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Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Ex 20,1-17 

 
 

                 

 

2. čtení: 1 Kor 1,22-25 

 
 

 
 

Evangelium: Jan 2,13-25 

 

 

 

 
Farní oznámení 

Z důvodu velmi špatné epidemické situace a s tím spojených přísných vládních 
protiepidemických opatření Vás prosíme, abyste do odvolání nechodili osobně 
na bohoslužbu. Připojte se k ní každou neděli v 8 hodin přes odkaz uveřejněný na webu 
farnosti pouchov.farnost.cz v sekci bohoslužby nebo na profilu farnosti na facebooku. 

Příležitost k osobnímu přijetí eucharistie je každou neděli v čase 9-10 hodin v kostele 
na Pouchově a v čase 10-11 hodin v kapličce na Rožberku. 

Děkujeme za pochopení!
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3. neděle postní 
7. března LP 2021 

Barva fialová. Mše vlastní. 

Liturgický cyklus B 

Odp. Žalm: Pane, ty máš slova věčného života. 

Janovo evangelium je koncipováno velice symbolicky. Hned po zprávě o počátku 
Ježíšova veřejného působení v Káně přichází scéna očištění chrámu. Jan tak začíná 
evangelium slovy o blízkosti Velikonoc a proroctvím o ukřižování a zmrtvýchvstání. 

V komunitě Korinťanů se objevila řada problémů. Svatý Pavel na to reaguje několika 
dopisy. První z nich obsahuje více témat. Na začátku dopisu se Pavel musí sám obhájit, 
protože korintská komunita se začala štěpit na jeho příznivce a odpůrce. (Toto čtení 
koresponduje s dnešním evangeliem.) 

Postní doba je časem duchovní obnovy spojené s vyvrcholením přípravy katechumenů na 
křest. (Dnes mohou proběhnout tzv. skrutinia, tedy modlitba s katechumeny o ochranu a 
vysvobození z moci Zla.) Čtou se texty, které mají zásadní význam pro naši víru (Desatero, 
význam ukřižování Krista). Lze vybrat i texty z cyklu A (s katechezí o samařské ženě). 
Nebo ho prosit, aby nám pomohl den dobře prožívat. 

Čteme Desatero v jeho originální podobě. Hospodin dává tato přikázání Mojžíšovi jako 
součást vzájemné smlouvy: Bůh prezentoval, kým je, a nabídl své doprovázení Izraeli 
(19. kapitola). Nyní vyjadřuje podmínky, za kterých bude smlouva platit. 

http://pouchov.farnost.cz/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zapsal Lukáš Vízek 
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Redakce: Libuše Veselá (LV), Jitka Novotná (JN), Martin Novotný (MN), P. Miloslav Šiffel (MŠ), Matěj Havel 
(MH) Příspěvky do zpravodaje: jitun.no@seznam.cz (uzávěrka příspěvků: středa 18 hodin). Distribuce: Jan 
Mádlík (Pouchov, Ržb) (uzávěrka pro tisk: v pátek ve 12 hodin)  

 

 

Zápis z jednání pastorační rady farnosti HK – Pouchov 

ze dne 3. března 2021 

____________________________________________________________________________ 

Přítomni: P. Prokop Brož, Jan Mádlík, Marie Mádlíková, Marie Bártová, Matěj Havel, Libuše 
Hovorková, P. Vojtěch Brož, Rudolf Pastuszek, Lukáš Vízek. 

Omluveni: Marie Podzimková, Jaroslava Vojáčková. 

Program: 

1) Fara, kostel a kancelář v podstatě fungují. 

2) Maminka P. Miloslava paní Rýznarová zatím zůstává na faře. Je v kontaktu s Domovem 
sv. Zdislavy v Červené Vodě, domlouvá zde ubytování. Jsme s ní domluveni, že za ní 
každý den přijde pečovatelská služba. 

3) Chceme vyvěsit modlitbu za uzdravení země na kapličku na Rožberku. P. Prokop její 
návrh zhlédne a následně Marie Mádlíková vyvěsí. 

4) Podle platných nařízení je možné, aby při bohoslužbách bylo v kostele pouze 10 % osob 
z celkové kapacity míst k sezení. Lukáš Vízek promyslí, jakým způsobem realizovat 
rezervační systém. Berme to jako výzvu pro následující týdny. Na kostelní vývěsce 
budou farníci a ostatní zvaní k on-line sledování mší. Farníky pak žádáme, aby tuto 
výzvu respektovali a využili následné podávání Eucharistie v obou našich kostelích 
po on-line mši. Tím bude možno počet lidí v kostelích dodržet na povolené kapacitě.    

5) Velikonoce plánujeme ve standardním průběhu. Ten bude dojednán s P. Vojtěchem 
Brožem. Počet zúčastněných bude záviset na aktuálních opatřeních. Lze usuzovat, že 
budou v platnosti výrazná omezení. Z pátka na sobotu bude kostel přístupný k soukromě 
modlitbě a noční adoraci. Možnost a způsob rezervování termínu adorace tak, aby byly 
přítomny nejméně 2 osoby bude ještě upřesněn. 

6) Na Noc kostelů dne 28. května 2021 jsme přihlásili Pouchov i Rožberk. Za výchozí 
považujeme minulý program. Mádlíkovi osloví Ivu Rybeckou, zdali by napsala článek 
o Pouchovských zvonech pro zpravodaj k noci kostelů. Koordinátorem aktivit 
na Pouchově je Matěj Havel, na Rožberku Mádlíkovi. Do konce března je třeba uzavřít 
program a nahlásit jej organizátorům. Jan Mádlík zjistí možnosti dotisku brožurek 
o Rožberku. Pro program na Rožberku oslovíme hudebníky. 

7) Farní den bychom rádi připravili v neděli 5. září 2021. Program by byl obdobný minulým 
farním dnům. 

8) Na Rožberku se v současné době nezvoní na zvon. Je poškozeno uložení zvonu. 
Za P. Miloslava byla v plánu jeho oprava firmou Boroko, která si již situaci zaměřovala. 
Jan Mádlík zjistí, jaký je stav daného záměru a možnosti realizace. 

9) Uvažujeme o rekonstrukci žaluzií na Pouchovské věži, aby byly zvony lépe slyšet 
do okolí, farníci na tento účel již poskytli dar. 
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