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Komentáře k liturgickým čtením: 
 

1. čtení: Jer 1,4-5.17-19 

 
 

                 

 

 

2. čtení: 1 Kor 12,31 – 13,13 

 
 

 
 
 
 

Evangelium: Lk 4,21-30 
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4. neděle v mezidobí 
30. ledna LP 2022 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Ústa má zvěstují tvou spravedlnost. 

 

Ocitli jsme se na začátku Ježíšova veřejného vystoupení, jsme v jeho rodišti, v 
synagoze. Kristus právě přečetl úryvek proroka Izaiáše. Lidé reagují bouřlivě, 
protože Ježíš naznačil, že Izrael nemusí být první, kdo zakusí Boží záchranu. 
Sidón i Sýrie jsou místa mimo území Izraele a jejich obyvatelé byli pohané. 

Ve 12. kapitole zaznělo poučení, jak se lidé s různými duchovními dary vzájemně 
doplňují. Svatý Pavel tak řeší spor mezi Korinťany, kteří se hádají, které charisma 
je větší. Charismata či duchovní dary jsou jen cestou, která slouží něčemu 
zásadnějšímu! 

Tato neděle je pro mnohé propojena s časem, kdy se ve školách rozdává 
vysvědčení. Na rozdíl od školství liturgie stále ještě stojí na začátku svého 
pravidelného ročního cyklu. Sledujeme počátky Ježíšova veřejného vystoupení. 
Dnes je ve svém rodišti. Jak budou reagovat ti, kteří ho znají od dětství? A pokud 
vztáhneme evangelia na dnešní dobu, jak my přijímáme mezi sebe ty, které známe 
„od dětství“? Anebo obecněji, jak přijímáme ostatní lidi, mají naději najít u nás oporu 
či pochopení? 

Úvod knihy je popisem Božího povolání a zde i svěření mandátu. Prorok Jeremiáš 
působil od 626 př. Kr. a jeho mise končí definitivním pádem Jeruzaléma (587 př. 
Kr.). Jeho proroctví je prolnutím Boží přízně k Izraeli a kritikou nedůvěry Izraele k 
Bohu. Podobné napětí uslyšíme i v dnešním evangeliu. 
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Církev se spojuje s papežem v modlitbě za Ukrajinu 

 

V závěru generální audience papež František vyzval ke společné modlitbě za 
Ukrajinu, jak to učinil již při nedělním setkání s věřícími na Svatopetrském 
náměstí. Papežova výzva nezůstala oslyšena a církev po celém světě, 
včetně České republiky, se dnes s papežem spojuje v modlitbě za mír a za 
to, „aby všechny politické kroky a iniciativy sloužily spíše lidskému bratrství 
než stranickým zájmům“. „Již nikdy válku“, apeloval papež František. 
 
“Nyní vás vyzývám, abyste se při modlitbě Otčenáš pomodlili za mír na 
Ukrajině a v průběhu tohoto dne tuto modlitbu často opakovali. Prosme 
naléhavě Pána, aby tato země mohla spatřit, jak rozkvétá bratrství, zacelují 
se rány, jsou překonány obavy a rozbroje. 
 
Mluvili jsme o holocaustu. Pomyslete ale, že více než pět milionů (Ukrajinců) 
bylo vyhlazeno během poslední války. Je to národ, který mnoho vytrpěl, trpěl 
hladem, mnohými krutostmi a zaslouží si mír. Kéž se modlitby a prosby, které 
se dnes vznášejí až k nebi, dotknout myslí a srdcí zodpovědných na této 
zemi, aby převážil dialog a dobro všech lidí bylo upřednostněno před dílčími 
zájmy. Prosím, již nikdy válku. 
 
