
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                   
 
 
 
K zamyšlení: 
 
 

 

 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 
 

1. čtení: Sk 5,27b-32.40b-41 

 
 

                 

 

 

2. čtení: Zj 5,11-14 

 
 

 
 

 
 

Evangelium: Jan 21,1-19 
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3. neděle velikonoční 
1. května LP 2022 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Chci Tě oslavovat Hospodine, neboť jsi mě 

vysvobodil. 

 

Vzkříšený Ježíš se ukázal apoštolům ve večeřadle a týden poté opět. Avšak 
apoštolové nerozumí, co mají dále dělat. Ježíš proto znovu přichází a naznačuje 
lovem ryb i rozhovorem s Petrem, k čemu apoštoly volá. 

Kniha Zjevení pomocí barvitých symbolických obrazů líčí skutečné pozadí dějin 
světa. Ve 4. kapitole ukáže nebe a Boží vládu. V 5. kapitole se na scéně objeví 
Boží Syn, který přinesl oběť (Beránek). Nebe oslavuje… 

Ve víře nejde tolik o intelektuální znalost, jako o odvahu opřít se vírou o dobrotu 
Boží. Kdo takto poznává Boha, dostává od něj nesmírně osobní otázku: Miluješ 
mne? Co jsi připraven nabídnout pro lásku k Bohu? 

Po vylití Ducha svatého apoštolové hlásají evangelium. Již jednou byli zatčeni. 
Konají divy a lidé si toho všímají. Proto je velekněz znovu nechá zatknout, ale oni 
s pomocí anděla odejdou ze žaláře a ráno zvěstují Krista. Hned jsou opět zatčeni 
a probíhá výslech. 
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Rozhovor s dlouholetým kronikářem naší farnosti panem učitelem 
Františkem Novotným 
 
Františku, chci se vás zeptat, jak dlouho se věnujete této službě? 

Jedenáct let vedu kroniku farnosti. Otec Miloš tehdy sháněl někoho, kdo by kroniku 

psal, ale nedařilo se to. Nikdo z mladších se nenašel, tak mě Miloš mě prosil, abych 

mu v této věci pomohl. Vzal jsem to, protože jsem s tím měl zkušenost ze školy. 

Zda jsem ten úkol plnil dobře, to musí posoudit někdo jiný. Dělal jsem to, jak jsem 

to uměl. 

 

 

Dělala vám ta služba radost? 

Ale ano, sháněl jsem rád podklady, připravoval koncepty a psal čistopis. Pan farář 

k nám jezdil a byli jsme i v této věci v kontaktu. Jediný problém byl, že bydlím na 

konci kolatury, dost daleko od fary, bylo to takové detašované pracoviště. 

V poslední době mi psaní už dělalo problémy, protože mám různé zdravotní obtíže. 

Františku, z těchto důvodů jsme se domluvili, že „veslo předáte“ Haně 

Špatenkové. Při té příležitosti vám chci ze srdce poděkovat za všechno, co 

pro naši farnost děláte. Není to jen psaní kroniky. Především Vám děkuji, že 

ve vás máme člověka hluboké víry a čistého srdce. Přeji vám hodně sil do 

všech dalších dnů. Naší nové kronikářce děkuji za ochotu a přeji, ať ji přijatá 

služba dělá radost. 

Otec Jiří 

 

 

 

Žijeme s církví  
 



  
 

 
 
 
 

3. neděle velikonoční.     1. 5. 2022 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově – za Aloisii a Rudolfa Pastuzskovy, rodiče a 

sourozence z obou stran. 

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

15:00 májová. 

v 10:45 v Lochenicích – na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

pondělí Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. 

úterý Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. 

příští 

neděle 

4. neděle velikonoční 

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí v 7:30 - Pouchov – za zemřelého syna a dceru. 

v 17:00 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

Úterý    mše svatá není 

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

    v 18:00 - Pouchov – za + Jaroslava Kavku, rodiče a za duše 

v očistci. 

Čtvrtek     v 18:00 - Rožberk – bohoslužba slova. 

Pátek     v 8:00 - Lochenice – na úmysl dárce. 

v 17:00 - Rožberk – na úmysl dárce. 

v 18 :00 - Pouchov – za živé a zemřelé z rodiny Verešovy, 

Gažákovy, Krupovy a Petrovy a za duše v očistci. 

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

rodin. 

v 18:00 - Pouchov – na úmysl dárce. 

Neděle v 8 hod - Pouchov – za pana kanovníka Františka Duška. 

v 9:30 - Rožberk – za + Antonína Kozáka a za všechny z rodiny 

Kozákovy a Grófovy.  

v 10:45 - Lochenice – na dobrý úmysl. 

 

 

 

 

 

Příprava na příští týden 
 



 

 

 

 

Májové pobožnosti v měsíci květnu 

budou ve všední den na Pouchově i na Rožberku po večerní mši svaté a v neděli 

od 15 hodin u malé kapličky na Rožberku. Dnes bude první májová. 

 

Sbírka na kněžský seminář 

bude příští neděli 8. 5. 2022. Děkuji předem za vaši štědrost. 

 

Ustavující schůze nové Pastorační rady farnosti 

bude ve středu 11. 5. 2022 od 19:30 hod na faře. 

 

Křest dětí z Azylového domu pro matky s dětmi 

bude ve středu 4. 5. od 16 hod ve farním kostele. Prosím o modlitbu za tyto děti a 

jejich rodiče. 

 

Večer chval 

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

 
 

 
 
 
 
 

Úklid kostela – Pouchov: Skupina III. 
 

Lektoři příští neděle 8.5. 

Pouchov Anna Brychová Rožberk Pavel Hesoun 

 Jitka Benešová  Marie Hesounová 

 Rudolf Pastuszek  Stanislava Kozáková 


