
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 

K zamyšlení: 
 

 

 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

                                  1. čtení: Z první knihy Královské 17,10-16 
 

➢              

 
                                                
                                      
                              
                                 

                                   2. čtení:  Z  listu sv. apoštola Pavla Židům 9,24-28 

 
 
                                       
                                                       
                                            
                                       
                                            Evangelium podle Marka 12,38-44 
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 Pouť k Pražskému Jezulátku 
V sobotu 14. listopadu 2015 se koná společné setkání v Praze na Hradčanském náměstí 

v 10 hodin. Po návštěvě arcibiskupské kaple a arcibiskupského paláce bude společná 

modlitba za náš národ u sv. Václava v katedrále a poděkovaní za končící církevní rok, 

pro nás také rok NEK. Poté navštívíme Karlův most a Staroměstské náměstí a ve 14 hodin 

budeme slavit Mši sv. v kostele Panny Marie Vítězné na Malé straně u Pražského 

Jezulátka. Při přesunech nepůjde o organizované procesí. Pro koho by pěší chůze byla 

překážkou, je možné část programu vynechat a přijít až na Mši sv. Na tuto pouť není třeba 

se předem přihlašovat, pouze v případě větších skupin budeme vděčni za předchozí 

upozornění. 

 
 
 
 

      Nedělní farní zpravodaj 37/15 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
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    Třicátá druhá neděle v mezidobí  
 8. listopadu LP 2015 

   Barva zelená.  Mše vlastní. Gloria 

                              Cyklus B.  

  Odp.:  Duše má, chval Hospodina! 
 

Blížíme se k závěru církevního roku, čteme tedy závěr evangelia proto i téma bude více 
vyhrocené. Jako by evangelium říkalo: „Už není více času, je třeba v kostce shrnout 
podstatné.“ Co je tedy to podstatné v naší víře? Co máme dělat, abychom se neztratili? 

Příběh se odehrává v 9. stol. př. Kr. v době, kdy v Severním Izraeli vládne král Achab 
a jeho pohanská manželka Jezabel (původem ze Sidonu) zavádí pohanské kulty. Hospodin 
trestá odpadnutí od víry suchem. Paradoxně ve vedlejší pohanské zemi (Sarepta patřila 
k Sidonu, dnešní Libanon) žije žena – pohanka, která ctí Hospodina a proroka si váží, 
takže ho přijme k sobě a stará se o něj. 

Tento text navazuje na poslední Ježíšovu kontroverzi s farizeji. Po něm přichází pouze 
slovo o posledních věcech a události Velikonoc. Proto je třeba význam daru chudé vdovy 
chápat mnohem symboličtěji. Tento člověk dal Bohu svůj život, svoji budoucnost. 
To je skutečný akt víry! 

List Židům pokračuje ve své argumentaci, která vysvětluje, proč Ježíš může být knězem 
přinášejícím oběť za všechny lidi, i když neodpovídá židovským předpisům o kněžství podle 
Starého zákona. Srovnání se starozákonní obětí smíření svátku Jom Kipur ukazuje, 
že Ježíšova oběť se již nikdy nemusí opakovat. Předchozí oběti byly jen náznakem toho, 
co se v Kristu stalo v nejvyšší míře. 

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 



 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení         Připravuje P. Miloslav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Závěrečné shromáždění synody o rodině (2. část) papež František 

A s výjimkou dogmatických otázek jasně definovaných církevním magisteriem 
jsme také viděli, že to, co se zdá normální biskupovi jednoho kontinentu, může 
být podivné, ba téměř skandální pro biskupa druhého kontinentu; to co je považováno 
za pošlapání práva v jedné společnosti, může být samozřejmým a nedotknutelným 
předpisem v jiné; to co je pro některé svoboda svědomí, je pro druhé jenom zmatek. 
Kultury jsou vskutku velmi odlišné a každý všeobecný princip má zapotřebí inkulturace, 
pokud má být dodržován a používán. 

Synoda v roce 1985, která připomněla 20. výročí zakončení Druhého vatikánského 
koncilu, mluvila o inkulturaci, jako o „vnitřní transformaci autentických kulturních hodnot 
prostřednictvím integrace do křesťanství a o zakořenění křesťanství do různých lidských 
kultur.“ Inkulturace neoslabuje pravé hodnoty, nýbrž dokazuje jejich pravou sílu 
a autenticitu, poněvadž se neměnně přizpůsobují a dokonce pokojně a postupně 
proměňují různé kultury. 

Viděli jsme také v bohatství našich odlišností, že výzva, před níž stojíme, je stále tatáž: 
zvěstovat evangelium dnešnímu člověku, bránit rodinu před všemi ideologickými 
a individualistickými útoky. A aniž bychom upadli do nebezpečí relativismu anebo 
démonizace druhých, snažili jsme se plně a odvážně obsáhnout Boží dobrotu 
a milosrdenství, které přesahuje naše lidské kalkulace a netouží po ničem jiném, než aby 
„se všichni lidé zachránili“ (1 Tim 2,4), a tak zasadit a žít tuto synodu v kontextu 
mimořádného Svatého roku Milosrdenství, který je církev povolána žít. 