Pomodleme se nyní Otčenáš, který je modlitbou dětí, kteří se obracejí k 
témuž Otci. Je to modlitba, která z nás činí bratry, modlitba bratrů, kteří 
snažně prosí o smíření a svornost”.… 
 
K modlitbě a výzvě Svatého otce se připojili rovněž evropští biskupové, jak 
dokládá prohlášení předsedy Rady evropských biskupských konferencí, 
mons. Grušase. V bazilice Panny Marie v Zátibeří vedl mimořádnou modlitbu 
za Ukrajinu sekretář pro vztahy se státy Svatého stolce, arcibiskup Paul 
Richard Gallagher. Tuto iniciativu zorganizovala římská komunita 
Sant´Egidio. Modlitební setkání ohlásily všechny italské diecéze, různá 
církevní hnutí i řeholní společenství. V České republice vyzvala k modlitbě 
Celosvětová síť modlitby s papežem. 

(vaticannews.va) 
 
 
 
 

 

 

Žijeme s církví  
 



  
 

 
 
 
 

4. neděle v mezidobí      30. 1. 2022 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově - za Annu a Josefa Bachtíkovy a rodiče z obou 

stran. 

v 9:30 na Rožberku - za + manžela Pavla, dceru Petru a živé členy rodiny. 

v 10:45 v Lochenicích - na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

pondělí Památka sv. Jana Boska, kněze 

středa Svátek Uvedení Páně do chrámu 

čtvrtek Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 

sobota Památka sv. Agáty, panny a mučednice 

příští 

neděle 

5. neděle v mezidobí  

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí 

31.1. 

v 7:30 - Pouchov - za farnost. 

v 17 - Rožberk – za živé a + z rodiny a duše v očistci. 

Úterý 

1.2. 
    mše svatá není 

Středa 

2.2. 

    v 8:00 - Rožberk – za + Jaroslava Hostinského. 

    v 18:00 - Pouchov – na dobrý úmysl.  

Čtvrtek 

3.2. 

    v 17:00 - Rožberk – za + Jaroslava Hostinského a živé členy rodiny. 

Pátek 

4.2. 

    v 8:00 – Lochenice - na dobrý úmysl.   

v 17:00 - Rožberk – za dar víry pro děti a vnoučata a živé i + z 

rodin. 

v 18 :00 – Pouchov - za + Irenu. 

Sobota 

5.2. 

    v 17:00 - Rožberk – za + MUDr. Ladislava Pavlíka. 

v 18:00 - Pouchov – na dobrý úmysl. 

Neděle 

6.2. 

v 8 hod - Pouchov - za Blaženu a Josefa Mužátkovy a + syna Josefa 

a rodiče a sourozence z obou stran. 

v 9:30 - Rožberk  - za živé i + z rodiny Procházkovy, Boučkovy, 

Vorlovy a příbuzné. 

v 10:45 - Lochenice - na dobrý úmysl. 

 

 

 

 

Příprava na příští týden 
 



 

 

 

Svátek Uvedení Páně do chrámu 

nás tématicky vrací k Vánocům. Budeme ho slavit ve středu při obou mších 

svatých, požehnáme na památku biblické události svíce – hromničky. Zvu vás na 

mši svatou ke společnému slavení. 

 

Společné slavení svátosti nemocných 

proběhne při obou mší svatých v pátek 11. února při památce Panny Marie 

Lurdské. Ke svátosti přistupují ti, kteří mají závažnější zdravotní problémy nebo 

jejich věk už přináší obtíže. Přijetí této svátosti má předcházet slavení svátosti 

pokání, ovšem, kdo se zpovídal v nedávné době, nemusí se zpravidla zpovídat 

znovu. 

 

Výsledky Tříkrálové sbírky 

Celkem Oblastní charita Hradec Králové vybrala v letošní TKS 1 602 081 Kč, 

z toho na Pouchově 11 300, na Rožberku 10 001 Kč a v Lochenicích 4 110 Kč. 

Všem dárcům děkujeme. 

 

Úklid vánoční výzdoby 

Děkuji všem, kteří se zapojili a pomohli. 

 

Tichá adorace 

bude ve farním kostele dnes v neděli 30. ledna 2022 od 19:30 do 20:30 hod. Jste 

srdečně zváni. Příští neděli 6. 2., dá-li Bůh, bude večer chval. 
 

 
 
 
 
 

Lektoři příští neděle 6.2. 

Pouchov Marie Košňarová Rožberk Ing. Petr Rusek 

 Jana Portyková  Lukáš Kyrian 

 Helena Baigerová  Stanislava Poznarová 


