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Komentáře k liturgickým čtením: 

                                        1. čtení: Z knihy Zjevení 7,2-4.9-14 
 

➢              

 
                                                
                                      
                              
                                 
 

                                   2. čtení:  Z prvního listu sv. apoštola Jana 3,1-3 

 
 
                                       
                                                       
                                            
                                            Evangelium podle Matouše 5,1-12a 
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Úmysly apoštolátu modlitby – listopad 2015 

1. Abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi lidmi, také s těmi, 
kdo mají jiné přesvědčení než my. 

2. Za církevní pastýře, aby hluboce milovali své stádce, a tak ho mohli doprovázet 
na cestě a udržovat jeho naději živou. 

3. Za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrátou svých blízkých zvláště z důvodu nenávisti a válek. 

 
 
 
 

      Nedělní farní zpravodaj 36/15 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
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    Slavnost Všech svatých  
1. listopadu LP 2015 

   Barva bílá.  Mše vlastní. Gloria 

                              Cyklus B  

Odp.:  Miluji Tě, Hospodine, má sílo! 

nebo: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine! 
 

Když si křesťan uvědomuje svou hříšnost a chabou víru, může se cítit světcům nesmírně 
vzdálen. Ale svatí jsou obrácení hříšníci, jsou znamením naděje. Jsou to lidé, ve kterých 
zvítězil Bůh. A naše setkání s Bohem při nedělní bohoslužbě může být neseno stejnou 
touhou a stejným přáním: touhou po Božím vítězství v našich životech. 

Kniha Zjevení byla sepsána zvláštním stylem, který nazýváme apokalyptika. Pomocí 
velmi výrazných obrazů vyjadřuje duchovní obsah. Autor nejprve vylíčil nebeský trůn 
a Boha Otce. Pak vykreslil „Beránka“, který zachránil člověka. V 6. a 7. kapitole poprvé 
rozehraje kontrast mezi těmi, kteří záchranu nepřijali, a doléhá na ně proto zkáza, 
a na druhé straně zachráněnými, kteří chválí Hospodina (uvedený text). Všimněme si, 
že je zde citován starokřesťanský hymnus. 

Blahoslavenství jsou úvodem do Horského kázání – první velké Ježíšovy řeči v Matoušově 
evangeliu. Lze je chápat jako určité shrnutí podobné Desateru v Mojžíšově zákoně. 
Bez dalšího kontextu by mohla být nebezpečným zkreslením, ale v souvislosti celého 
evangelia či lépe celého Písma jsou klíčem k porozumění Ježíšovu poselství. 

Janova epištola reaguje na gnostické učitele, kteří přišli do janovské komunity: 
Bůh si nevybírá lidi podle nějakého zvláštního stupně zasvěcení, ale podle života podle 
pravdy. On nám získal záchranu, není to náš výkon či zásluha. To ale otevírá novou 
perspektivu do budoucna. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Závěrečné shromáždění synody o rodině 

Vatikán. V sobotu 24. 10. dopoledne byl v synodní aule přečten návrh závěrečné zprávy, 

který byl aplaudován 266 přítomnými synodálními otci i samotným papežem. Generální 

relátor, kardinál Erdö, potom sdělil, že do textu bylo zapracováno 248 dodatků, které byly 

podány písemně či ústně a byl redakční komisí jednohlasně přijat. Odpoledne se pak 

konalo hlasování nad každým z celkem 94 bodů tohoto textu vypracovaného v italštině. 

Se závěrečnou zprávou se můžeme seznámit v souhrnu zpracovaném tiskovým 

střediskem ČBK. Zasedání synody zakončilo vystoupení Svatého otce, který mimo jiné 

řekl: Chtěl bych především poděkovat Pánu, že v těchto letech vedl naši synodu Duchem 

svatým, který církvi nikdy neodpírá svoji podporu. Opravdu ze srdce děkuji kardinálu 

Lorenzovi Baldisserimu, generálnímu sekretáři synody, mons. Fabiovi Fabenemu, 

podsekretáři a spolu s nimi děkuji relátorovi kardinálu Peterovi Erdömu a zvláštnímu 

sekretáři mons. Brunovi Fortemu, delegovaným předsedům, skriptorům, konzultorům, 

překladatelům a všem, kdo pracovali neúnavně a s naprostou oddaností církvi: srdečné 

díky! Děkuji vám všem, drazí synodální otcové, bratrští delegáti, auditoři, auditorky, 

přísedící, faráři a rodiny za vaši aktivní a plodnou účast. Děkuji také těm „bezejmenným“ 

a všem těm, kdo se svojí tichou prací velkodušně podíleli na práci této synody. Buďte si 

všichni jisti, že se za vás modlím, aby vás Pán odměnil hojnými dary svojí milosti! 

