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1. neděle postní 
6. března LP 2022 

Barva fialová. Mše vlastní. 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Pane, buď se mnou v mé bídě. 

 

Po zprávě o narození a křtu v Jordánu je Ježíš podroben zkoušce věrnosti Bohu. 
Ďábel testuje, nakolik Ježíš zneužije svého postavení Syna Božího, nakolik je 
ovládán žádostivostí a mocichtivostí. Pro představu je dobré si uvědomit, že poušť 
se táhne řadu kilometrů od Jeruzaléma k údolí Jordánu, kde končí hlubokým 
srázem. Chrám byl v té době fascinující stavbou, jejíž hradby se tyčily vysoko nad 
údolím potoka Cedron. 

List Římanům prochází velmi systematicky otázku, zda jsme ospravedlněni skutky 
Zákona (praxe Izraelitů), nebo na základě víry v Ježíšovo vykoupení (kapitoly 1–
8). Kapitoly 9–11 se vrací k úloze Izraele. Náš text opakuje základní přesvědčení 
křesťanů, jak dojít ospravedlnění před Bohem. 

Vstupujeme do vzácného času postní doby. Název „postní“ je možná zavádějící. 
Nejde ani tolik o odříkání, i když si máme během všedních dnů odepřít maso či 
něco jiného. Ale především je to čas velké duchovní obnovy, duchovního vzepětí. 
Proto zaznívají texty, které považujeme za největší poklady naší víry. A vše vrcholí 
obnovou našeho křtu při vigilii Velikonoc. 

Kniha Deuteronomium (Pátá kniha Mojžíšova) patří do Zákona – Tóry. Kolem roku 
630 př. Kr. byl nalezen její opis v Jeruzalémě a stala se důvodem velké 
náboženské reformy. Náš text je tzv. dějinné krédo – vyznání víry na základě toho, 
co lidé s Bohem zažili. Tento text je asi vůbec nejstarší vyznání víry Starého 
zákona! 
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Malá úvaha nad první zastavením křížové cesty 

V postě se modlíme křížovou cestu a hned v prvním zastavení defilují na 
scéně mocní tehdejšího světa. Velerada rozhodla a Pilát láme hůl, osud 
člověka je zpečetěn. Jak podobné tomu, co vidíme dnes. Mocní rozhodli a 
mašinerie se dala do pohybu. Nabízí se otázka: Politici a mocní mají vládnout 
nebo sloužit? Moc jim byla svěřena k dobru ostatních. Moc však opíjí, moc 
chutná, proto někteří z nich rádi ovládají druhé. Mají k tomu prostředky. 
Mohou dokonce použít násilí, a také ho používají. Někteří z nich hájí pouze 
své zájmy, své pozice a operují především ve svůj prospěch. Na lidi mnohdy 
neberou ohled. Jednotlivec je pouze malé kolečko v systému. Jeho příběh je 
nezajímá, je zde přece vyšší zájem. Pilát a velerada v tomto stylu „vyřeší“ 
kauzu Ježíš. „Je pro vás lépe, když jeden člověk umře za lid, než aby zahynul 
celý národ.“ To je vlastně nechtěné vyjádření smyslu Ježíšovy oběti. Oběť má 
v určitých případech smysl, ale obětovat nevinné životy z důvodů, které uvádí 
propaganda agresora, je čiré zlo. Nechceme však uváznout v nenávisti a 
hněvu, proto se modleme za ty, kteří mají v dnešním světě moc. Těm 
politikům a mocným, kteří svůj vliv zneužívají vyprošujme milost obrácení. 
Prosme za jejich osvícení, aby si uvědomili, že se jednou budou před Bohem 
zodpovídat. 

