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Požehnání domu 

Bratři a sestry, doba je náročná, vidíme v přímém přenosu, jak lidé ztrácejí střechu 
nad hlavou a svou dosavadní existenci. Takové zlo má zcela jistě i své duchovní 
kořeny. Je třeba se proti němu postavit konkrétní službou, ale i modlitbou. Církev 
se vždy modlila „od moru, hladu a války, vysvoboď nás, Pane!“ Je důležité zvlášť v 
těchto dnech prosit o Boží ochranu. Proto vám nabízím text modlitby za požehnání 
domu a exorcizovanou sůl, kterou si můžete v kostele vzadu na stolku nabrat do 
připravených sáčků. Modlitbu se pomodlete ve společenství rodiny nebo sami a sůl 
rozsypte ve svém příbytku. Udělejme to s vírou, protože Bůh skrze důvěru, modlitbu 
a svátostiny skutečně pomáhá a chrání. 
 
P. Jiří Heblt 
 
 

Modlitba k požehnání domu 

Kéž nám žehná + a chrání nás 
všemohoucí a milosrdný Bůh 
Otec, Syn a Duch Svatý. 
Pane Ježíši Kriste, 
všemohoucí Králi nebe a země, 
Synu Davidův, Ježíši Nazaretský, 
za nás ukřižovaný, Synu živého Boha, 
smiluj se nad tímto domem a chraň nás – jeho obyvatele. 
Ať nás všude provází tvé slitování, 
a Duch Svatý ať osvěcuje naše myšlenky a srdce 
aby skrze nás všude působila tvá moc. 
Ať vše, co se v tomto domě nachází, 
ti, kteří do něj vstupují nebo ho opouštějí, 
jsou požehnáni požehnáním Nejsvětější Trojice, a chráněni před každým zlem, 
aby se k nim nepřiblížilo žádné neštěstí. 
 
Kéž je v tomto domě přítomno 
svaté Ježíšovo jméno s devíti chóry andělů, 
a obdaří ho svým pokojem. 
Ať ho Panna Maria přikryje svým mateřským pláštěm. 
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2. neděle postní 
13. března LP 2022 

Barva fialová. Mše vlastní. 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Hospodin je mé světlo a má spása. 

 



 
 

Ať ho střeží svatí archandělé. 
Ať jsou svatí apoštolové ochránci jeho majetku. 
Ať ho utvrdí a upevní svatí evangelisté. 
Kéž je Kristův kříž střechou tohoto domu. 
Kéž jsou tři Kristovy hřeby jeho ochranou. 
Kéž je Kristova koruna jeho štítem. 
Kéž je svatá rána jeho Božského Srdce 
útočištěm pro všechny jeho obyvatele. 
 
Ježíši, Maria, Josefe, všichni naši svatí patronové 
a andělé strážní, modlete se k Trojjedinému Bohu, aby se rozhodl ochránit tento 
dům před blesky, ohněm, 
krupobitím, hladem, záplavou, útoky zlých lidí, skandálem, nevěrou, kacířstvím, 
dluhy a jakýmkoli neštěstím, které ohrožuje duše nebo těla jeho obyvatel. 
 

Kéž nám v tom pomáhá Nejsvětější Trojice: 
Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. Amen. 
 
 
 

Setkání NET FOR GOD (síť pro Boha) 

Na naší pouchovské faře se od r. 2018 každý třetí čtvrtek v měsíci od 19,30 koná 

promítání některého filmu z dílny Komunity Chemin Neuf. Filmy vznikají ve Francii v rámci 

Mezinárodní ekumenické fraternity NET FOR GOD, která je rozšířena v mnoha zemích 

světa za účelem modlitby a úsilí o jednotu křesťanů. Pokaždé je představen film, který 

napomáhá vzdělání ve víře nebo reaguje na aktuální události v Církvi a ve světě. 

S filmy k nám přijíždí Vláďa Neškudla, který film nejprve uvede průvodním slovem, slovem 

na měsíc a přímluvnou modlitbou. Po shlédnutí filmu následuje diskuse, jak nás téma 

oslovuje a inspiruje. Po vzájemném sdílení je setkání zakončeno společnou modlitbou.  

Na promítání filmů se sdílením jsou k nám zváni zájemci i z dalších farností.  Covidová 

pandemie však režim setkávání poněkud narušila. Zatím se k účasti odhodlalo jen několik 

jedinců. Je to škoda, neboť setkávání tohoto druhu jsou zajímavá a přínosná. Přijďte se o 

tom přesvědčit.    