Když jsem sledoval práce synody, kladl jsem si otázku: co bude pro církev znamenat 

zakončení této synody o rodině? Zajisté to neznamená, že synoda zahrnula všechna 

témata týkající se rodiny, ale snažila se je podat ve světle evangelia, tradice 

a  dvoutisíciletých dějin církve, objevit v nich radost naděje, aniž by upadla do laciného 

opakování toho, co je neoddiskutovatelné anebo co bylo už řečené. Zajisté 

to neznamená, že nalezla vyčerpávající řešení všech těžkostí a pochybností, které 

vyzývají a ohrožují rodinu, ale kladla tyto těžkosti a pochybnosti do světla víry, pozorně je 

zkoumala a vyrovnávala se s nimi beze strachu a aniž by strkala hlavu do písku. 

Znamená to, že pobídla všechny, aby pochopili důležitost instituce rodiny a manželství 

muže a ženy založeného na jednotě a nerozlučitelnosti a docenili ji jako zásadní 

fundament společnosti a lidského života. Znamená to, že naslouchala a umožnila 

naslouchat hlasům rodin a pastýřů církve, kteří přišli do Říma a nesou na svých bedrech 

tíži i naděje, bohatství a problémy rodin ze všech částí světa. Znamená to, že podala 

důkaz životnosti katolické církve, která nemá strach otřást uspaným svědomím anebo si 

špinit ruce vášnivou a otevřenou diskusí o rodině. Znamená to, že se snažila vidět a číst 

realitu, ba reality dneška Božíma očima, aby zapálila a osvítila plamenem víry srdce lidí v této 

neutěšené dějinné chvíli, v sociální, ekonomické a morální krizi a převažující negativitě. Znamená 

to, že všem dosvědčila, že evangelium zůstává pro církev živým zdrojem věčné novosti, oproti 

těm, kdo z něj činí mrtvé doktríny, jimiž kamenuje druhé. Znamená to, že obnažila uzavřená 

srdce, která se často skrývají dokonce za církevním učením anebo za dobrými úmysly, usazují se 

na Mojžíšovu katedru, odkud někdy nadřazeně a povrchně posuzují obtížné případy a zraněné 

rodiny. Znamená to, že prohlásila církev za církev chudých v duchu a hříšníků hledajících 

odpuštění; nikoli jenom spravedlivých a svatých, nýbrž těch spravedlivých a těch svatých, kteří se 

cítí chudými a hříšnými. Znamená to, že se snažila otevřít horizonty, překonat konspirativní 

hermeneutiku či uzavřenost perspektiv, bránit a šířit svobodu dětí Božích, předat krásu 

křesťanské novosti někdy zakrytou vráskami archaického jazyka nebo prostě nesrozumitelnou.  

Na této synodě byla svobodně vyjádřena různá mínění – někdy bohužel metodami ne právě 

laskavými – a zajisté obohatila a oživila dialog, nabídla živý obraz církve, která nepoužívá 

„předem připravené vzorce“, ale čerpá z nevyčerpatelného zdroje svojí víry, živé vody, která tiší 

žízeň vyprahlých srdcí. 

(pokračování příště) 

 

Žijeme s církví  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Víra může dozrát jenom krizemi 
Pro slovo krize se v čínštině používá dvou znaků: první znamená „nebezpečí“ a druhý 
„příležitost“. Krize je bodem zlomu. A podle toho, kam se člověk přikloní, najde buď 
nebezpečí, nebo nové možnosti. 
I v procesu víry dochází zákonitě k pochybnostem a krizím. Ty pohlcují naše staré vztahy 
k Bohu a umožňují vznik vztahů nových. Víra může dozrát pouze krizemi. Vždyť totéž 
platí i o našich mezilidských vztazích: od počáteční křehkosti rostou ke stálosti 
zkouškami pochyb a krizí. Pokud neztroskotají… Mnozí lidé často nechápou a odmítají 
krize víry. Neuvědomují si, že nikdo nemůže říci smysluplné a svobodné „ano“, dokud 
nemá možnost říci i „ne“. Je tedy velice zhoubné pokoušet se potlačovat pochybnosti u 
lidí, kteří procházejí údobím krize. Potlačované pochyby se vracejí a vyrážejí nové 
kořeny. Cesta temnotou pochyb a krizí - i když je bolestná – je pro zrání v procesu víry 
zcela nezbytná. 
Nutnost zakusit setkání s Bohem 
Mnozí z nás se věnovali studiu o Bohu. Učili jsme se zpaměti odpovědi z katechismů, 
studovali jsme v teologických seminářích. Nechalo nás to ale pusté, osamělé a izolované 
- tak, jako když jsme se studiem začínali. Neboť čistě rozumový postup může být 
překvapivě sterilní. Co potřebujeme doopravdy, je setkání, které pronikne naši osobu ve 
všech složkách. Celou svou bytostí totiž člověk pozná i to, co jeho rozum nikdy 
nepochopí. 
Upravovat svou představu Boha 
V procesu víry je naší nejdůležitější potřebou stále upravovat svou představu Boha, který 
je vždy nekonečně větší a miluje daleko víc, než může naše mysl obsáhnout. 
Proto musíme Boha studovat v jeho slově zjevení, zvláště jak se nám sám zjevil v 
Ježíšově lidství. Ne však jenom studovat. Je třeba zakusit nové živé zkušenosti v setkání 
s Bohem. Je třeba jej poznávat z bezprostřední zkušenosti. Je třeba se modlit, vést s 
ním dialog. Je třeba říci mu tak čestně, jak dokážeme, kdo jsme, a obrátit k němu své 
schopnosti vnímání, aby nám řekl, kdo je on sám. 
Máš rozumové problémy s vírou? 
Snaž se poznat Ježíše! Neztrať se ve zmatku abstraktních idejí. Nikdo cestu k víře 
nemůže odvodit pouze rozumem. Vždyť i všechny lidské řeči o kráse nejsou tak krásné, 
jako jeden květ fialky. 
Máš problémy s církví? 
Většina z nás je má. Mnoho z nás nese jizvy špatných zkušeností. Nenech se ale 
odvrátit trapnými zjevy v putujícím Božím lidu. Nenech se zbavit odvahy zkušeností 
lidské slabosti. Poznej Ježíše Krista! On ti pomůže vidět věci v jeho světle. 

