Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové

Nedělní farní zpravodaj 21/22
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7. neděle velikonoční
29. května LP 2022
/16
Liturgický cyklus C
Odp. Žalm: Zpívejme Hospodinu, králi věčné slávy.
/15
K zamyšlení:
/13
/1027/1027/1026/10
Barva bílá. Mše vlastní. Gloria.

Ve čtvrtek jsme si připomněli Nanebevstoupení Páně (někde se slaví tuto neděli) a

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------za týden oslavíme svatodušní svátky. Církev se v tyto dny modlí o dary Ducha

svatého, který nás vede světem, složitými situacemi, pomáhá nám radovat se z
Boha. Jednou z největších bolestí křesťanů je rozdělení, které překoná jedině moc
Ducha svatého. Prosme o tento největší dar Boží lásky.?

Komentáře k liturgickým čtením:
1. čtení: Sk 7,55-60

Křesťanská komunita se v Jeruzalémě rozrůstá. S tím ale přichází více a více
konfliktů s oficiálními představiteli židovství. Jáhen Štěpán se obhajuje
koncipovanou dlouhou řečí před veleradou. Jeho obsažná řeč vrcholí tvrdým
osočením velerady z neochoty naslouchat Bohu. A tito představitelé ho za to
vyženou ven ke kamenování.

2. čtení: Zj 22,12-14.16-17.20

Čtenáři mohli v knize Zjevení sledovat strhující vyprávění o Božím vítězství a
konečném zápasu spravedlivých, kteří dosáhli cíle. Nyní je třeba tuto knihu
velkého povzbuzení uzavřít impulsem určeným pro čtenáře.

Evangelium: Jan 17,20-26

Poslední večeře v Janově evangeliu graduje k modlitbě za učedníky. Je to vrcholný
okamžik Ježíšovy péče o církev. Stojíme před branou Getsemanské zahrady,
utrpení, zrady učedníků, Ježíšovy smrti a vzkříšení. V této modlitbě vyslovuje Pán
zásadní skutečnosti, které se mají naplnit na nás – jeho učednících.
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Žijeme s církví

Duch svatý se vylévá do našich srdcí
Celá velikonoční doba nás vedla ke slavnosti Seslání Ducha svatého,
k Letnicím. Ježíš apoštolům už při poslední večeři slíbil Ducha Utěšitele.
Když mezi ně přišel po svém zmrtvýchvstání, řekl jim: „Přijměte Ducha
svatého…“ V ohnivých jazycích ho vylil o Letnicích. Duch je tedy zaslíben,
přichází jako závdavek a nakonec sestupuje v plnosti. To je však jen začátek,
protože s Duchem svatým žije církev stále. Znovu si to chceme uvědomit a
zakusit právě v těchto dnech, kdy se v církvi na různých místech uděluje
svátost Ducha Svatého - biřmování.
Tento svátostný dar rozvíjí to, co jsme přijali ve křtu. Jsme skrze něj hlouběji
začleňováni do Kristova těla – církve, abychom v něm žili jako buňky
každodenně oživované Jeho Duchem. Vzpomínám si dodnes na září roku
1983, kdy jsem byl biřmován. V Čechách tehdy oficiálně působil pouze jeden
biskup – kardinál Tomášek. Jel nás tenkrát celý autobus mladých za ním, do
katedrály sv. Víta, aby nám udělil svátost Ducha svatého. Příprava předtím
nebyla skoro žádná. Stařičký kněz, který u nás žil a působil v domově
důchodců, mně sám od sebe nabídl před samotným biřmováním svátost
smíření. Nejprve jsem váhal, styděl jsem se a trochu i bál. Nakonec jsem
překonal obavy a v této svátosti prožil setkání s Kristem odpouštějícím a měl
tu nejlepší přípravu pro přijetí Ducha svatého. Druhý den byl pro mě okamžik
pomazání křižmem zvláštně krásný. Jsem přesvědčený, že tam už jsem
dostal od Pána závdavek kněžského povolání. Trvalo sice ještě šest let, než
jsem toto povolání rozpoznal a přijal, ale Duch svatý konal své dílo.
Věřím, že Duch vane, kde chce a působí, jak chce. Jak píše sv. Cyril
Jeruzalémský: „Přistupuje k nám tiše a mírně, cítíme jeho sladkost a vůni;
jeho jho je velmi lehké. Jeho příchod předcházejí záblesky paprsků světla a
poznání. Přichází jako pravý ochránce; přichází přece zachránit a uzdravit,
poučit a napomenout, povzbudit a potěšit, dát duši světlo, nejprve duši toho,
kdo jej přijímá, a pak jeho působením duši jiných.“ Nedám dopustit na
svátosti, protože jsem zakusil, že Duch svatý skrze ně skutečně přistupuje
tiše a mírně. Důvěřujme tomu, že ve všech svátostech, které přijímáme
s důvěrou a v pokoře, se na nás Duch svatý hojně vylévá.
Otec Jiří

