
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 

K zamyšlení: 
Slavnost Krista Krále je závěrem církevního roku. Jako by liturgie chtěla velkolepou 

fanfárou uzavřít celoroční putování od kolébky až po oslavení Krista. Beze sporu jde o den 
plný slávy Boží, ale také naděje na vítězství Pána, který se nám tolikrát během dějin světa 
i našich osobních dějin jevil jako prohrávající či ztrácející poslední šanci. A přeci Bůh vítězí. 
Bůh je Pánem dějin. 

Komentáře k liturgickým čtením: 

                                    1. čtení: Z knihy proroka Daniela 7,13-14 
 

➢              

 
                                                

                                      
                                     2. čtení:  Z knihy Zjevení apoštola Jana 1,5-8 

 
 
                                       
                                                       
                                          
                                            Evangelium podle Jana 18,33b-37 
 

 

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

Zahájení roku milosrdenství 
 

V úterý 8. prosince 2015 bude v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství. Papež František 
v tento den slavnostně otevře Svatou bránu v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Jak sám říká: 
jde o „bránu Milosrdenství, kde každý, kdo tudy vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, 
který potěšuje, odpouští a dodává naději“ (bula Misericordiae vultus, čl. 3). Mimořádný 
Svatý rok milosrdenství se má slavit nejen v Římě, ale i ve všech místních církvích. 
Papežem je nabídnuta možnost otevřít Svatou bránu i v jednotlivých diecézích, a to 
především v katedrále a dalších významných svatyních. U nás v diecézi to budou tři brány: 
v katedrále DSv. v Hradci Králové, kde otevřeme svatou bránu v neděli 13. prosince 
v 15 hodin, a pak v klášteře Želivi, v kostele P. Marie v Luži. 
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    Slavnost Ježíše Krista Krále   
   22. listopadu LP 2015 
   Barva bílá.  Mše vlastní. Gloria 

                              Cyklus B.  

  Odp.:  Zpívejme Hospodinu, Králi věčné slávy! 

 

V knize Daniel jde o literární druh apokalypsy. Pomocí barvitých obrazů popisuje scénu 
konce věků. Nejprve pomocí fantastických obrazů popíše scénu se čtyřmi „zvířaty“, která 
ohrožují zemi, pak ale vystoupí Bůh, který zasedne na svůj trůn, a zvířata jsou poražena. 
A na to navazuje náš text. 

 

Text je součástí Janova popisu pašijí. Jde tu o každé slovo. Janovská teologie často slova 
jako „král, království, pravda…“ vyzdvihuje a dává jim teologický význam. Pilát zde stejně 
jako jiní před ním odmítá Ježíši naslouchat a přijmout jeho království. 
 

Kniha Zjevení je pojata jako dopis. První část našeho textu je vlastně pozdrav – 
v originále: „Milost a pokoj… od Ježíše Krista, svědka hodného víry…“ Proto končí „Amen“. 
A tento dopis je psán jako povzbuzení pronásledovaným křesťanům: Ježíš přes všechno 
pronásledování zvítězil. Nebojte se! 

Zj 1,5-8 

 

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.cž 



 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení         Připravuje P. Miloslav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Papež František zahájí Svatý rok milosrdenství 
 

„V období velkých epochálních změn je církev povolaná, aby zvlášť nabízela znamení Boží 
přítomnosti a blízkosti,“ uvedl papež František při slavnostním vyhlášení mimořádného 
Svatého roku milosrdenství „Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté 
milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota 
a něha!“ Tato slova píše papež v bule Misericordiae vultus (v překl. Tvář milosrdenství), kterou 
v sobotu 11. dubna 2015 vyhlásil nový svatý rok. Mimořádný Svatý rok milosrdenství začne 
o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015 a uzavře se 20. listopadu 
2016. 

U Svaté brány vatikánské baziliky předal papež bulu symbolicky biskupům z různých 
kontinentů, aby tak naznačil spojení s episkopátem na celém světě. Po přečtení několika 
úryvků textu slavil František nešpory ze svátku Božího milosrdenství. „Církev je v této době 
velkých epochálních změn povolána k tomu, aby výrazněji nabídla znamení Boží přítomnosti 
a blízkosti,“ vysvětlil během krátké promluvy římský biskup důvod konání mimořádného 
svatého roku. Církev se podle něj musí zaměřit na podstatné, tedy aby byla nástrojem Božího 
milosrdenství. „Svatý rok má udržovat živou touhu po umění zachytit tolik znamení něhy, 
již Bůh nabízí celému světu a především trpícím, osamoceným a opuštěným nebo těm, 
kdo nemají naději v odpuštění a necítí se být milovaní Otcem. Svatý rok nám umožní silněji 
zakusit radost z našeho znovunalezení Ježíšem, který jako Dobrý pastýř přišel, když jsme 
byli ztraceni. Jubileum umožní vnímat teplo jeho lásky, když si nás klade na ramena, aby nás 
přivedl zpět do Otcova domu. Je to rok, ve kterém se nás dotkne Pán Ježíš a promění nás 
svým milosrdenstvím, abychom se i my stali čistými svědky milosrdenství. Proto tedy 
jubileum: Protože toto je čas milosrdenství. Je to příhodný čas k léčení ran, abychom se 
bez umdlení setkávali s těmi, kdo čekají, že uvidí a dotknou se znamení Boží blízkosti, 
a abychom všem nabízeli cestu odpuštění a usmíření,“ řekl papež při nešporách. 
Během svatého roku budou otevřeny Svaté brány ve čtyřech římských bazilikách. 
Podle papeže Františka mají být tyto vstupy především „Branami milosrdenství“: „Kdokoliv 
vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, který utěšuje, odpouští a dodává naději,“ uvedl. 
Římský biskup současně vyzval, aby podobné brány byly otevřeny v katedrále nebo 
konkatedrále každé diecéze, aby se tak svatý rok mohl slavit po celém světě. Papež také 
rozešle do světa tzv. misionáře milosrdenství, kteří budou moci udělovat rozhřešení z hříchů, 
jež jsou vyhrazeny pouze Svatému stolci. 

