
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 

K zamyšlení: 
 

 

 

 

 
Komentáře k liturgickým čtením: 

                                    1. čtení: Z knihy proroka Daniela 12,1-3 
 

➢              

 
                                                
                                      

                             2. čtení:  Z  listu sv. apoštola Pavla Židům 10,11-14.18 

 
 
                                       
                                                       
                                           Evangelium podle Marka 13,24-32 
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Závěrečné shromáždění synody o rodině (dokončení) 
  

Tímto světlem a díky tomuto času milosti, který církev prožila, když mluvila a diskutovala 
o rodině, se cítíme vzájemně obohaceni; a mnozí z nás zakusili působení Ducha svatého, 
který je pravým protagonistou a tvůrcem synody. Slovo rodina nám všem nezní stejně jako 
předtím, takže v něm již vnímáme syntézu povolání rodiny a smysl celého této synody. 

Zakončit synodu znamená pro církev vrátit se reálně na společnou cestu, abychom 
do všech částí světa, do každé diecéze, do každé komunity a do každé situace přinášeli 
světlo evangelia, objetí církve a oporu Božího milosrdenství. Děkuji.    

Papež František 

 
 
 
 
 
 
 

      Nedělní farní zpravodaj 38/15 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

    Třicátá třetí neděle v mezidobí  
15. listopadu LP 2015 

 Barva zelená.  Mše vlastní. Gloria 

                              Cyklus B.  

Odp.:  Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám! 
 

Blížící se závěr církevního roku přináší témata směřující k posledním věcem člověka. 
Nejde ale o strašení či vzbuzování pocitu viny. Cíl je opačný. Pojďme zahlédnout, 
jak veliké věci „Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ A také prosit, aby nám Pán pomohl 
tuto cestu najít a vydat se po ní. 

Kniha Daniel pochází z 2. stol. př. Kr. a patří mezi nejmladší v Starém zákoně. Má více 
částí, poslední z nich má charakter eschatologický. V samém jejím závěru (kap. 12.) 
se mluví o příchodu posledního dne, v němž zazáří vítězství spravedlivých. Na tento text 
bude navazovat dnešní evangelium. 

Dnešním textem se loučíme s Markovým evangeliem, které jsme po celý rok četli. Třináctá 
kapitola je eschatologickou řečí (o posledních věcech). Po tomto textu se již vypráví 
o událostech Velikonoc. Důležitý je výrok: „Lidé uvidí Syna člověka přicházet“ (13,26). 
Ježíš je Syn Boží. Kdo vytrvá ve zkouškách do konce, uvidí ho na vlastní oči. 

Pokračujeme v četbě Listu Židům, který obhajuje a vysvětluje Ježíšovo kněžství. Zásadní 
je dnešní výpověď, že Ježíš přinesl jedinou oběť. Již žádná jiná oběť – ani naše, ani Boží – 
není třeba k vykoupení! Jeho obětí jsme „dokonalí“ – můžeme přistoupit k Bohu. 

Kontakt: Pouchov, Velká 1/66, 503 41 Hradec Králové 7 
farní kancelář: pondělí od 9 – 11 hodin, po domluvě kdykoliv  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Komunikace se zemřelými (odpovídá P. Vojtěch Kodet OCarm) 
Mojí kamarádce zemřel před několika měsíci manžel a ona je od té doby 

jak vyměněná. Jako by ztratila úplně zájem o život a rodinu. Každý den 
jde několikrát na hřbitov ke hrobu svého zemřelého manžela a tam s ním 
dlouho rozpráví, sděluje mu, co prožívá, a radí se s ním. Myslíte, že je to 
v pořádku? Ona tvrdí, že nemůže jinak, přitom téměř nejí, nespí a zanedbává 
své děti. Doslova mizí před očima. Co si o tom myslíte a jak by se jí dalo 
pomoci? 

Hledáme-li jako křesťané, co je správné, je důležité, abychom hledali odpověď 
v Písmu svatém a také v učení a zkušenosti církve. Jak Bible, tak učení církve nás 
varují před komunikací se zemřelými (nemluvím zde o modlitbě ke svatým). 
Vedou nás k modlitbě za zemřelé, jak soukromé, tak liturgické, především při mši 
svaté.  

Jiný kontakt se zemřelými je pro člověka velmi nebezpečný a může být začátkem 
nechtěného praktikování spiritismu. Zvláště když začnou mrtví s živými 
promlouvat, je to velmi podezřelé. Většinou pak jde o to, že s živými nemluví jejich 
zemřelí, ale démoni.  

