
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 
 

K zamyšlení: 
 

 

 

 
 

Komentáře k liturgickým čtením: 

                                      1. čtení: Z knihy proroka Jeremiáše 31,7-9 
 

➢              

 
                                                
                                      
                              

                                 2. čtení:  Z listu sv. apoštola Pavla Židům 5,1-6 

 
 
                                       
                                                       
                                            
                                            Evangelium podle Marka 10,46-52 
 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Odpustky pro duše v očistci: Dne 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu 
po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné 
odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Podmínky: svatá zpověď 
(stačí pro všechny dny), svaté přijímání, jakákoliv modlitba na úmysl svatého 
otce). Je také podmínkou pomodlit se ještě Otčenáš a Věřím v Boha. 
Od 1. – 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně 
plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li ještě 
hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech 
celého roku lze takto pro naše zemřelé získat odpustky částečné. 
 
 
 
 
 
 
 

      Nedělní farní zpravodaj 35/15 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
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    Třicátá neděle v mezidobí  
 25. října LP 2015 

Barva bílá/zelená.  Mše vlastní.  Cyklus B.  

                  Výročí posvěcení kostela na Pouchově 

  Odp.:  Velkou věc s námi učinil Hospodin, 
naplnila nás radost! 

 

Dnešní neděle je někde slavena jako výročí posvěcení kostela. Pokud ale zůstaneme 
u textů 30. neděle v mezidobí, ponoříme se do zásadního předělu v evangeliu. Zakusíme, 
co znamená Boží moc, jak ji zaslibuje první čtení. Ježíš je nejen divotvůrce, ale především 
velekněz Nové smlouvy, jak ukáže druhé čtení. 

Tento text spadá přibližně do období po první deportaci (597 př. Kr.), když byl Jeruzalém 
obležen a vzdal se Babyloňanům. Tehdy byla část obyvatel odvedena a Jeremiáš, který 
zůstal, prorokuje: „…přicházejí dny, že změním úděl svého lidu, praví Hospodin, a přivedu 
je zpět do země, kterou jsem dal jejich otcům…“ (Jer 30,3). V této souvislosti pak zaznívá 
i náš text. 

Tento text je velmi důležitý. Představuje v evangeliu předěl – jakýsi výsledek, ke kterému 
by měl dojít každý, kdo se s Ježíšem setkal. Na slepci lze ukázat, co znamená skutečně 
zaslechnout Ježíše. Setkat se s Kristem znamená nejen být uzdraven, ale poté jako učedník 
následovat Pána a vstoupit s ním do Jeruzaléma, aby prožil události Velikonoc. 

Pokračujeme ve čtení listu Židům, který rozebírá, zda mohl být Ježíš knězem 
(veleknězem), který přinesl oběť za nás všechny. Autor nejprve předloží podmínky, které 
musí velekněz splnit, a následně ukazuje, jak se tyto předpoklady odráží na Ježíšovi. 
Čteme jen část této úvahy. 

Kontakt: Pouchov, Velká 1/66, 503 41 Hradec Králové 7 
farní kancelář: pondělí od 9 – 11 hodin, telefon 495 215 083, m:605 285 796 

     Internet: www.pouchov.farnost.cz     e-mail: farnost.pouchov@seznam.cz 
ICLic. Miloslav Šiffel, farář, email: miloslav.siffel@volny.cz 



 

 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení              Připravuje P. Miloslav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA 
 

Slavnost posvěcení chrámu - posvícení - patřila k největším svátkům našich předků. 
Máme i dnes důvody, proč slavit památku posvěcení chrámu? Jsme zvyklí na to, 
že kostel stojí jako dominanta uprostřed obce, a že ho už ani nevnímáme, i když okolo 
něj často chodíme (na Ukrajině lidé přecházející kolem kostela políbí jeho zeď). Proto se 
sluší jednou za rok na něj blíže podívat a vděčně vzpomenout na naše předky, kteří 
v tomto kraji vlastníma rukama měli odvahu postavit tak velikou stavbu. 

