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Postní doba před námi 

 

V těchto hodinách jsme zasaženi zprávami z Ukrajiny. Zdají se až neuvěřitelné a 
nám pamětníkům svým scénářem a prohlášeními velmi připomínají srpen 1968. 
Agrese, násilí a válka nejsou Boží! Teď v neděli věnujeme Ukrajině sbírku, prosím 
o vaši štědrost. Už ve středu budeme označeni popelem, jako ti, kteří jsou ochotní 
ke změně života, k pokání a prosí k tomu Pána o sílu a inspiraci. Chceme se v 
postním čase znovu pokusit o přiblížení se k Bohu, k druhým i k sobě. Chce být víc 
Božími, víc Mu patřit. To je pravý smysl této liturgické doby. Připravíme se tak na 
obnovu křtu o Velikonocích. Postní liturgie nás povede jako základní linka. Křížové 
cesty v našich kostelích nám postaví před oči Pána trpělivého a milujícího až do 
krajnosti. Duchovní obnova s P. Vladislavem Brokešem 26. 3. nám dá příležitost 
zaslechnout nové akcenty z Božího slova. Na Květnou neděli pak chceme putovat 
do Smržova, abychom se tam pomodlili křížovou cestu. Stále bude pokračovat 
adorace v pátek od 16 hod na Rožberku i v neděli večer na Pouchově. Postní doba 
i tato „naše doba“, která na nás doléhá, je pro nás výzvou. V souvislostech 
současného dění jsme sice bezmocní, ale ve víře a v modlitbě máme velkou sílu. 
Ze srdce vám žehnám!  
 
Váš otec Jiří. 
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Redakce: P. Jiří Heblt, Jitka Novotná (JN), Martin Novotný (MN), Matěj Havel (MH) Příspěvky do zpravodaje: 
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tisk: v pátek ve 12 hodin)  
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8. neděle v mezidobí 
27. února LP 2022 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. 
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Ze setkání Pastorační rady dne 23. února 2022 

1) Vzhledem ke končícímu (čtyřletému) mandátu pastorační rady proběhnou v 
následujících týdnech volby členů nové rady. Volba proběhne ve dvou kolech. 
V prvním farníci navrhnou osoby, které by rádi měli v radě. Ve druhém se 
hlasuje pro navržené, kteří s kandidaturou souhlasí. Počet navrhovaných 
kandidátů nebude omezen, volených bude pět. Farář má následně možnost 
jmenovat do rady až pět dalších osob. První kolo, tedy nominace, proběhne od 
neděle 6. do neděle 13. března 2022 včetně. Jména nominovaných bude 
možné napsat na list papíru a vhodit do krabice (urny) v kostele na Pouchově i 
kapli na Rožberku. V neděli 20. března bude zveřejněna kandidátní listina, 
vlastní volby, tedy druhé kolo, proběhne od neděle 3. dubna do neděle 10. 
dubna včetně. Vyplněné hlasovací lístky se opět budou vhazovat do krabice 
(urny) v kostele na Pouchově i kapli na Rožberku. Volební komise bude mít 
složení Lukáš Vízek, Libuše Hovorková a Ondřej Rusek. 

2) Duchovní obnova proběhne v sobotu 26. března 2022. Přijede páter Vladislav 

Brokeš. Začneme mší v 8:30 a následuje program na faře – přednášky do 12 

hod. 

3) Ve středu 2. března 2022 je Popeleční středa. O postní době budou křížové 

cesty na Pouchově o nedělích od 15 hodin. Na Rožberku ve čtvrtky a soboty 

od 16:30 hodin. Plánujeme křížovou cestu pod širým nebem na Smržově u 

Smiřic na květnou neděli 10. dubna od 15 hodin. Úprava kostela (zdobení 

Božího hrobu) proběhne ve středu 13. dubna večer po mši. 

4) Velikonoční vigilii plánujeme v sobotu od 19 hodin. Domluvíme s šikovnými na 

Pouchově i Rožberku, kdo by ministroval. Na Zelený čtvrtek bude otevřen 

kostel do 22 hodin. Z pátka na sobotu proběhne celonoční adorace, začne po 

obřadech v pátek v 16:30 a bude probíhat až do vigilie. 

5) Noc kostelů proběhne v pátek 10. června 2022, uvažujeme o programu 

podobném minulým letům. Na Rožberku na půdě plánujeme výstavu 

předmětů. 

6) Farní den proběhne letos v neděli 4. září 2022. 

7) Farní část synody o synodalitě směřuje k závěru. Děkujeme zúčastněným. 

8) Ve čtvrtek 10. března 2022 od 10 hodin bude setkání seniorů farnosti ve farní 

místnosti na Pouchově. 