Drazí bratři, zkušenost synody nám také umožnila pochopit, že pravými obránci nauky 
nejsou ti, kdo brání literu, ale ducha; nikoli ideje, ale člověka; nikoli formulace, nýbrž 
nezaslouženost Boží lásky a Božího odpuštění. To nijak neznamená umenšovat 
důležitost formulací, zákonů a božských přikázání, nýbrž vyzdvihovat velikost pravého 
Boha, který s námi nejedná podle našich zásluh, ani podle našich skutků, nýbrž jedině 
podle bezmezné štědrosti svého Milosrdenství (srov. Řím 3,21-30; Žl 129, Lk 11,37-54). 
Znamená to překonávat trvalé pokušení staršího bratra (srov. Lk 15,25-32) a závistivých 
dělníků (srov. Mt 20,1-16). Ba dokonce to znamená více si cenit zákonů a přikázání 
vytvořených pro člověka a nikoli naopak (srov. Mk 2,27). 

V tomto smyslu poctivá lítost, lidské skutky a snahy nabývají hlubšího významu nikoli 
jako cena za nedosažitelnou spásu zdarma danou Kristem na kříži, nýbrž jako odpověď 
Tomu, který nás miloval jako první a zachránil nás za cenu svojí nevinné krve, když jsme 
ještě byli hříšníky (srov. Řím 5,6). 

Primární povinnost církve nespočívá v tom, že má distribuovat rozsudky 
či anatémata, nýbrž hlásat Boží milosrdenství, volat k obrácení a vést všechny lidi 
k Pánově spáse (srov. Jan 12,44-50). Bl. papež Pavel VI. řekl nádhernými slovy: 
„Můžeme si tedy představovat, že každý náš hřích či útěk od Boha v Něm zažíhá 
intenzivnější plamen lásky, touhu znovu si osvojit Jeho plán spásy a začlenit se do něj. 
Bůh se v Kristu zjevuje jako nekonečně dobrý. Bůh je dobrý. A nejenom v sobě samém; 
Bůh je – a řekněme to s pláčem - nekonečně dobrý k nám. Volá nás, hledá, myslí na nás, 
zná nás, inspiruje a očekává nás: On – lze-li to tak říci - bude šťastný v den, kdy se 
k Němu obrátíme a řekneme: Pane, ve svojí dobrotě mi odpusť. Tak se potom naše lítost 
stane Boží radostí.“ Také sv. Jan Pavel II. prohlásil, že „církev žije svým pravým životem, 
když vyznává a hlásá milosrdenství [...] a když přivádí lidi k pramenům Spasitelova 
milosrdenství, které sama střeží a spravuje“. Také papež Benedikt XVI. řekl: 
„Milosrdenství je skutečně jádrem evangelního poselství, je to vlastní jméno Boha, [...] 
Všechno co, církev hlásá a koná, zjevuje milosrdenství, které Bůh člověku dává. 
Když církev znovu hlásá zapíranou pravdu nebo zrazené dobro, činí tak vždy na podnět 
milosrdné lásky, aby lidé měli život a měli jej v plnosti (Jan 10,10).“         (pokračování) 
 

 

Žijeme s církví  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢ Den smrti není koncem (Podle knihy: 365 dní s Benediktem XVI.,) 
  

Pro věřící není den smrti v žádném případě koncem všeho, ale je spíše přechodem k 
nesmrtelnému životu. Je dnem konečného narození - latinsky „dies natalis“. Kdyby se 
Ježíš nenarodil na zemi, nemohli by se lidé narodit pro nebe. Právě proto, že se Kristus 
narodil, můžeme také my „být znovu zrozeni“!  
Když dohasíná život, ať v pozdním věku či na začátku své pozemské existence nebo z 
neznámých důvodů v nejlepších letech, nesmíme v tom vidět jen zpečeťující biologický 
jev nebo uzavřený životní osud, ale znovuzrození a obnovené bytí, které je darováno 
Zmrtvýchvstalým tomu, kdo se úmyslně nevzpíral jeho lásce. Smrtí končí pozemská 
zkušenost, ale smrtí zároveň pro každého z nás za hranicemi času začíná plný a 
nepomíjející život. 
Označení „věčný život“ je nutně nedostačující a matoucí. Vždyť „věčný“ je slovo, při 
kterém myslíme na nekonečnost a vzbuzuje v nás strach. U slova „život“ myslíme na 
námi prožívaný život, který nechceme ztratit, byť je nám zároveň zdrojem námahy. Na 
jedné straně tedy po něm toužíme, zatímco ho vlastně nechceme. Můžeme se pokusit v 
myšlenkách vystoupit z časnosti, v níž jsme uvězněni, a vytušit, že věčnost není stále 
pokračující sled kalendářních dní, ale spíše něco jako naplněný okamžik, v němž nás 
obejme celek a my obejmeme jej. Je to, jakoby okamžik ponoření se do oceánu 
nekonečné lásky, kdy už neexistuje čas, kde není žádné předtím ani potom.  
Pro toho, kdo žije v Kristu, je smrt přechodem z pozemského putování k nebeské vlasti, 
kde nebeský Otec přijímá své děti „ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků“ (Zj 7,9). 
„Společenství svatých“ je realitou, která vzniká zde na zemi, která se však plně ukáže, až 
budeme Boha moci „vidět tak, jak je“. Je to realita rodiny, která je protkána hlubokými 
pouty duchovní solidarity…                                                                      www.pastorace.cz 