Sluší se také jednou za rok vděčně vzpomenout na ty, kteří jej po několik generací 
před námi udržovali. Sluší se vděčně vzpomenout na ty, kteří jej i dnes, v naší 
současnosti, opravují, uklízí, zdobí a v něm působí.  

Jsme zvyklí nazývat chrám podle Písma svatého Domem Božím. Ale je třeba 
si připomenout, že je to příbytek pro nás. Je to místo, kde je Bůh zvláštním způsobem 
přítomný mezi námi. Tento příbytek potřebujeme my, lidé, je to tedy příbytek pro Boží lid, 
pro rodiny a pro shromáždění Božího Údu. Ale - potřebujeme jej opravdu? Potřebujeme 
jej více než stavby továren? Jeden kněz často říkal: "Kde lidé přestanou stavět kostely, 
tam musí stavět věznice a polepšovny. Kostely jsou téměř prázdné a věznice 
a polepšovny jsou plné." 

Naší předkové dobře věděli, že chrámy mají především význam výchovný; že jsou to 
školy lidskosti, mravnosti a zbožnosti. Lidé, kteří říkají, že je užitečnější postavit továrnu 
než kostel, zapomínají, že rozvoj společnosti nezávisí jen na počtu továren, ale i na 
pracovní morálce národa. Bez poctivých a pracovitých lidí nemohou továrny prosperovat. 
Školou svědomí a charakteru člověka je proto chrám - kostel. 

A jak je kostel užitečný pro jednotlivce? Pro tebe, či pro mne? Osamělý člověk 
zde nalézá společenství lidí stejně věřících. Člověk unavený lidmi a shonem zde nalézá 
trochu klidu a pokoje. Zde máme místo duchovní obnovy a duševní rekreace. 
Také bychom mohli mluvit o "muzejní" a kulturní funkci kostela. Co by ukazovali průvodci 
turistům, kdyby nebylo kostelů a uměleckých památek v nich zachovaných (bohužel dnes 
tak hojně kradených)? V chrámech se uchovávalo to, co nejlepšího vytvořili umělci 
své doby. Ale to je pouze vedlejší funkce chrámu. Neboť tu hlavní funkcí chrámu nám 
vyjadřuje modlitba. Kostel je viditelný obraz duchovního chrámu Božího - církve Kristovy. 
A jako budova chrámu je sestavena z kvádrů a cihel, tak jsme i my - každý z nás - 
stavebním kamenem církve tohoto duchovního chrámu. Po celý život máme za úkol 
zušlechťovat svůj charakter, své osobní hodnoty, abychom se mohli navěky skrýt 
v chrámu Boží slávy. 

SYNOD O RODINĚ – (dokončení z minulého zpravodaje) 

Pastorace lidí s homosexuální orientací 
V otázce rodin, v nichž žijí lidé s homosexuální orientací, i samotných těchto osob úvodní 

zpráva uvádí, že musí být přijati s respektem a jemností. Je vhodné, aby jim byla v pastoračních 
programech věnována náležitá pozornost. Současně však udává, že neexistuje „žádný základ pro 
připodobňování nebo stanovení analogií, ani vzdálených,“ mezi homosexuálními svazky a Božím 
plánem s manželstvím a rodinou. 

Ochrana života 
Aby mohla být lidská láska prožívaná v plnosti, potřebuje být bezpodmínečně otevřená vůči 

životu. Na tomto základě lze hovořit o vhodném vyučování přirozených metod plánování 
rodičovství. Podle dokumentu je třeba nově objevit poselství encykliky Pavla VI. Humanae vitae. 

