
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                   
 
 
K zamyšlení: 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Job 38,1.8-11 

 
 

                 

 

 

2. čtení: 2 Kor 5,14-17 

 
 

 
Evangelium: Mk 4,35-41 

 

 

 

 

Zápis z jednání pastorační rady farnosti HK – Pouchov 

ze dne 16.června 2021 
________________________________________________________________________ 

Přítomni: Prokop Brož, Marie Mádlíková, Marie Bártová, Marie Podzimková, Matěj Havel, 
Libuše Hovorková, Lukáš Vízek, Jaroslava Vojáčková, Stanislav Verner, Jiří Heblt, Jan 
Mádlík, Rudolf Pastuszek. 

Program: 

1) Noc kostelů proběhla podle plánu. Na Pouchov přišlo asi 100 lidí, na Rožberk asi 
65, čehož si vážíme. Děkujeme všem, co se na akci podíleli. Fotografie z akce 
prosíme zaslat Vojtěchovi Šafrankovi na mail. 
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12. neděle v mezidobí 
20. června LP 2021 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus B 

Odp. Žalm: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. 

Po řeči v podobenstvích Marek předkládá čtyři zázraky (4,35 – 5,43), které mají pomoci 
učedníkům poznat, kdo Ježíš je. První zázrak ukazuje Krista jako vládce nad vodami. 
Mořské vody jakožto nespoutaný a člověku nebezpečný živel byly považovány za sídlo 
démonických sil. Vládnout nad mořem znamenalo být mocnější než síly zla. 

Pavel se musel opakovaně potýkat s lidmi, kteří podrývali jeho autoritu. V předešlém 
textu dokonce uvažuje o konci života a Božím soudu. Jeho hlásání evangelia není 
motivováno úspěchem, touhou zalíbit se lidem, ale tím, co popisuje v našem textu. 

Nejednou se ocitáme v nebezpečí života. V takové „bouři“ se člověk obrací k Bohu a prosí 
o pomoc. Může Bůh takové situace zastavit a vyřešit naše problémy? Jak to konkrétně 
probíhá a co máme očekávat, když prosíme o Boží pomoc? 

Kniha Job je napsána jako divadelní hra řešící otázku nezaviněného utrpení. Těžce 
zkoušený Job přestává důvěřovat v Boží dobrotu a jeho přátelé mu neumějí vysvětlit 
důvod jeho utrpení. Proto Job křičí přímo k Bohu a vyčítá mu svou situaci. Bůh přichází 
na scénu a ukazuje, že člověk nemá dostatečnou zkušenost (nebyl při stvoření světa: 
38,4.19-21), nemá Boží znalosti (38,5n) ani schopnosti (náš text), aby Boha mohl 
osočovat. 



 

 

2) Přivítali jsme nového pana faráře Jiřího Heblta, vážíme si, že přijal pozvání na toto 
setkání. Stručně jsme představili pravidelný program bohoslužeb a dalších aktivit 
farnosti a objekt katolického domu na Pouchově. J. Heblt nastínil svoji životní cestu. 
Modleme se za něj a další či nové směřování naší farnosti. 

3) V neděli 27. června 2021 bude na Pouchově poutní mše. Na svátek sv. Pavla (a 
Petra) v úterý 29. června bohoslužba nebude. 

4) P. Marián Benko slouží na Rožberku mši svatou v neděli od 9:15 jednou za 14 dní, 
čehož si velmi ceníme. Příští bohoslužba bude v neděli 20. června 2021, atp. dále. 

5) Diskutovali jsme o úpravách pouchovské fary pro bydlení nového pana faráře J. 
Heblta. Realizovali bychom proto změny severní části prvního patra, které by 
bydlení zajistily podle představ pana faráře a zároveň umožnily ubytovat 
příležitostné hosty, například kněze na duchovní obnově, v prostorách protější jižní 
části. Nepředpokládáme, že by úpravy dovolovaly dlouhodobější pronájem 
například pro studenty. Takové řešení by vyžadovalo oddělení kuchyní, resp. 
vybudování nové. Úpravy budou financovány z daru k tomu určeného. Ekonomická 
rada záměr schválila, pastorační rada s ním souhlasí. 

6) V neděli 1. srpna 2021 bude uveden J. Heblt do služby ve farnosti. Bohoslužba 
bude slavnostní. 

7) Farní den bude v neděli 5. září 2021. Program bude obdobný minulým farním 
dnům. 

8) Na Rožberku jsme objevili aktivního červotoče. Začala likvidace pomocí chem. 
přípravku, zajišťují společnými silami farníci z Rožberka.  

zapsal Lukáš Vízek 

 

Bohoslužby  
 

 Den Pouchov Rožberk 

20.6. Ne 8,00  9,15  

21.6. Po ------  17,00  

25.6.  Pá 18,00 Františkáni ------  

27.6. Ne 8,00 Poutní mše. ------  

28.6. Po ------  17,00  

 4.7. Ne 8,00  9,15  

5.7. Po ------  17,00  

11.7. Ne 8,00  ------  

12.7. Po ------  17,00  

18.7. Ne 8,00  9,15  

19.7. Po ------  17,00  

25.7. Ne 8,00  ------  

26.7. Po ------  17,00  

  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakce: Libuše Veselá (LV), Jitka Novotná (JN), Martin Novotný (MN), 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)  
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