
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                   
 
K zamyšlení: 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 
 

1. čtení: 1 Král 17,10-16 

 
 

                 

 

 

 
2. čtení: Žid 9,24-28 

 
 

 
 
 
 

Evangelium: Mk 12,38-44 

 

 

 
 

Doplňující informace k odpustkům 

Ve Zpravodaji z 31. 10. 2021 a v ohláškách té neděle jsem uvedl, že podmínkou 
pro získání plnomocného odpustku je svaté přijímání v ten den. V příslušném dokumentu 
se však píše: „Tři podmínky k získání plnomocného odpustku (vykonat svatou zpověď, 
přistoupit ke Stolu Páně, pomodlit se na úmysl nejvyššího velekněze) lze vykonat řadu dní 
předtím nebo potom, kdy je vykonán předepsaný odpustkový úkon, nicméně je vhodné, 
aby svaté přijímání a modlitba na úmysl nejvyššího velekněze byly vykonány v tentýž den 
jako odpustkový úkon.“ 

Omlouvám se za nepřesnost. 

P. Jiří Heblt 
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32. neděle v mezidobí 
7. listopad LP 2021 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 

Liturgický cyklus B 

Odp. Žalm: Duše má, chval Hospodina! 

 

Navazujeme na poslední Ježíšovu kontroverzi s farizeji. Po našem úryvku přichází 
pouze slovo o konci věků a následný popis událostí Velikonoc. Proto význam 
popsané scény není diskusí nad výší příspěvků, ale shrnutím, co znamená přijmout 
celou Ježíšovu zvěst. Tato žena se zcela vydala Bohu včetně své budoucnosti. 
To je akt víry! 

List Židům pokračuje ve své argumentaci, která vysvětluje, proč Ježíš může být 
knězem přinášejícím oběť za všechny lidi, i když neodpovídá židovským 
předpisům o kněžství podle Starého zákona. Srovnání se starozákonní obětí 
smíření svátku Jom kipur ukazuje, že Ježíšova oběť se již nikdy nebude opakovat. 
Předchozí oběti byly jen náznakem toho, co se v Kristu stalo jednou provždy 
a v nejvyšší míře. 

Zakončujeme pomalu liturgický rok a s ním i čtení Markova evangelia. Co by bylo 
správnou reakcí na slyšené poselství? Můžeme to přirovnat k závěrečné zkoušce 
ve škole. Nepůjde ale o vědomosti, nýbrž o nás samotné! 

Příběh se odehrává v 9. stol. př. Kr. v době, kdy v Severním Izraeli vládl král 
Achab a jeho pohanská manželka Jezabel (původem z pohanského Sidonu, 
dnešní Libanon), která přinesla do země pohanské kulty. Hospodin trestá 
odpadnutí Izraele od víry suchem v celé zemi. Paradoxně ve vedlejší pohanské 
zemi (Sarepta patřila k Sidonu) žila žena – pohanka, která ctila Hospodina. A tato 
pohanka zakusila v této době požehnání. 



  
 

 
 

32. neděle v mezidobí 7. 11. 2021 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově – za + manžela, rodiče Flídrovy a Košňarovy, zemřelé 
z obou rodů a duše v očistci. 

V 9:30 na Rožberku – za + P. Jana Haufa a všechny živé i + z rodiny. 

V 10:45 v Lochenicích – na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

pondělí                                   

úterý Svátek Posvěcení lateránské baziliky.           

středa Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. 

čtvrtek Památka sv. Martina, biskupa. 

pátek Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. 

sobota Památka sv. Anežky České, panny. 

příští neděle 33. neděle v mezidobí. 

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí v 7:30 hod na Pouchově – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání  

v 17 hod na Rožberku - za + bratry a živé člen rodiny. 

Úterý    mše svatá není 

Středa     v 17 hod na Rožberku – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání 

    v 18 hod na Pouchově – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání 

Čtvrtek     v 17 hod na Rožberku – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání     

    v 18 hod na Pouchově – bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání 

Pátek     v 17 hod na Rožberku – za dar víry pro děti a vnoučata a za živé I + z 

    rodin 

    v 18 hod na Pouchově - za živé a + z rodiny Horejšovy a Dufkovy a za 

    pomoc Panny Marie 

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

    v 18 hod na Pouchově - na dobrý úmysl. 

Neděle v 8 hod na Pouchově – za + Jana Kotlanda, zetě a rodiče z obou stran,  

v 9:30 na Rožberku – za za všechny živé i + z rodiny Grófovy, Kozákovy 
a Konečných,  

v 10:45 v Lochenicích – na dobrý úmysl. 

Tichá adorace 

    bude dnes ve farním kostele od 19:30 do 20:30 hod. Jste srdečně zváni. 

Duchovní cvičení. 

Od neděle večera do pátku dopoledne budu na duchovních cvičeních na Velehradě. 
Zastupuje mě jáhen Ondřej Rusek. 

Lektoři příští neděle 

Pouchov Jan Mádlík sn. Rožberk Petr Rusek 

 Jan Mádlík ju.  Lukáš Kyrian 

 Marie Košňarová  Stanislava Poznarová 
 
 

Příprava na příští týden 
 