To, co Vaše kamarádka nyní dělá, je již jistě za hranicí křesťanské praxe. 
Prozrazuje to i její nezájem o život, chorobný smutek a nesvoboda v jejím jednání. 
Je naprosto pochopitelné, že člověka, který ztratil někoho blízkého, zaplaví smutek 
a bolest a že se z toho třeba i určitou dobu nemůže dostat. Církev nás ale vede 
k tomu, abychom kolem pohřbu svých drahých zemřelých jejich smrt oplakali 
a odevzdali je do rukou Bohu. V modlitbě je dobře se s nimi rozloučit, odpustit jim 
a v Kristu je poprosit za odpuštění, a tak je z našeho pozemského života propustit. 
Od té chvíle nám nepřísluší s nimi komunikovat! Pochopitelně není nic proti 
ničemu, když si člověk při vzpomínce na někoho ze svých drahých povzdechne 
např. slovy „chybíš mi“. Ale pokud vysedává na hřbitově a nemůže se odtud 
dostat, je to nezdravá psychologická a duchovní vazba, která člověka zotročuje. 
Vypadá to jako láska až za hrob, a přitom je to nesvoboda a rodící se závislost 
na komunikaci s démony. Důsledkem je propastný smutek, nechuť žít a časem 
i sebevražedné tendence. 

Vaši kamarádku je třeba vážně varovat a pomoci jí, aby se z toho dostala. 
Je třeba, aby se zřekla této podivné komunikace a svého zemřelého manžela 
svěřila v modlitbě Bohu, nejlépe ve mši sv. sloužené za něj. Je-li vazba mezi živým 
a zemřelým člověkem tak silná, že ani po takové modlitbě se pozůstalému 
nepodaří nalézt svobodu, je třeba poprosit kněze o modlitbu za rozvázání z této 
vazby, popř. démonických sil, které to působí. Z lidského hlediska je velmi 
důležité, aby ten, kdo prožije takovou velkou životní ztrátu, nebyl sám, měl s kým 
o tom povídat a s kým se také modlit. V tom můžete své kamarádce nesmírně 
pomoci. 

Žijeme s církví  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢ Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989 (Václav 
Vaško) 

Všichni skeptici se divili, když z bolševického Československa začínaly začátkem listopadu 
1989 do Říma přijíždět zvláštní vlaky (byly čtyři), autobusy (bylo jich hodně přes sto), 
nespočítaně aut a jeden letecký speciál. A nebyli to ani odboráři, ani lidoví milicionáři s 
manželkami odměnou za zásluhy o výstavbu socialismu, ale skuteční poutníci. Celkem jich 
přijelo nebo přiletělo z vlasti asi deset tisíc. Kolik krajanů, včetně Němců, našich bývalých 
občanů, přibylo z celého světa, nikdo nespočítal. Ještě dva dny před svatořečením vypadalo 
vše beznadějně chaoticky, nebylo člověka, který by nám byl přesně řekl, co a jak se bude 
dít. Báli jsme se, že vše skončí fiaskem. Na přípravě svatořečení Anežky České pracovaly 
dva výbory, jeden v Římě, v čele s biskupem pro český exil Jaroslavem Škarvadou, a jeden 
v Praze, jemuž předsedal pražský pomocný biskup Antonín Liška. 
Byl jsem v něm pověřen funkcí tiskového referenta. Ač nerad musel jsem z tohoto titulu vejít 
ve styk s komunistickým Sekretariátem pro věci církevní Ministerstva kultury. Jaké však bylo 
mé překvapení, když místo  dřívějších zlobných primitivů jsem se setkal s novými, mladšími 
a vzdělanějšími referenty, kteří nám vycházeli vstříc. Na počkání a bez jediného cenzurního 
škrtu schválili do tisku připravené texty plakátů, instrukcí pro poutníky a programů 
svatořečení. Logo poutě znak Anežkou založeného řádu rytířů z červenou hvězdou, které 
navrhl grafik Jiří Blažek - vetkané do hedvábné stuhy, označovalo pak naše poutníky 
v Římě.                                                                                 Pokračování příště z www.vira.cz 
 

