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31. neděle v mezidobí 
31. říjen LP 2021 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 

Liturgický cyklus B 

Odp. Žalm: Miluji tě, Hospodine, má sílo. 

 

S blížícím se koncem liturgického roku se také blížíme k závěru Markova 
evangelia. Ježíš dostává poslední otázky, svým způsobem nejzásadnější. Pán 
cituje dvě místa ze Starého zákona: Dt 6,4-5 (viz první čtení) a Lv 19,18. Ani jedna 
citace není z Desatera, ale obě na něj navazují, jde tedy o jeho interpretaci. 

Pokračujeme v četbě listu Židům. Teologicky náročný, propracovaný text si klade 
základní otázku o Kristově kněžství a jeho oběti. Čteme závěr úvahy věnované 
kněžství podle Žalmu 110 a zmíněnému nežidovskému knězi Melchizedechovi. 
Žalm zaslibuje kněze podle vzoru této postavy. 

Dnešní neděle by se dala nazvat „Když (ne)jde o zákony“. Izraelité přijali Desatero, 
resp. celou Tóru jako formu smlouvy, jejíž zachovávání znamená naplňování živého 
vztahu s Bohem. Jenže, kdo je schopen všechny normy znát? A platí za všech 
okolností? Co je tedy jádrem všech uvedených Božích příkazů? Dnes se také na 
mnoha místech, kde neznají datum posvěcení místního kostela, slaví „posvícení“. K 
tomu se mohou vybrat jiné texty. 

Kniha Deuteronomium vznikla později než první čtyři knihy Mojžíšovy. Je 
opakováním zákonů, které obsahují. Jde však o výklad, klade jiný důraz. V Dt 5 se 
opakuje Desatero. Náš text obsahuje jednu z nejslavnějších pasáží Starého 
zákona, tzv. Šema Israel. Jde o vyznání i závazek víry. 



 

 
 

 

Úvodní slovo P. Jiřího Heblta 

Všech svatých 

Starokřesťanské památky v italské Ravenně jsou stavby z venku nenápadné, 
cihlové, nijak zvlášť honosné. Uvnitř se však zatají dech. Spatříme zde mozaiky, 
žasneme nad plastickou, živou krásu, která ani po staletích neztratila nic ze svého 
lesku. Napadá mě zde jedno přirovnání. Církev je někdy nazývána Božím domem. 

 Z vnějšího pohledu vždy nezaujme, srovnávají nás třeba se spolky, „fasáda církve“ 
se zda být trochu fádní nebo dokonce zchátralá. Zdá se někdy jako by tvář církve 
byla složená z pokrytců, méněcenných podivínů, či nemorálních prospěchářů. To, 
co je v ní zářivé, je však skryté a není to pouze lidské dílo. Svatost církve a její svatí 
jsou dílem Božím. On skládá k sobě jednotlivá sklíčka lidských příběhů, a tak 
vzniká postupně krásný obraz. V mozaice jsou kousky různého tvaru a barev, 
přesto dohromady tvoří něco úžasného, jako v životě: „velký zástup, který by nikdo 
nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků;“  

Ano, musíme vstoupit dovnitř, abychom uviděli pravou tvář církve. Ona v sobě nese 
něco krásného a pravdivého, protože v životech světců se jasně zrcadlí Boží 
ušlechtilost. Nechali se prozářit a zabarvit Boží milostí a nezůstali jen osamoceným 
blyštivým sklíčkem, protože našli své místo ve společenství církve. 

Svatí nejsou sice ideálními lidmi bez jakéhokoliv zakolísání. Jsou to lidé, kteří i 
prohrávali, někdy klesali, někdy neuspěli, ale přesto nepřestávali bojovat o to, aby 
žili z Boha a podobali se Ježíši Kristu. 

Oni vždy vynikli v určitém směru. Světci kanonizovaní i nekanonizovaní tvoří 
opravdu pestrou mozaiku: František, Dominik, Jeroným, Augustin, Terezička, 
Kateřina Sienská, Anežka, Pavel, Václav, Maxmilián Kolbe... Následovali a znali 
příklad druhých, ale nekopírovali ho. Naplnili život jedinečným způsobem v různých 
povoláních. 

