichá adorace 

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

 
 

 
 

 

 
 
 

Lektoři příští neděle 15.5. 

Pouchov Lenka Rusková Rožberk Marika Bartošová 

 Ondřej Rusek  Pavel Bartoš 

 Anna Brychová  Jitka Bartošová 

https://mapy.cz/s/pukareraza