➢ Pozvánka františkánů na pouť do Compostely 
Milí přátelé, 
na příští rok připravujeme pěší pouť do Compostely ke hrobu sv. Jakuba, apoštola. Pěší 
pouť povede po tradiční nejstarší poutní cestě v Evropě. Ubytováni budeme po 
„františkánsku“ v místních skromných ubytovnách. Doprovázet nás bude br. Lukáš, kněz 
z Moravské Třebové. Součástí putování bude mše svatá každý den buď v místním kostele, 
nebo v přírodě.   
Každý bude vybaven poutní knížkou, do které bude získávat razítka z míst, kde budeme 
procházet. Na základě této knížky bude možné získat v Compostele certifikát poutníka a 
účastnit se slavnostní mše sv. v místní katedrále za poutníky. Proto naše putování musí mít 
délku minimálně 100 km pro získání certifikátu (Celkem ujdeme 115 km).  Cestou do 
Španělska bude zastávka s ubytováním na naší cestě v Lurdech, stejně tak i při zpáteční 
cestě. Celou cestu jsme připravili společně s malou, ale zkušenou cestovkou, která jezdí na 
tato místa již 10 let každý rok a připravili nám vše na míru.    
Přihlašujte se do konce listopadu přímo na stránkách www.miklastour.cz . 
Pokud se autobus nezaplní, budou zbývající místa nabídnuta dalším lidem.  (Kapacita 
autobusu do 45 osob.) Platba zálohy 50% ceny až v průběhu ledna 2016!!! Doplatek 50% 
ceny měsíc před odjezdem.  Autobus nás doveze až na začátek poutní cesty a bude 
k dispozici každý den na začátek i konec denní etapy, dokonce i uprostřed většiny etap. 
Nezapomeňte, že cena není konečná a každý si musí zaplatit turistickou ubytovnu sám 
(nelze přes CK) a také je potřeba cestou mít rezervu na jídlo, které je ve Španělsku drahé.  
Pozvěte k pouti své přátelé a kamarády, ať vytvoříme hezké poutní společenství. 
Podrobný program pouti je k dispozici u pana Vladimíra Dvořáka tel. 605420909 nebo 
v redakci zpravodaje E-mail:  jarka.detova@seznam.cz.  

 

Setkání skupinky Modlitby matek - se uskuteční v pondělí 16. 11. 2015  

v 18 hodin na pouchovské faře. Těšíme se na vás.                                  VH 
 
  

Církev žije ve světě     

http://www.vira.cz/
http://www.miklastour.cz/
mailto:jarka.detova@seznam.cz


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Markéty Skotské, v úterý 
je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, ve středu je památka Posvěcení římských 
bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla, v sobotu je památka Zasvěcení Panny Marie 
v Jeruzalémě, příští neděli budeme slavit Slavnost Ježíše Krista, Krále, pobožnost etc. 

• Mše svatá s katechezí pro mládež – bude ve čtvrtek při večerní mši svaté. Téma 
katecheze: slavení svátosti smíření II. 

• Net for God – ve čtvrtek od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Film „Pokojná 
revoluce“ o sjednocení rozděleného Německa v říjnu 1990. Po promítnutí následuje 
debata. Setkání je spojeno s malým občerstvením. Srdečně zveme. Více na plakátku. 

• Kaplan pro mládež našeho vikariátu - Vážení duchovní správcové, za účelem bližšího 
seznámení katolických mládežníků Hradce Králové pořádá hradecká mládež následující 
akci. Prosíme, abyste o ní informovali následující větou: Hradecká katolická mládež 
srdečně zve všechny mladé od čtrnácti let na venkovní hru, sraz je tento pátek 20.11. 
2015 v 18 hodin před katedrálou.  Děkuji. Tomáš Enderle. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (16. – 22. 11. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Den Pouchov Rožberk 

  16.11.  Po  7,30 
Za živé a +z rodiny 
Vernerovy 

17,00 
Za + rodiče a 
sourozence 

  17.11.  Út -------  -------  

  18.11.   St 18,00 
Za Jaroslava Frejsara  
a jeho rodiče 

17,00  

  19.11.  Čt 18,00 
Za +rodiče, +manžela, 
bratra a za živé členy 
rodiny Rindovy 

17,00 

Za živé a + z rodiny 
Boučkovy, Procházkovy 
a za dar víry pro 
všechny živé 

  20.11  Pá 18,00 
Za +Růženu 
Zikánovou 

17,00  

  21.11.  So 18,00 Za farnost 17,00  

  22.11.  Ne     8,00 
Za Aloisii a Rudolfa 
Pastuszkovy, +rodiče  
a sourozence 

  9,30  

 22.11. Ne 8,00 
Marie Šetřilová 
Jan Šetřil  
Veronika Horejšová 

9,30  
Marie Bártová 
Miloslav Devetter 
Marie Bořková 

Čísla písní k liturgii  707,703,631   

   Úklid kostela  Skupina VI.  III.skupina 

    
    

Trocha humoru z obchodu:  
Pan Novák s velkým nákladem nakoupeného zboží vychází z obchodu. Najednou schod, 
zakopnutí a pád. Při oprašování praví: „Konečně jedna usměvavá prodavačka!“   
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 v pátek 12 hod). 

Příprava na příští týden 
 

mailto:jarka.detova@seznam.cz