Oni přijali to, že jsou Boží děti: „Milovaní už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, 
není ještě zřejmé.“ V tom je dynamika života a cesty ke svatosti. Nechali se Bohem 
vést, nestylizovali se do nějakých rolí. Neprojektovali si sami svou svatost. Dělali to, 
co bylo potřeba, k čemu je vedl Duch svatý. Měli totiž odvahu a touhu nechat se 
Bohem vést každý den. 

I naší cestou v církvi je právě ono „nechat se Bohem vést“. Máme velké povolání, 
objevit a rozvinout vnitřní krásu, která v nás už je, ale o kterou je třeba každý den 
zápasit. I my jsme součástí velkého příběhu církve. Máme své místo v krásném a 
zářivém obraze. Nepřestaňme o něj v naší každodennosti bojovat. 

 
P. Jiří Heblt 

 

 

 

 

 

 

 

Žijeme s církví  
 



  

 
 

 
 

 

31. neděle v mezidobí                     -přechod na zimní čas 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově – za Miroslava Malečka, rodiče a sourozence a 
Františka Doležala.  

V 9:30 na Rožberku –za + Annu a Miroslava Fišerovy, živé a zemřelé z rodiny.  

V 10:45 v Lochenicích – na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

pondělí Slavnost Všech svatých.                                  

úterý Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.           

středa  

čtvrtek Památka sv.Karla Boromejského, biskupa. 

pátek  

sobota  

příští neděle 32.neděle v mezidobí. 

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí v 17 hod na Rožberku – za + z rodiny Bartošovy a živé členy rodiny a za 
duše v očistci. 

v 18 hod na Pouchově – na dobrý úmysl (mše svatá v 7:30 nebude!) 

Úterý v 8 hod na Pouchově – na dobrý úmysl, (katedrální kapitula) - po mši 
svaté pobožnost na hřbitově  

v 17 hod na Rožberku – na dobrý úmysl,  

    v 18 hod na Pouchově –za duše v očistci – po mši svaté pobožnost na 
hřbitově 

Středa     v 17 hod na Rožberku – za + Evžena Pavlíčka 
    v 18 hod na Pouchově – za + rodiče Evu a Karla Ettlerovy a tetu Věru 
Horákovou. 

Čtvrtek     v 17 hod na Rožberku – za + manžela, za živé a + členy rodiny a duše v 
očistci 
    v 18 hod na Pouchově – za rodinu Šafrankovu a Kavkovu 

Pátek     v 17 hod na Rožberku – na dobrý úmysl 
    v 18 hod na Pouchově -za + manžela a rodiče Kotlandovy a Hanušovy 

Sobota     v 17 hod na Rožberku - za živé a + z rodiny. 

    v 18 hod na Pouchově - na dobrý úmysl 

Neděle v 8 hod na Pouchově - na dobrý úmysl,  
v 9:30 na Rožberku - za + P. Jana Haufa a všechny živé i + z rodiny,  
v 10:45 v Lochenicích - na dobrý úmysl. 

 

Tichá adorace 

    bude v neděli 31.10. ve farním kostele od 19:30 do 20:30 hod. Jste srdečně zváni. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Příprava na příští týden 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Příležitost ke svátosti smíření a odpustky pro duše v očistci. 

Tuto neděli a v pondělí na Vše svaté budu zpovídat na Pouchově od 16 do 18 
hod a v úterý na Dušičky budu zpovídat od 15:00 do 16:30 hod tamtéž.  

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě 
kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v 
očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na 
úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to 
i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a 
Vyznání víry. 

 

Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen 
duším v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a 
pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při 
návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné. 

 

Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem 
týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho 
skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý 
den, kdy chcete plnomocný odpustek získat. 

Sbírka na misie 

vynesla v naší farnosti 17.372,-Kč. Děkuji vám za vaši štědrost. Pán Bůh 
zaplať! 

 
 
 
 
 

 

Lektoři příští neděle 

Pouchov Lenka Voláková Rožberk Jitka Bartošová 

 Lukáš Volák  Marie Bártová 

 Jana Portyková  Miroslav Švorčík 
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