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Slavnost Seslání Ducha svatého
5. června LP 2022
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Liturgický cyklus C
Odp. Žalm: Sešli Ducha svého, Hospodine, a obnovíš tvář
/15
země, aleluja.
K zamyšlení:
/13
/1027/1027/1026/10
Barva červená. Mše vlastní. Gloria.

lavíme završení dlouhého liturgického času, do něhož jsme vstoupili Popeleční

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------středou, a dnes vrcholí slavností daru Božího ducha. Ti, kteří přijali Božího ducha

do svého života, mohou žít z moci odpuštění a pokoje. Dnes je čas na chválu Bohu
za jeho úžasné dary, které také nám dává.

Komentáře k liturgickým čtením:
1. čtení: Sk 2,1-11

Letnice byly židovským svátkem slaveným 50 dní po Velikonocích, kdy se
přinášela první úroda a děkovalo se Bohu za dar Tóry (Zákona). V tento den
přicházeli do Jeruzaléma židé z celého světa. Učedníci v předchozí kapitole zažili
nanebevstoupení Krista; nyní mají čekat a modlit se.

2. čtení: 1 Kor 12,3b-7.12-13

Svatý Pavel řeší konflikt, protože komunita se pře, zda jsou významnější ti, kteří
mají dar jazyků (1 Kor 12–14). Pavel proto vysvětluje vztah mezi Duchem svatým
a duchovními dary (charismaty).

Evangelium: Jan 20,19-23

Okamžik vzkříšení byl pro apoštoly zásadním zlomem v pochopení Ježíšova
poslání. Ale nešlo jen o pochopení. Teprve nyní, když Ježíš vstal z mrtvých, může
apoštolům vdechnout dar své lásky – Ducha svatého. A s tímto darem Ducha
dostávají apoštolové také Boží moc!
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Žijeme s církví

První svaté přijímání 19. 6.
V neděli 19. června přistoupí poprvé ke stolu Páně při mši v pouchovském
kostele naše děti Zuzana Havlová a Tereza Kyriánová. Rádi bychom všechny
návštěvníky bohoslužby pozvali při této příležitosti po skončení mše na farní
zahradu na setkání, drobné občerstvení a kus řeči. Když nedovolí počasí
potkat se na farní zahradě, využijeme vnitřní prostory fary.
Budeme moc rádi, pokud přijdete, těšíme se na viděnou!
Havlovi a Kyriánovi
Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc červen – Za rodiny
Úmysl papeže
Rodina je škola rozvíjení duchovních smyslů. Duchovními smysly poznáváme
Ježíšovo Srdce, řeč jeho lásky, a také nástrahy Zlého. Rodina je první místo,
kdy se v každodenním životě před našima očima ukazuje (či neukazuje), jak
miluji, jak od druhých lásku přijímám a kde je moje nejsilnější zbraň, osobní
charizma, obdarování na jedné straně; na straně druhé, kde je moje slabina a
kde potřebuji pomoc druhých. V rodině jsme si dáni Bohem k tomu, abychom
si vzájemně pomáhali vykořeňovat svoje sobectví.
Neobyčejné v obyčejném
"Amoris laetitia nás upomíná, že neexistují dokonalé rodiny a my se nesmíme
bát obtíží," říká kardinál Kevin Farrell, prefekt Dikasteria pro laiky, rodinu a
život. "Všechny rodiny mají starosti, utrpení, ale také radosti a naděje.
Láskyplné vztahy mezi manželi, rodiči, dětmi a prarodiči se proměňují v cesty
svatosti, které se skládají z prostých každodenních gest, jež s málem činí
obyčejné chvíle neobyčejnými," uzavřel kardinál.
Důležitost modlitby
Otec Frédéric Fornos SJ, mezinárodní ředitel Celosvětové sítě modlitby s
papežem, k tomu říká: "František nám připomíná, že rodina je místem, kde se
učíme žít s odlišností, s nejmladšími i nejstaršími. Setkávání s různými lidmi je
bohatstvím, ne hrozbou. V dnešním světě se zdá, že odlišnost vyvolává
konfrontaci, zatímco by měla otevírat nové cesty. Rodina je místem, kde se
učíme milovat, žít s odlišností, učit se z chyb a uvědomovat si, že Pán je
přítomen, pomáhá a doprovází. Tato zkušenost Boží přítomnosti pochází z
modlitby, a proto je důležité modlit se na tento papežův modlitební úmysl".
(cirkev.cz)

Příprava na příští týden

Slavnost Seslání Ducha Svatého
5. 6. 2022
Mše svatá v 8:00 na Pouchově – za Josefa Doležala a rodiče.
v 9:30 na Rožberku – za živé a zemřelé z rodiny a na poděkování za 86 let života.
v 10:45 v Lochenicích – na dobrý úmysl.
Liturgie v příštím týdnu
pondělí
čtvrtek
sobota
příští
neděle

Památka Panny Marie, Matky církve
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Památka sv. Barnabáše, apoštola
Slavnost Nejsvětější Trojice

Mše svaté budou obětovány:
Pondělí
6.6.
Úterý
7.6.
Středa
8.6.
Čtvrtek
9.6.
Pátek
10.6.

Sobota
11.6.
Neděle
12.6.

v 7:30 - Pouchov – za dary Ducha Svatého pro studenty.
v 17:00 - Rožberk – za dar víry pro děti a vnoučata a živé a +z rodin.
mše svatá není
v 8:00 - Rožberk – na dobrý úmysl.
v 18:00 - Pouchov – za + rodiče Evu a Karla Ettlerovy a tetu Věru
Horákovou.
v 17:00 - Rožberk – na dobrý úmysl.
v 8:00 - Lochenice – na dobrý úmysl.
v 17:00 - Rožberk – za paní Hojnou a celý rod.
v 18 :00 - Pouchov – za Anežku Jíšovou a manžela, rodiče a
sourozence.
v 17:00 - Rožberk – za + rodiče Bártovy a živé i + členy rodiny.
v 18:00 - Pouchov – za farnost.
v 8 hod - Pouchov – za + Jiřinu a Vladislava Svobodovy.
v 9:30 - Rožberk – za živé a zemřelé z rodiny Štikovy.
v 10:45 - Lochenice – na dobrý úmysl.

Sbírka na pastorační aktivity v diecézi
se koná v neděli jako hlavní sbírka.
Sbírka na Týden otevřených kostelů
v Hradci Králové vynesla 5 845,- Kč. Děkuji za vaši štědrost. TOK začíná dnes,
program je zveřejněn na nástěnkách a na naší farní stránce.
Setkání seniorů
bude ve čtvrtek 9. 6. 2022 od 10 hod na faře. Program bude obvyklý, film,
modlitba, sdílení, beseda. Srdečně vás zvu.
Noc kostelů
proběhne v pátek 10. 6., program je zveřejněn, zvu vás k účasti a děkuji všem,
kteří program připravují a při „Noci“ budou sloužit.
Večer chval – prosby o dary Ducha svatého a obnova svátosti biřmování
bude ve farním kostele v neděli od 19:30 hod. V rámci večera můžete obnovit
svátost biřmování a přijmout individuální modlitbu za dary Ducha Svatého
s požehnáním. Srdečně vás zvu.

Lektoři příští neděle 12.6.
Pouchov

Jan Mádlík sn.
Jan Mádlík ju.
Marie Košňarová

Rožberk

Pavel Bartoš
Jitka Bartošová
Marika Bartošová

