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6. neděle velikonoční 
22. května LP 2022 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Jásejte Bohu, všechny země, aleluja. 

 

Ocitáme se ve večeřadle. Apoštolové již zažili mytí nohou. Nyní je Ježíš 
povzbuzuje: „Ať se vaše srdce nechvěje“ (Jan 14,1). A na tomto podkladě otevírá 
tajemství niterného Božího života – tajemství vztahu Otce a Syna. Zjevuje 
působení „Přímluvce“ – Ducha svatého. 

Navazujeme v četbě na minulou neděli. Kniha Zjevení apoštola Jana je dílo psané 
zvláštním jazykem plným paralel, metafor a symbolů. V této knize jsme se dostali 
až k závěrečným kapitolám, které popisují konečné Boží vítězství a odměnu 
spravedlivých. Nechme se strhnout emotivním popisem nebe – místa, které pro 
nás připravuje Bůh. 

Velikonoční doba se blíží ke svému vrcholu. Pozornost liturgie se soustředí na život 
církve z moci Ducha svatého, což neznamená bezproblémový život bez nových 
výzev a hledání odpovědí. Jak se projevuje Boží vedení uprostřed takových otázek? 

Ocitáme se v Jeruzalémě kolem roku 48 po Kr. Evangelium bylo hlásáno již na 
mnoha místech mimo Palestinu. Ale s tím vyvstává zásadní otázka: Nakolik musí 
obrácení pohané nejprve zachovávat židovské předpisy a nakolik jsou pro ně jako 
křesťany nezávazné? Proto se schází první koncil (Sk 15,4-21). Jeho závěry jsou 
obsahem našeho textu. 

mailto:jarka.detova@seznam.cz


 

 

 
 
 
Týden otevřených kostelů 
 

Ve dnech od 5. do 12. června 2022 se v Hradci Králové uskuteční 
Týden otevřených kostelů. Cílem tohoto projektu je představit křesťanství a 
jeho vliv na kulturu a každodenní život naší společnosti. Rozšíření povědomí 
o historicko-kulturním dědictví křesťanství, které nabízejí sakrální stavby a 
praktické připomenutí toho, že mohou být centrem společenského života i 
dnes.  

Devátý ročník nese tematický název Žijeme společně v rodině, 
v církvi i společnosti. Jako každá akce, tak i tato, se nemůže uskutečnit bez 
podpory modliteb a financí. Proto se v neděli 29. 5. 2022 po každé mši svaté 
v katedrále uskuteční dveřní sbírka na podporu Týdne otevřených kostelů. Za 
vaše příspěvky předem Pán Bůh zaplať! V průběhu celého roku je možné 
přispívat na speciálně zřízený účet pro TOK: 100 601 0044/ 5500, VS: 33536.  
V případě potřeby pro daňové přiznání zapište do kolonky příjemce své 
jméno, příjmení a adresu. Děkujeme. 

Bližší informace, program a aktuality na: www.tok-hk.cz a 

www.facebook.com/tokhk.  

 

Za přípravný tým TOK s. Gabriela, dkl 

 
 
 
 

 

 

Žijeme s církví  
 

http://www.tok-hk.cz/
http://www.facebook.com/tokhk


  
 

 
 
 

6. neděle velikonoční.     22. 5. 2022 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově – za živé a + z rodiny Čechovy a za duše v očistci. 

v 9:30 na Rožberku – za + manžela a rodiče. 

v 10:45 v Lochenicích – na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

čtvrtek Památka sv. Filipa Neriho, kněze. Začíná devítidenní příprava 

na slavnost Seslání Ducha Svatého 

příští 

neděle 

Slavnost Nanebevstoupení Páně 

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí 

23.5. 

v 7:30 - Pouchov – za rekonstrukci a všechny zúčastněné. 

v 17:00 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

Úterý 

24.5. 
    mše svatá není 

Středa 

25.5. 

    v 8:00 - Rožberk – na úmysl dárce. 

    v 18:00 - Pouchov – na úmysl dárce. 

Čtvrtek 

26.5. 

    v 17:00 - Rožberk – za + rodiče Blažkovy, bratry a živé členy 

rodiny. 

Pátek 

27.5. 

    v 8:00 - Lochenice – na dobrý úmysl. 

v 17:00 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

v 18 :00 - Pouchov – na dobrý úmysl. 

Sobota 

28.5. 

    v 17:00 - Rožberk – na dobrý úmysl. 

v 18:00 - Pouchov – za farnost. 

Neděle 

29.5. 

v 8 hod - Pouchov – za + Otu Voláka a rodiče z obou rodů. 

v 9:30 - Rožberk – za + Ladislava Hláska a živou rodinu. 

v 10:45 - Lochenice – na dobrý úmysl. 

 

Sbírka na pronásledované křesťany 

se koná v neděli po mši svaté jako tzv. dveřní sbírka. Děkuji za vaše příspěvky. 

Vzadu je k dispozici časopis Křesťanská mezinárodní solidarita, který se věnuje 

této někdy opomíjené problematice.  

 

 

 

 

Příprava na příští týden 
 



 

 

 

Sbírka na Týden otevřených kostelů 

bude opět jako dveřní příští neděli 29. 5. 2022. Program je zveřejněn na 

https://www.tok-hk.cz/ 

 

Májová pobožnost 

Bude dnes od 15 hod na Rožberku. 

 

Křest dětí z Azylového domu pro matky s dětmi 

bude ve středu 25. 5. od 16 hod ve farním kostele. Prosím o modlitbu za tyto 

děti a jejich rodiče. 

 

Farní kavárna 

je otevřená i dnes po ranní mši svaté, srdečně zvu k účasti a ke společenství. 

 

Tichá adorace 

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

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Lektoři příští neděle 29.5. 

Pouchov Hana Špatenková Rožberk Lukáš Kyrian 

 Ludmila Černá  Stanislava Poznarová 

 Kristýna Petrová  Petr Rusek 

https://www.tok-hk.cz/