Zdají se ti svátosti nevěrohodné? 
Odpuzuje tě to? Poznej Ježíše! On ti dá poznat, jak se s ním (nejen) ve svátostech 
můžeš setkávat. Pomůže ti najít život a smysl i v Bibli, jejímiž slovy promlouvá. 
Jestliže by mše, svátosti a modlitby církve nebyly místem setkání s Ježíšem, pak by 
neměly smysl. Někdy se nám tyto úkony zdají prázdné, zdá se, že na náš život nemají 
velký vliv. Snad jsme chodili na náboženské obřady z mrzutého pocitu povinnosti, nebo 
abychom si vyprosili nějakou Boží přízeň: měli bychom tam však chodit kvůli setkání s 
Ježíšem Kristem a zároveň vyhledávat i další formy setkávání s ním. Je třeba poznat 
Ježíše Krista! Nejde o to dozvědět se o něm, ale poznat ho, setkat se s ním!        
 

➢ Modlitby matek 
Další setkání skupinky Modlitby matek se uskuteční v pondělí 2.11.2015 v 18 hodin 
na pouchovské faře. Těšíme se na Vás.                                                              VH                                                                     
 
 

Církev žije ve světě     



  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je vzpomínka na všechny věrné zemřelé, 
ve středu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa, příští neděle je 
32. v liturgickém mezidobí. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro naše 
zemřelé byly uvedeny v předminulém a minulém zpravodaji. 

• Mše sv. Katedrální kapituly SD za naše zemřelé – bude sloužena zítra – v pondělí 
– od 7,30 hodin u nás na Pouchově. Hlavním celebrantem bude Mons. Josef Kajnek. 
Po ní bude krátká pobožnost na hřbitově. Srdečně zveme každého z Vás. 

• Mše sv. s katechezí pro mládež – vždy ve čtvrtek mimo 2. čtvrtek (kdy je setkání 
seniorů), pokračují katecheze pro mladé od 10 let při mši svaté od 18 hodin. Je to 
nabízená možnost pro vaše děti, milí rodiče. Zamyslete se nad tím, jakou kvalitu má 
momentální náboženská výuka vašich dětí, jste za ni před Bohem sami odpovědni. 

• Návštěva starých a nemocných – se uskuteční na první pátek tohoto měsíce 
v dopoledních hodinách. 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu (2. – 8. 11. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Den Pouchov Rožberk 

   2.11.  Po 7,30 Na úmysl papeže 17,00 Na úmysl papeže 

   3.11.  Út     

   4.11.   St 18,00 Za duše v očistci 17,00 
Na poděkování a další 
pomoc pro rodiny a 
duše v očistci 

   5.11.  Čt 18,00 
Za +manžela, rodiče 
Flídrovy a Košňarovy  
a za +z obou rodů 

17,00  

   6.11.   Pá 18,00 
Za Josefa a Miladu 
Němečkovy 

17,00  

   7.11.  So 18,00 Za farnost 17,00  

   8.11.  Ne     8,00 
Na poděkování  
za uzdravení 

  9,30 Na dobrý úmysl 

   8.11. Ne 8,00 
Marie Košňarová 
Iva Fendrychová 
Helena Baigerová  

9,30  
Pavel Hesoun 
Marie Hesounová 
Stanislava Kozáková 

Čísla písní k liturgii  519   

   Úklid kostela  Skupina V.   II.skupina 

    
    

Trocha židovského humoru:   
„Co by tomu řekli, pane Steigermark, dnes je den smíření, kdybychom si odpustili, co jsme 
si udělali, a žili nadále v přátelství? Heleďte, já jim přeju od srdce, co i oni mi 
přejou.”„No prosím, Kohn, už zase začínaj...” 

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