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1. čtení: 1 Král 19,16b.19-21 

 
 

                 

 

 

 

2. čtení: Gal 5,1.13-18 

 
 

 
 

 
 

Evangelium: Lk 9,51-62 
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13. neděle v mezidobí 
26. června LP 2022 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. 

 

Na tomto místě Lukášova evangelia nastává vypravěčský zlom. První věta našeho 
textu ukazuje, že od této chvíle Ježíš zaměří svůj pohled na Jeruzalém, kde položí 
život za naši spásu. (Autor na tomto místě dělá tzv. velkou vsuvku a do známé osy 
evangelia vkládá deset kapitol.) 

Svatý Pavel řeší velký problém prvních křesťanů: Musí přijmout obřízku a s ní 
předpisy Tóry, aby mohli být křesťany? Pavel urputně hájí novou skutečnost: není 
třeba být nejprve Izraelitou se všemi povinnostmi! Znamená tato svoboda, že 
nejsme vázáni žádnými morálními požadavky? 

Tato neděle otevírá začátek toho celku Lukášova evangelia, který bychom mohli 
nazvat „O pravém učednictví“. Jak tedy jedná skutečný, pravý učedník Ježíše? 
Ježíš nejprve začne pozváním k následování. A to se týká i nás. 

Scéna se odehrává v 9. stol. př. Kr. v Severním Izraeli. Předcházelo jí bouřlivé 
období, kdy Eliáš zastavil na hoře Karmel šířící se pohanství, ovšem za cenu velké 
nelibosti krále Achaba a jeho manželky. Musel prchnout daleko do pouště na horu 
Sinaj (cca 400 km). Tam dostává příkaz vrátit se a předat své poslání. Elizeus je v 
některých textech jmenován jako Elíša. 
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Rodinný poklad církve 

V lednu letošního roku papež František jmenoval učitelem církve Ireneje z 

Lyonu. Hlavní přínos tohoto světce z 2. století podle příslušného dekretu 

spočíval v tom, že se stal „duchovním a teologickým mostem mezi 

východními a západními křesťany“. Papež jej poctil titulem „učitel jednoty“. 

Slovo „učitel“ u leckoho z nás, zejména starších ročníků pamatujících různá 

„dobrodiní“ socialistického školství, může vyvolávat smíšené pocity. Ale 

přiznejme si, že i tehdy (a doufejme, že v mnohem větší míře také dnes) snad 

každý během své školní docházky narazil na někoho, kdo ukázal směr, 

rozšířil obzory, probudil zájem. Na někoho, s nímž člověk i po mnoha letech 

občas zapřede vnitřní dialog o všem možném. Na takové učitele se prostě 

nezapomíná. 

Podoba vztahu „učitel a žák“ se ale během dějin výrazně proměňovala. 

Nezapomeňme, že i vztah mezi Ježíšem a jeho učedníky byl založen na 

půdorysu vztahu mezi učitelem a jeho žáky. Ježíš byl přece také nazýván 

„nazaretský Rabbi“. V antice a židovství se tento vztah výrazně lišil od jeho 

dnešní podoby. Stát se něčím žákem tehdy znamenalo doslova kráčet v 

mistrových (učitelových) stopách, trávit s ním skoro veškerý čas, sdílet s ním 

radosti i strasti každodenního života – jak v dobrém, tak zlém. Naproti tomu 

učitel měl ke svým žákům silný citový vztah, dělil se s nimi dokonce i o svůj 

majetek. Nešlo tedy jen o nějaké nezaujaté předávání vědomostí. Až 

středověk přinesl změnu, ale i tehdy měli žáci a profesoři na univerzitách k 

sobě mnohem blíž než dnes. 

Církev už nějakou dobu uděluje významným osobnostem – biskupům, 

teologům nebo mistrům duchovního života – čestný titul „učitel“. Tyto 

osobnosti však musí splnit čtyři následující podmínky. Především je třeba, 

aby se vyznačovaly „pravověrností“, pak „znamenitým učením“, dále 

„významnou svatostí života“ a konečně se musí někdy uskutečnit „oficiální 

církevní prohlášení za učitele církve“. 

Nakonec ještě jedno povzbuzení: učitelem v církvi se může stát každý z nás. 

Už jeden velký středověký učitel církve prohlásil: „Vyučovat někoho, aby byl 

přiveden k víře, je úkolem každého kazatele a také každého věřícího.“ 

(Tomáš Akvinský) 

                                                                                                          (katyd.cz) 

 

 

Žijeme s církví  
 



  
 

 
 
 

13. neděle v mezidobí  - sbírka na Charitu     26. 6. 2022 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově – za Helenu a Jana Věckovy a syna Jana. 

v 9:30 na Rožberku – za + tatínka Jana Hesouna a Boží pomoc pro maminku. 

v 10:45 v Lochenicích – na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

úterý Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka. 

středa Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. 

příští 

neděle 

14. neděle v mezidobí 

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí 

27.6. 

v 7:30 - Pouchov – na dobrý úmysl. 

v 17:00 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

Úterý 

28.6. 
   mše svatá není 

Středa 

29.6. 

    v 8:00 - Rožberk – za dar víry pro vnuky, pravnuky, jejich rodiče a 

za duše v očistci. 

    v 18:00 - Pouchov – za Anežku Jíšovou, manžela, rodiče a 

sourozence. 

Čtvrtek 

30.6. 

    v 17:00 – Rožberk – za + rodiče Bednářovy a živé členy rodiny. 

Pátek 

1.7. 

    v 8:00 – Lochenice – na dobrý úmysl. 

v 17:00 – Rožberk – za spásu duší + manžel Pavla a dcery Petry a 

živé členy rodiny. 

v 18 :00 – Pouchov – na dobrý úmysl. 

Sobota 

2.7. 

    v 17:00 – Rožberk – na dobrý úmysl. 

v 18:00 – Pouchov – za farnost. 

Neděle 

3.7. 

v 8 hod – Pouchov – za Jiřinu a Vladislava Svobodovy. 

v 9:30 – Rožberk – na dobrý úmysl. 

v 10:45 - Lochenice – na dobrý úmysl. 

 

 

 

 

 

 

Příprava na příští týden 
 



 

 

 

 

Sbírka na Charitu 

se koná dnes, děkuji za vaše příspěvky. 

 

První svaté přijímání 

dvou dívek z Azylového domu bude ve středu při mši svaté v 18 hod ve farním 

kostele. 

 

Tichá adorace 

bude ve farním kostele v neděli od 19:30 hod. Srdečně vás zvu. 

 
 

 
 
 
 

 

Úklid kostela – Pouchov: Skupina VII. 
 
 

Lektoři příští neděle 3.7. 

Pouchov Rudolf Pastuszek Rožberk  

 Helena Baigerová   

 Jan Mádlík ju.   