 

➢ Akademie pro aktivní třetí věk 
 

Diecézní centrum pro seniory zve seniory, animátory seniorů a další zájemce na 
zahajovací setkání Akademie pro aktivní třetí věk. 
Hlavním cílem akce, která se uskuteční 19. listopadu, je povzbudit starší lidi ke 
konkrétním aktivitám a pomoci druhým v církvi i ve světě. Tématem prvního setkání bude 
podpora spirituálního života seniorů.  
Program zahájí bohoslužba, kterou bude v 9.00 hodin v kapli sv. Josefa (vchod z ulice 
Na Kropáčce) celebrovat P. Jan Kunert. Ten také později v sále Nového Adalbertina 
promluví o tom, Proč je důležité prohlubovat ve stáří svůj vztah k Bohu. Po obědě bude 
následovat přednáška vedoucí Diecézního centra pro seniory Veroniky Čepelkové na 
téma: Být povzbuzen a povzbuzovat - jak se mohu ve farnosti konkrétně zapojit? Na 
závěr vystoupí paní Jana Žáčková s Praktickou ukázkou duchovního programu pro farní 
společenství seniorů. Máte-li zájem se akce zúčastnit, přihlaste se nejpozději do 16. 
listopadu na Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro seniory tel.: 495 
063 661495 063 661 mobil: 737 215 328, email: dcs@bihk.cz                   www.bihk.cz 
 

➢ Povídka: Willi Hofsűmmer:  Spravedlnost 
 

Bohatá dáma, která na zemi hrála velkou roli, přišla do nebe. Petr ji přijal, uvedl ji dovnitř a 
ukázal na krásnou vilu: „Toto je obydlí vaší služky.“ 
Tu si dáma pomyslela, když už moje služka má tak krásné obydlí, copak asi dostanu já? Brzy na 
to jí Petr ukázal jiný, docela malý, ubohý dům a řekl: „Tamhleto je vaše obydlí.“ Dáma vzrušeně 
prohodila: „V tom přece nemohu bydlet.“ Petr odpověděl: „Je mi líto, ale z materiálu, který jste 
nám poslala, jsme víc postavit nemohli.“                           
 

Církev žije ve světě     

mailto:dcs@bihk.cz


  

 

 
➢ Farní ohlášky:  

 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je svátek Posvěcení lateránské baziliky 
v Římě, v úterý je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, ve středu 
je památka sv. Martina, biskupa, ve čtvrtek je památka sv. Josafata, biskupa 
a mučedníka, v pátek je památka sv. Anežky České, panny a řeholnice, příští neděle 
je 33. v liturgickém mezidobí. 

• Sbírka na plošné pojištění – se uskuteční příští neděli. Výnos bude použit 
na pojištění kostelů a farních budov v diecézi. 

• Setkání seniorů – proběhne ve čtvrtek od 16 hodin ve farní místnosti na Pouchově. 
Bude zakončeno mší svatou. 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu (9. – 15. 11. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Den Pouchov Rožberk 

   9.11.  Po  7,30  17,00  

  10.11.  Út     

  11.11.   St 18,00 
Za +rodiče Hanušovy  
a Volákovy 

17,00 

Lehké odpočinutí všem 
zemřelým z rodiny 
Tichých, Timkových, 
Hofmanových a 
Veverkových 

  12.11.  Čt 18,00 
Za +rodiče, bratra a ži- 
vé členy rodiny 
Rindovy 

17,00 

Lehké odpočinutí všem 
zemřelým z rodiny 
Tichých, Timkových, 
Hofmanových a 
Veverkových 

 13.11.  Pá 18,00  17,00  

  14.11.  So 18,00 Za farnost 17,00  

  15.11.  Ne     8,00 
Za pana kanovníka 
Františka Duška 

  9,30  

15.11. Ne 8,00 
Helena Baigerová 
Zdena Mistrová 
Libuše Hovorková  

9,30  
Stanislava Poznarová 
Zdeněk Krám 
Milena Kuchařová 

Čísla písní k liturgii  514   

   Úklid kostela     

    
    

Trocha dětského humoru:   

„Mami, a co bude s těmi, co se utopí v moři?,“ ptá se malá Terezka. Maminka: „půjdou 

do nebe.“ A malý Tomášek: … „aby tam uschli?“…. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Redakce: Jarka Devetterová (JD), P. Miloslav Šiffel (MŠ), Veronika Horejšová (VH), Hana Špatenková (HŠ), Marie 
Podzimková (MP), Matěj Havel (MH) Pří 
spěvky: 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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