Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové

Nedělní farní zpravodaj 24/22
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12. neděle v mezidobí
19. června LP 2022
/16
Liturgický cyklus C
Odp. Žalm: Má duše žízní po Tobě, Pane, Bože můj.
/15
K zamyšlení:
/13
/1027/1027/1026/10
Barva zelená. Mše vlastní. Gloria.

Tuto neděli se na některých místech slaví slavnost Těla a krve Páně. Texty z 12.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------neděle v mezidobí odhalují zlomový okamžik v působení Pána Ježíše. Může prohra,

smrt, pád být něčím, co dějiny světa pohne k dobrému? Jak těžké je, když sami
zakoušíme nějakou prohru či ztrátu! Dnes se můžeme modlit za zvládnutí takových
momentů v životě svém nebo našich blízkých.

Komentáře k liturgickým čtením:
1. čtení: Zach 12,10-11

Zachariášova předpověď (6. stol. př. Kr.) směřuje ke konci věků. Národy obklíčí
Jeruzalém, ale nic nezmohou. Přislibuje se porážka pronárodů. Megido bylo místo
řady bitev a klíčové prohry Judska v bitvě s Egyptem 609 př. Kr., je také
ztotožňováno s Armagedonem (Zj 16,16).

2. čtení: Gal 3,26-29

Svatý Pavel pokračuje ve výkladu otázky našeho ospravedlnění před Bohem na
základě víry, a nikoli na základě splnění předpisů Tóry. V předchozím verši 3,23
říká: „Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které Zákon střežil…“

Evangelium: Lk 9,18-24

V synoptických evangeliích se nachází jeden zlomový okamžik, který právě dnes
připomínáme. Až dosud Ježíš mluvil převážně k zástupům, konal zázraky,
poučoval. Ale nyní začne těm nejbližším ukazovat ještě jiný význam svého
příchodu na zem. To apoštolové dosud netušili…
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Žijeme s církví

Noc kostelů 2022
Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří jste připravili letošní „Noc“ a při ní
jste sloužili. Na Rožberku se sešli cyklisté, kteří zde zahájili svůj program
Noci kostelů na kole. Zazněla zde u malé kapličky velmi zajímavá přednáška
pana Bláhy z muzea o vrchu Rožberk. Nádherně naaranžovaná výstavka
liturgických předmětů byla ke shlédnutí na půdě kostela. Technický prostor
získal najednou mimořádnou atmosféru. Z kůru se nesla hudba a zpěv velice
pěkně a přívětivě. Na Pouchově si mohly přijít na své děti. Vyráběly Noemovu
archu. Uskutečnil se zde také velmi pěkný koncert. O tom, jak to bylo na
věži, si můžete přečíst v dalším příspěvku. Nakonec nesmím zapomenout na
příjemnou atmosféru v sakristii, kde bylo možné popovídat i ochutnat mešní
víno. Jakousi tečkou na Pouchově byl návrat části cyklistického pelotonu.
Jiří Heblt

O noci kostelů – věž
Za tři a půl hodiny letošní Noci kostelů na věži kostela sv. Pavla přišlo do
zvonice asi 40 lidí. Oproti jiným ročníkům nastalo několik změn. Kdo měl
zájem, a nebyly to pouze děti, si mohl zazvonit hranu nebo i rozhoupat zvon
Pavel k několika úderům lanem. K dispozici a rozebrání byly tištěné
informace o historii a současnosti pouchovských zvonů a další zajímavosti.
Zájem byl rovněž o fotografie zvonů, zvláště těch méně přístupných. Celý
večer provázelo teplé a slunečné počasí a mnozí si užívali výhled na
zapadající slunce a nasvícené Krkonoše. Přímo na zvonici oslavil své 13.
narozeniny pravděpodobně nejmladší hradecký zvoník Matěj, který se aktivně
podílel na výkladu zejména u výstavy starého technického vybavení
pouchovských zvonů ve druhém patře věže a svou bezprostředností a
odbornými znalostmi překvapil a rozzářil tváře mnohých návštěvníků. Děkuji
všem pouchovským farníkům, kteří se přišli na své zvony podívat, a na další
se těším příští rok.
Iva Rybecká

Příprava na příští týden

12. neděle v mezidobí – první svaté přijímání
19. 6. 2022
Mše svatá v 8:00 na Pouchově – za syny Daniela a Františka, za mír a na úmysl
dárce.
v 9:30 na Rožberku – mše svatá nebude.
v 10:45 v Lochenicích – na dobrý úmysl.
Liturgie v příštím týdnu
úterý
čtvrtek
pátek
sobota
příští
neděle

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Slavnost narození sv. Jana Křtitele
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
13. neděle v mezidobí

Mše svaté budou obětovány:
Pondělí
20.6.
Úterý
21.6.
Středa
22.6.
Čtvrtek
23.6.
Pátek
24.6.
Sobota
25.6.
Neděle
26.6.

v 7:30 - Pouchov – na úmysl dárce.
v 17:00 - Rožberk – na dobrý úmysl.
mše svatá není
v 8:00 - Rožberk – na dobrý úmysl.
v 18:00 - Pouchov – na úmysl dárce.
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 – na úmysl dárce.
v 17:00 – Rožberk – na dobrý úmysl.
v 18:00 – Pouchov – za farnost.
v 8 hod – Pouchov – za Helenu a Jana Věckovy a syna Jana.
v 9:30 – Rožberk – za + tatínka Jana Hesouna a Boží pomoc pro
maminku.
v 10:45 - Lochenice – na dobrý úmysl.

Mše svatá v Azylovém domě pro muže
bude ve středu 22. 6. 2022 v 16 hod. Zvu k účasti.
Sbírka na Charitu
bude příští neděli 26. 6. 2022, děkuji předem za vaše příspěvky.
Dopis ke sbírce najdete zde:
https://pouchov.farnost.cz/clanek/39-dopis-vericim-ke-sbirce-na-charituvyhlasene-na-nedeli-26-cervna-2022
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
bude v pátek, mše svaté budou v obou kostelích. Je to velká a důležitá slavnost,
zvu vás k účasti na mši svaté.
Tichá adorace
bude ve farním kostele dnes od 19:30 hod. Srdečně vás zvu.

Lektoři příští neděle 26.6.
Pouchov

Libuše Hovorková
Josef Jíša
Jan Mádlík sn.

Rožberk

Stanislava Poznarová
Petr Rusek
Lukáš Kyrian

