
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                   
 
 
K zamyšlení: 
 
 

 

 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 
 

1. čtení: Iz 43,16-21 

 
 

                 

 

 

2. čtení: Flp 3,8-14 

 
 

 
 

 
Evangelium: Jan 8,1-11 

 

 
 
 
 
Myšlenka k dnešní době: 

"Každá doba a situace je Božím pozváním k velkému životu. I zlá doba se stane dobrou, 
pochopíme-li její znamení a odpovíme na ně velkoryse. Neboť doba, to jsme my" 

 Svatý Vincenc de Paul (1581-1660) 
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tisk: v pátek ve 12 hodin)  
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5. neděle postní 
3. dubna LP 2022 

Barva fialová. Mše vlastní. 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila 
nás radost. 

 

Text o cizoložné ženě mnohé nejstarší rukopisy neobsahují. Jde tedy zřejmě o 
literární vsuvku. Některé rukopisy obsahují doplněk: „vytráceli se, jeden po druhém, 
zahanbeni ve svědomí“. Ač jde o vsuvku, je text součástí posvátného celku Bible. 
Proč přivedli farizeové ženu za Ježíšem? Nejde jim o hříšnici, ale o plnění litery 
Zákona! 

Svatý Pavel naráží na hlasatele evangelia, kteří ovšem požadují, aby noví 
křesťané plnili všechny příkazy Mojžíšova zákona, především obřízku. Protože v 
originále je zde užit expresivní výraz, lze tušit, že Pavel ukazuje, jak marné je 
stavět pouze na plnění příkazů. 

Prožíváme postní dobu, vzácný čas obnovy naší víry. Před očima nemáme 
asketická cvičení, ale klíčové události ze života našeho Spasitele. Nejednou v 
evangeliích Ježíš upozorňuje, že Tóra, Zákon, přikázání nejsou nástrojem smrti pro 
každého, kdo je neplní, ale měřítkem, které učí člověka vidět svět Božíma očima. 
Můžeme se dnes modlit za tyto „Boží oči“ i pro nás a naše společenství. 
Při mši dnes mohou probíhat skrutinia, tedy modlitby za katechumeny. 

Kniha proroka Izaiáše je složena z více částí, které vznikly v různých historických 
situacích. Náš text patří do období babylonského zajetí (586–539 př. Kr.), kdy lid 
zlomený zajetím a vzdáleností od domova přestal doufat, že se vrátí. Ale Bůh 
připomíná události přejití Rákosového moře, když je vyváděl z Egypta. Stejně 
bude jednat i dnes. 
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SLAVENÍ VELIKONOC NA POUCHOVĚ, ROŽBERKU  
A V LOCHENICÍCH 2022 

 

Neděle 10. 4. Květná neděle - vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma 

 8:00 Pouchov 
 9:30 Rožberk 
 10:45 Lochenice 
 
Čtvrtek 14. 4. Zelený čtvrtek - památka Večeře Páně 

 18:00  Pouchov  
  – po mši adorace v Getsemanské zahradě do 21:00 
 19:00 Lochenice 

Pátek 15. 4. Velký pátek - památka Umučení Páně, přísný půst 

 8:00 Pouchov - modlitba se čtením 

 12:00 Pouchov - křížová cesta 

 15:00  Pouchov - slavení památky Umučení Páně 

- po obřadech adorace v Božím hrobě až do soboty 18:00 

 19:00 Lochenice - slavení památky Umučení Páně 

Sobota 16. 4. Bílá sobota 

 8:00 Pouchov - modlitba se čtením 

 19:00 Pouchov - velikonoční vigilie 

  - po mši svaté agapé na faře 

 19:00 Lochenice - velikonoční vigilie 

Neděle 17. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

 8:00 Pouchov 
 9:30 Rožberk 
 10:45 Lochenice 
  - žehnání pokrmů na konci každé mše svaté 