Ing. Stanislav Verner 

 

Více informací o setkáních Net for God na  

https://www.chemin-neuf.cz/cs/home/ekumenismus/net-for-god 

NET FOR GOD je sítí modliteb, formace a evangelizace. Vznikla v roce 2000 z podnětu 

Komunity Chemin Neuf, aby napomáhala jednotě křesťanů a pokoji ve světě. NET FOR 

GOD dnes existuje v 60-ti zemích světa a každý měsíc je formační film překládán do 22 

jazyků. Informace:  Komunita Chemin Neuf Školní 1, 252 67 Tuchoměřice tel: 220 199 

441-2 nebo 722 665 350 

 

 

 

Žijeme s církví  
 

https://www.chemin-neuf.cz/cs/home/ekumenismus/net-for-god


  
 

 
 

2. neděle postní     13. 3. 2022 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově – za Josefa Doležala, manželku a syna a rodiče 

z obou stran. 

v 9:30 na Rožberku - za živé a + členy z rodiny Minaříkovy a Kubištovy. 

v 10:45 v Lochenicích - na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

sobota Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie 

příští 

neděle 

3. neděle postní – dětská bohoslužba. 

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí 

14.3. 

v 7:30 - Pouchov - za mír, za syna a na úmysl dárce. 

v 17 - Rožberk - za + z rodiny Bařinkovy, Bartošovy a Vejrovy. 

Úterý 

15.3. 
   mše svatá není 

Středa 

16.3. 

    v 8:00 - Rožberk - za Boží ochranu a ochranu PM při operaci a za 

požehnání pro lékaře a sestřičky. 

    v 18:00 - Pouchov - za rodinu Halasovu a Šatníkovu a za duše 

v očistci.  

Čtvrtek 

17.3. 

    v 17:00 - Rožberk - za + rodiče Bednářovy a živé členy rodiny. 

Pátek 

18.3. 

    v 8:00 – Lochenice - na dobrý úmysl.   

v 17:00 - Rožberk - za + Zdeňku Havrdovou, manžela a živé členy 

rodiny. 

v 18 :00 – Pouchov - na dobrý úmysl. 

Sobota 

19.3. 

    v 17:00 - Rožberk - za farnost. 

v 18:00 - Pouchov – na dobrý úmysl. 

Neděle 

20.3. 

v 8 hod - Pouchov – za Josefa Duška a dceru Hanu. 

v 9:30 - Rožberk – na dobrý úmysl.  

v 10:45 - Lochenice - na dobrý úmysl. 

 

Volby do Pastorační rady 

Dnes ještě můžete navrhnout osoby, které byste chtěli mít v pastorační radě. 

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

pak dejte do krabičky. Znovu děkuji, že této důležité věci budete věnovat 

pozornost. 

 

 

Příprava na příští týden 
 



 

 

Křížové cesty 

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

pište se, na stolku je rozpis. Dnes 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.  

 

Setkání Net for God 

bude ve čtvrtek 17. 3. od 19:30 hod na faře. Na programu bude společná 

modlitba, film a sdílení. Srdečně vás zvu. Ve Zpravodaji naleznete článek o této 

aktivitě. 

 

Setkání terciářů františkánů 

bude v pátek od 15 hod na faře. 

 

Postní duchovní obnova 

bude v sobotu 26. 3. 2022. Povede ji P. Vladislav Brokeš, děkan z Ústí nad 

Orlicí. Začneme v 8:30 mší svatou, od 9 do 12 hod bude program na faře. Jste 

srdečně zváni. 

 

Tichá adorace 

Tuto neděli 13. 3. bude ve farním kostele dnes od 19:30 do 20:30 hod večer 

chval. Také každý čtvrtek v postní době bude kostel otevřený k tiché adoraci od 

19:30 do 20:30 hod. Jste srdečně zváni.  

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakce: P. Jiří Heblt, Jitka Novotná (JN), Martin Novotný (MN), Matěj Havel (MH) Příspěvky do zpravodaje: 
jitun.no@seznam.cz (uzávěrka příspěvků: středa 18 hodin). Distribuce: Jan Mádlík (Pouchov, Ržb) (uzávěrka pro 
tisk: v pátek ve 12 hodin)  
 

Lektoři příští neděle 20.3. 

Pouchov Lenka Voláková Rožberk Pavel Bartoš 

 Lukáš Volák  Jitka Bartošová 

 Jana Portyková  Marika Bartošová 
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