Příprava na příští týden

Slavnost Nanebevstoupení Páně
29. 5. 2022
Mše svatá v 8:00 na Pouchově – za + Otu Voláka a rodiče z obou rodů.
v 9:30 na Rožberku – za + Ladislava Hláska a živou rodinu.
v 10:45 v Lochenicích – na dobrý úmysl.
Liturgie v příštím týdnu
pondělí
úterý
středa
pátek
příští
neděle

Památka sv. Zdislavy
Svátek Navštívení Panny Marie
Památka sv. Justina, mučedníka
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Slavnost Seslání Ducha Svatého

Mše svaté budou obětovány:
Pondělí
30.5.
Úterý
31.5.
Středa
1.6.
Čtvrtek
2.6.
Pátek
3.6.
Sobota
4.6.
Neděle
5.6.

v 7:30 - Pouchov – na dobrý úmysl.
v 17:00 - Rožberk – za + bratry, živé a + členy rodiny.
mše svatá není
v 8:00 - Rožberk – na dobrý úmysl.
v 18:00 - Pouchov – za dar zdraví a Božího požehnání pro rodinu.
v 17:00 - Rožberk – na dobrý úmysl.
v 8:00 - Lochenice – na dobrý úmysl.
v 17:00 - Rožberk – na dobrý úmysl.
v 18 :00 - Pouchov – za zdraví v rodině.
v 17:00 - Rožberk – za + rodiče Bártovy a živé i + členy rodiny.
v 18:00 - Pouchov – za farnost.
v 8 hod - Pouchov – za Josefa Doležala a rodiče.
v 9:30 - Rožberk – za živé a zemřelé z rodiny a na poděkování za 86
let života.
v 10:45 - Lochenice – na dobrý úmysl.

Sbírka na pronásledované křesťany
minulou neděli vynesla v pouchovské farnosti 9 246 Kč a v Lochenicích 1 470
Kč. Moc vám děkuji za přispění.

Sbírka na Týden otevřených kostelů
v Hradci Králové se koná v neděli po mši svaté. Program TOK je zveřejněn na
https://www.tok-hk.cz/
Sbírka na pastorační aktivity v diecézi
bude jako hlavní příští neděli 5. 6. 2022.
Májová pobožnost
bude v neděli od 15 hod na Rožberku.
Farní kavárna
je otevřená i v neděli po ranní mši svaté, srdečně zvu k účasti a ke společenství.
Mše svatá v Azylovém domě pro muže
bude ve středu 1. 6. od 16 hod.
Tichá adorace
bude ve farním kostele v neděli od 19:30 hod a příští neděli bude doprovázená
zpěvem a slovem, budeme prosit o dary Ducha Svatého. Jste srdečně zváni.

Lektoři příští neděle 5.6.
Pouchov

Lenka Voláková
Lukáš Volák
Jana Portyková

Úklid kostela – Pouchov: Skupina V.

Rožberk

Marie Hesounová
Stanislava Kozáková
Pavel Hesoun