Pondělí 18. 4. Velikonoční pondělí 
 8:00 Pouchov 
 9:30 Rožberk  
 

 

 

 

Žijeme s církví  
 



  
 

 
 

5. neděle postní     3. 4. 2022 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově - za Jana Kotlanda, zetě a rodiče z obou stran. 

v 9:30 na Rožberku – na poděkování za Boží pomoc, za živé a + z rodiny. 

v 10:45 v Lochenicích - na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

příští neděle KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE. – začíná Svatý týden 

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí 4.4. v 7:30 - Pouchov – za vážně nemocnou Hanu Dvořákovou a 

ochranu Panny Marie pro celou rodinu. 

v 17 - Rožberk - za + bratry, za živé a + členy rodiny. 

Úterý 5.4.    mše svatá není 

Středa 6.4.     v 8:00 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

    v 18:00 - Pouchov - za živé a + kostelníky z naší farnosti.  

Čtvrtek 7.4.     v 17:00 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

Pátek 8.4.     v 8:00 - Lochenice - na dobrý úmysl.   

v 17:00 - Rožberk – na dobrý úmysl 

v 18 :00 - Pouchov – na dobrý úmysl. 

Sobota 9.4.     v 17:00 - Rožberk – za farnost. 

v 18:00 - Pouchov - za farnost. 

Neděle 10.4. v 8 hod - Pouchov - za +maminku, manžela a na poděkování za 

přijatá dobrodiní. 

v 9:30 - Rožberk - na dobrý úmysl. 

v 10:45 - Lochenice - na dobrý úmysl. 

 

Slavení Velikonoc 

Program je vyvěšen na nástěnkách a uveden na našich webových stránkách. Vzadu na 

stolku je rozpis na adoraci v Božím hrobě, prosím zapisujte se. Navíc oproti minulým 

letům vám chci nabídnout na Velký pátek a Bílou sobotu Denní modlitbu církve – 

modlitbu se čtením s hlubokými texty, které nám církev v tyto dny předkládá. Modlitba 

trvá asi 20 minut, bude vždy od 8:00 hod ve farním kostele. Dále chci nabídnout na Velký 

pátek křížovou cestu od 12:00 hod, prosím zapisujte se vzadu na jednotlivá zastavení, text 

bude k dispozici. Ještě vás chci pozvat v sobotu po Velikonoční vigilii na faru k agapé, 

neformálnímu a radostnému slavení Velikonoc. Prosím, přineste něco na stůl. Na Boží Hod 

také požehnáme velikonoční pokrmy, které si přinesete.  

 

 

 

Příprava na příští týden 
 



 

 

Rozšířená příležitost ke svátosti smíření před Velikonoci 

Na Pouchově: 

Neděle        10. 4. - 17 – 19 hod 

Pondělí       11. 4. - 16 – 18 hod 

Úterý  12. 4. - 16 – 18 hod 

Středa  13. 4. - 16 – 18 hod 

Na Rožberku vždy před mší svatou a každý pátek od 16 do 17 hod mimo Velkého 

pátku. 

 

Příprava bytu na faře 

Děkuji všem, kteří pomohli. Po neděli, dá-li Bůh, se nastěhuje rodina z Ukrajiny.  

 

Volby do Pastorační rady 

Proběhnou příští a přespříští neděli po mši svaté. K dispozici budou hlasovací lístky, 

kde označíte maximálně pět jmen.  

 

Křížová cesta 

bude dnes v obvyklých časech a na Květnou neděli 10. 4. vás zvu na křížovou cestu 

od 15 hod do Smržova. 

 

Tichá adorace 

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

 

Úklid kostela – Pouchov: Skupina I. 

Lektoři příští neděle 10.4. 

Pouchov Libuše Hovorková Rožberk Stanislava Kozáková 

 Josef Jíša  Pavel Hesoun 

 Jan Mádlík sn.  Marie Hesounová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