Jiří Heblt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Žijeme s církví  
 



  
 

 
 
 
 

1. neděle postní     6. 3. 2022 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově - za + manžela, rodiče Flídrovy a Košňarovy, Boží 

pomoc a ochranu Pann Marie pro rodinu. 

v 9:30 na Rožberku - za + syna a živé a + z rodiny Pitoňákových a Tomšových. 

v 10:45 v Lochenicích - na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

  

příští neděle 2. neděle postní  

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí  

7.3. 

v 7:30 - Pouchov - na dobrý úmysl. 

v 17 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

Úterý  

8.3. 
   mše svatá není 

Středa  

9.3. 

    v 8:00 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

    v 18:00 - Pouchov – za rodinu Šafrankovu a Homolovu a za 

duše v očistci..  

Čtvrtek  

10.3. 

    v 17:00 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

Pátek  

11.3. 

    v 8:00 – Lochenice - na dobrý úmysl.   

v 17:00 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

v 18 :00 – Pouchov - na dobrý úmysl. 

Sobota  

12.3. 

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

z rodin. 

v 18:00 - Pouchov – za farnost. 

Neděle  

13.3. 

v 8 hod - Pouchov – za Josefa Doležala, manželku a syna a 

rodiče z obou stran. 

v 9:30 - Rožberk – za živé a + členy z rodiny Minaříkovy a 

Kubištovy. 

v 10:45 - Lochenice - na dobrý úmysl. 

 

 

Lektoři příští neděle 13.3. 

Pouchov Hana Špatenková Rožberk Marie Hesounová 

 Ludmila Černá  Stanislava Kozáková 

 Kristýna Petrová  Pavel Hesoun 

Příprava na příští týden 
 



 

 

Sbírka na pomoc Ukrajině 

vynesla minulou neděli v našich kostelích 55 643 Kč. Také děkuji za materiální 

pomoc, kterou jste poskytli potřebným prostřednictvím našeho jáhna Ondřeje Ruska. 

Zatím tato sbírka nepokračuje, v případě potřeby ji obnovíme a v tom případě vám 

dáme včas vědět.  

Přispět však i nadále můžete prostřednictvím Charity. Speciální 

infolinka číslo 737 977 757 na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny je v provozu od 

pondělí do neděle od 8 do 18 hodin. Lidé se mohou zkontaktovat také emailem na 

adrese: ukrajina@hk.caritas.cz. Z humanitární pomoci jsou aktuálně nejvíce 

potřeba léky, hygienické potřeby, přikrývky, karimatky a trvanlivé 

potraviny. S nabídkou této pomoci mohou lidé kontaktovat také Oblastní charitu 

Hradec Králové na tel. čísle 777 721 641 od 8 do 16 hod. (po – pá). 

 

Volby do Pastorační rady 

Dnes začíná první kolo a v něm, prosím navrhněte osoby, které byste chtěli mít v 

radě. Vzadu na stolku jsou lístky, na které napište jména kandidátů. Přeložený lístek 

pak dejte do krabičky. Tyto návrhy můžete podat dnes nebo po celý týden až do 

příští neděle včetně. Děkuji, že této důležité věci budete věnovat pozornost. 

 

Křížové cesty 

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

pište se, na stolku je rozpis. Dnes se chceme modlit za mír na Ukrajině. Po domluvě 

s některými z vás bude od příští neděle křížová cesta také po ranní mši svaté na 

Pouchově. Na Rožberku je křížová cesta ve čtvrtek a v sobotu od 16:30 hodin. 

Plánujeme také křížovou cestu pod širým nebem ve Smržově u Smiřic na květnou 

neděli 10. dubna od 15 hodin. 

 

Setkání seniorů 

bude ve čtvrtek 10. 3. od 10 hod na faře. Na programu bude společná modlitba, 

témátko a sdílení. Srdečně vás zvu. 

 

Tichá adorace 

bude ve farním kostele dnes v neděli 6. března 2022 od 19:30 do 20:30 hod. Také 

každý čtvrtek v postní době bude kostel otevřený k tiché adoraci od 19:30 do 20:30 

hod. Příští neděli 13. 3. bude ve stejný čas večer chval. Jste srdečně zváni.  

 

 

 
 
 

Úklid kostela 

Pouchov Skupina VI   
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