Zapsal Lukáš Vízek 

 
 
 
 

 

 

Žijeme s církví  
 



  
 

 
 
 

8. neděle v mezidobí – sbírka na pomoc Ukrajině     27. 2. 2022 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově - za Josefa a Miladu Ferbasovy a rodiče z obou 

stran. 

v 9:30 na Rožberku - za + Jiřího Lisého, rodinu Lisých a Zilvarovu a živé členy 

rodiny. 

v 10:45 v Lochenicích - na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

středa Popeleční středa, Popeleční středou začíná příprava na Velikonoce. V tento den 

držíme přísný půst – to znamená půst od masa a masných výrobků a k tomu, komu je 21 

let a dosud není 60 a nemusí těžce pracovat, najíst se postních jídel jednou za den dosyta 

a při ostatních jídlech si něco odříci. Mše svatá bude v ten den na Rožberku v 8 hod a ve 

farním kostele v 18 h - při ní se světí popel připravený z ratolestí Květné neděle 

minulého roku. Popel připomíná pomíjivost všeho pozemského. Popelem se označují 

čela věřících. Celá svatopostní doba nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k 

větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Je vhodné 

najít si pro postní dobu nějaké osobní předsevzetí, případně si uložit sebezápor např. 

omezit kouření, alkohol, televizi a podobně. 

příští 

neděle 

1. neděle postní  

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí 

28.2. 

v 7:30 - Pouchov - na dobrý úmysl. 

v 17 - Rožberk – za zdar operace, živé a + členy rodiny. 

Úterý 

1.3. 
mše svatá není 

Středa 

2.3. 

    v 8:00 - Rožberk - za + babičku Růženu, živé a + z rodiny. 

    v 18:00 - Pouchov - za dar zdraví a Božího požehnání pro rodinu.  

Čtvrtek 

3.3. 

    v 17:00 - Rožberk – za tetu Zdenu, živé a + z rodiny Šimíčkových. 

Pátek 

4.3. 

    v 8:00 – Lochenice - na dobrý úmysl.   

v 17:00 - Rožberk - za paní Hojnou a celý rod. 

v 18 :00 – Pouchov - na dobrý úmysl. 

Sobota 

5.3. 

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

z rodin. 

v 18:00 - Pouchov – za živé a + z rodiny  Kahlových a 

Dymákových. 

Neděle 

6.3 

v 8 hod - Pouchov - za + manžela, rodiče Flídrovy a Košňarovy, 

Boží pomoc a ochranu Pann Marie pro rodinu. 

v 9:30 - Rožberk - za + syna a živé a + z rodiny Pitoňákových a 

Tomšových. 

v 10:45 - Lochenice - na dobrý úmysl. 

 

Příprava na příští týden 
 



 

Sbírku na pomoc Ukrajině 

prostřednictvím Charity konáme tuto neděli 27. 2. jako kostelní sbírku. Na 

vyvěšených plakátech jsou čísla účtů a QR kódy pro vaše další případné 

příspěvky. 

 

Sbírka svatopetrský haléř 

vynesla na Pouchově 11 319 Kč a na Rožberku 10 470 Kč, v Lochenicích 3 320 

Kč. Děkuji za vaši velkou štědrost. 

 

Volby do Pastorační rady 

Volba proběhne ve dvou kolech. V prvním kole navrhnete osoby, které byste rádi 

měli v radě. Ve druhém se hlasuje pro navržené, kteří s kandidaturou souhlasí. 

Počet navrhovaných kandidátů nebude omezen, volených bude pět. Farář má 

následně možnost jmenovat do rady až pět dalších osob. První kolo, tedy 

nominace, proběhne od příští neděle 6. do neděle 13. března 2022 včetně. 

V kostele budou pro vás lístky a jména nominovaných bude možné na ně napsat 

a vhodit do krabice v kostele na Pouchově i kapli na Rožberku. V neděli 20. 

března bude zveřejněna kandidátní listina, vlastní volby, tedy druhé kolo, 

proběhne od neděle 3. dubna do neděle 10. dubna včetně. Vyplněné hlasovací 

lístky se opět budou vhazovat do krabice (urny) v kostele na Pouchově i kapli na 

Rožberku. Volební komise má toto složení: Lukáš Vízek, Libuše Hovorková a 

Ondřej Rusek. 

 

Křížové cesty 

V postní době budou křížové cesty na Pouchově o nedělích od 15 hodin. Na 

Rožberku ve čtvrtky a soboty od 16:30 hodin. Plánujeme křížovou cestu pod 

širým nebem na Smržově u Smiřic na květnou neděli 10. dubna od 15 hodin. 

 

Seminář života v Duchu svatém podle Sieverse 

začne v Novém Adalbertinu v pondělí 7. 3. od 17:30. Jste srdečně zváni. 

 

Tichá adorace 

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

srdečně zváni.  
 

 
 

 

 
 

Lektoři příští neděle 6.3. 

Pouchov Jaroslava Vojáčková Rožberk Lukáš Kyrian 

 Jiří Vojáček  Stanislava Poznarová 

 Hana Špatenková  Petr Rusek 