Závěr své zprávy věnoval maďarský kardinál výzvě vzdělávání a evangelizace. „Aby církev 
vzala vážně výzvu rodin, musí se obrátit a stát se více živou, osobnější, komunitnější i na úrovni 
farností a malých společenství,“ uvedl kardinál Erdö v závěru své úvodní zprávy. 

 

Žijeme s církví  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢ Ještě k synodu o rodině 
José Carlos Bermejo: Povídky pro uzdravení duše: 
Jedna legenda vypráví, že Bůh stvořil Adama jednou, ale Evu čtyřikrát… 
Na počátku Bůh stvořil Adama a nic lepšího už ho stvořit nenapadlo. Adam byl šťastný 
uprostřed zeleně, vody, stromů; šťastný, že byl stvořen a že se cítil svobodný. Po 
několika měsících však Adama přemohl smutek. Cítil se smutný, protože nic z toho, co 
viděl a dělal, mu nepřinášelo uspokojení. 
Bůh si všiml, že se Adam změnil a zeptal se ho:„Adame, co tě tak znepokojuje? Chybí ti 
něco k úplnému štěstí?“ Adam odpověděl: „Pane, jestli nežádám příliš, rád bych měl 
někoho, s kým bych mohl s radostí sdílet to, co vidím, cítím a miluji.“ Bůh jej uvedl do 
spánku, a když se Adam vzbudil, našel vedle sebe tu největší nádheru, jakou kdy viděl. 
Ale nemohl tomu uvěřit. Bůh se ho otázal, zda je spokojený, ale Adam neodpověděl. Byl 
ohromený. Žádal sice společnost, ale Bůh jeho očekávání předčil. Díval se na ni znovu a 
znovu, a když se na něj usmála, poskočil radostí. 
Uběhlo šest měsíců. Adam byl opět smutný. „Co se děje, Adame? Jsi zase 
nešťastný?“Adam odpověděl, že nechce být nevděčný a žena že je okouzlující, ale byl 
by raději, kdyby si ji Bůh vzal. Řekl: „Ona je krásná, půvabná a okouzlující, ale připravila 
mě o svobodu. Už nemůžu jít, kam se mi zachce, neustále mi odporuje, vyžaduje, abych 
se po příchodu domů umyl, dlouho se připravuje, když s ní chci jít na procházku, budí mě 
v nevhodnou hodinu, chce lásku, když nemám chuť, a když chci já, tak nechce ona. 
Bezdůvodně pláče, zlobí se a je tvrdohlavá.“„Znamená to tedy, že už se ti nelíbí,“ řekl 
Bůh. „Pane, líbí se mi, ale nestojí mi za to s ní žít. Odveď si ji. Chci zpátky svou 
svobodu.“ Bůh si ženu odvedl a za dva měsíce byl Adam opět smutný a Bohu přiznal: 
„Neber to jako nevděk, ale jde o Evu. Požádal jsem tě, aby sis ji odvedl, ale stýská se mi 
po ní. Jsem svobodný, ale zdá se mi, že všude slyším její hlas, vidím její úsměv, cítím 
její pohlazení. Myslím, že nemá cenu být svobodný, když ji nemám po boku.“ A Bůh mu 
Evu vrátil. 
Uplynuly dva roky a Adam se potřetí rozčílil a požádal Boha, aby si Evu odvedl. A Bůh si 
ji odvedl. Adama však znovu zachvátilo hluboké zoufalství. Bůh mu tedy slíbil, že mu Evu 
vrátí, ale požadoval: „Adame, ukončíme tuto dětskou hru. Buď přijmeš Evu s jejími 
nedostatky, neboť i ona musela vydržet mnoho tvých vrtochů, nebo zůstaneš sám v ráji 
s opicemi a orangutány. Dobře si to rozmysli, protože když ji odvedu, už ji nikdy 
nevrátím!“ Adam se poškrábal na hlavě, vyžádal si čas na rozmyšlenou a odebral se do 
jeskyně. „Žít s ní je peklo, ale zároveň prožívám příjemné okamžiky. Žít bez ní je také 
peklo a bez příjemných okamžiků. Je lepší žít s ní než bez ní.“ A zůstal s Evou. Vzniklo 
tak nerozlučitelné manželství. 
– Na pozadí humorného příběhu se mohu sám sebe ptát, co znamená soužití s jinými 

osobami… 
Možná rychle ztrácím trpělivost, když vidím nedostatky těch, s nimiž žiji… 

– Předtím, než učiním nějaké rozhodnutí, mohl bych se zamyslet nad důsledky…   
                                                                                                                             www.vira.cz 

CO JE KOSTEL? 

Pro milovníky architektury je úžasnou stavbou. 
Pro historiky svědectvím minulosti. 

Pro ty, které nezajímá - snad zbytečnost. 
Pro vás i pro mne, míli křesťané - přátelé 

 

JE DOMOVEM, CHRÁMEM, HRADEM. 
 

Je nám v něm dobře, vnímáme zde Boží blízkost a zakoušíme bezpečí. 
Každý je v něm vítán. Vždyť kostel je pro blízké i vzdálené, nikdo v něm není cizí. 

 

Církev žije ve světě     

http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Bermejo.html
http://www.vira.cz/


  

 

 
 
➢ Farní ohlášky:  

 

• Tento týden si připomínáme – ve středu je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, 
v pátek je svátek Výročí posvěcení katedrály v Hradci Králové, příští neděli budeme 
slavit Slavnost všech svatých. 

• Sbírka na misie – v naší farnosti se minulou neděli vybralo 13 050 Kč. Děkujeme. 

• Setkání terciářů sv. Františka z Assisi – se uskuteční v pátek odpoledne. Bude 
zakončeno mší svatou v 18 hodin ve farním kostele sv. Pavla ap. na Pouchově. 

• Exercicie duchovního správce – P. Miloslav bude od pondělí do pátku 
na duchovních cvičeních. Sledujme, prosím, časy bohoslužeb ve zpravodaji. 

• Pozvání na zpívané nešpory naší kapituly - v neděli od 17, 30 hodin do katedrály. 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu (26. 10. – 1. 11. 2015)       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 Den Pouchov Rožberk 

 26.10.  Po 7,30 Za farnost ------  

 27.10.  Út ------  ------  

 28.10.   St ------  ------  

 29.10.  Čt ------  17,00  

 30.10.   Pá 18,00 
Za +rodiče, manžela, 
děti a duše v očistci 

!!!16,45 !!!  

 31.10.  So 18,00 
Za rodiče Lánských a 
za Boženu a Františka 
Desenských 

17,00  

   1.11.  Ne     8,00 
Za Josefa a Miladu 
Ferbasovy a rodiče 
z obou stran 

  9,30 
Za + rodiče z obojí strany, 
bratra, ten celý rod a duše 
v očistci 

   1.11. Ne 8,00 
Rudolf Pastuszek 
Alena Záveská 
Jan Mádlík jun.  

9,30  
Petr Rusek 
Eliška Rusková 
Anna Chmelíková 

Čísla písní k liturgii  513   

   Úklid kostela     

    
    

Trocha dušičkového humoru:  
Novákovi jedou na dušičky a paní oznamuje manželovi: „Na ten hřbitov se musím pořádně 
obléknout a namalovat, abych byla hezká! Mám tam jednoho známého.”  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Redakce: Jarka Devetterová (JD), P. Miloslav Šiffel (MŠ), Veronika Horejšová (VH), Hana Špatenková (HŠ), Marie 
Podzimková (MP), Matěj Havel (MH) Příspěvky: jarka.detova@seznam.cz  t: 495 408 501, m: 603 764 771(uzávěrka 
středa 18 hod).  Distribuce:Jan Mádlík (Pouchov), Miloslav Devetter (Ržb) (uzávěrka pátek 12 hod). 

Příprava na příští týden 
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