Ve vyhlášené bule František také vyzývá věřící, aby vyšli blíže k lidem, kteří se nachází 
na existenciálních periferiích. Zvláštní výzvu k obrácení adresuje členům zločineckých 
organizací a korupčníkům. Korupce je podle něj „hnijící ránou společnosti, těžkým hříchem, 
jenž volá do nebe“. Papež také vyjadřuje naději, že Svatý rok milosrdenství podpoří dialog 
s judaismem, islámem a dalšími náboženstvími. „Boží milosrdenství není nějaká abstraktní 
idea. Je to konkrétní skutečnost, v níž Syn vyjevuje svou lásku podobnou lásce otce a matky, 
kteří jsou v hloubi svého nitra pohnuti svým dítětem. Opravdu můžeme říci, že je to niterná 
láska. Pochází z toho nejniternějšího jako hluboký, přirozený cit, plný něhy, slitování, 
slitovnosti a odpuštění,“ napsal také papež v bule. 

Jubilejní (svatý) rok byl ve Starém zákoně vyhlašován každých 50 let. V tomto období byla 
dávána svoboda otrokům a vracel se majetek původnímu majiteli. Katolická církev započala 
tradici svatých roků za papeže Bonifáce VIII. v roce 1300. Hlava katolické církve tehdy 
stanovila jejich konání na období jednou za sto let. Od roku 1475 bylo řádné jubileum 
vyhlašováno každých 25 let, aby je mohly prožít všechny generace. 

Dosud bylo slaveno 26 řádných svatých roků, poslední z nich proběhl v roce 2000. 
Od 16. století se začaly vyhlašovat také mimořádná jubilea, která měla zdůraznit události 
zvláštního významu. Církev dala starozákonnímu jubileu nový duchovní význam. 
Milostivý rok spočívá v odpuštění, jež je nabídnuté všem, a v možnosti obnovit vztah 
s Bohem i s druhými lidmi. 

               (TS ČBK) 

Žijeme s církví  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989 (Václav Vaško) 
– pokračování z minulého čísla 
Desítky brigádníků proměnily arcibiskupský palác v cestovní kancelář, zajišťující 
přepravu, valuty a různé formality poutníkům nejen z českých zemí, ale i ze Slovenska. 
Deset dnů před kanonizací jsem odletěl s předvojem, "generálním štábem" poutě, do 
Říma. Svůj hlavní stan jsme rozložili v Nepomucenu. 
Den či dva po našem příjezdu byla neděle a my byli pozváni do vatikánského rozhlasu 
na mši, která se zrovna v tu neděli vysílala v českém jazyce. Shromáždili jsme se před 
kaplí. Dva hloučky. V jednom nás deset z Prahy, v druhém dvě desítky tamních Čechů. 
Vzájemně jsme se poměřovali. Mši svatou sloužil ředitel českého vysílání jezuita Josef 
Koláček, lekce četli manželé Pavel a Zdena Konzalovi od nás. Recitace mešního 
ordinaria překlenovala vzdálenost mezi oběma hloučky. Po pozdravení pokoje, svatém 
přijímání a závěrečném požehnání jsme vyšli z kaple už jako jedno společenství. 
Římem a jeho jedinečnou atmosférou jsem byl okouzlen jako dosud žádným městem. Na 
jeho prohlídku jsem však neměl, jako nikdo z našeho předvoje, čas, neboť ne vše bylo 
připraveno tak, jak jsme si představovali. Jeden z členů římského organizačního výboru 
prohlašoval ještě měsíc před kanonizací - pak se nám za to omlouval - že není třeba se 
vzrušovat, že z Prahy přijede beztak nanejvýš pár autobusů s dobře prokádrovanými 
"poutníky", jejíchž hlavní starostí budou nákupy. Zdá se, že ani ve Vatikáně neuvažovali 
jinak, neboť z obavy, aby Svatý Petr nezůstal při kanonizaci poloprázdný, rozhodli, že s 
Anežkou bude svatořečen i polský kapucín, bratr Adam Chmielowski. 
Jak se pak divili všichni skeptici, když z bolševického Československa začínaly 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, a 
prosili jsme Anežku, aby nás svou přímluvou ochránila před mezinárodní ostudou. Znalci 
poměrů nás však uklidňovali: "Nebojte se, vše dopadne dobře, Italové jsou sice 
bordeláři, ale zato geniální improvizátoři." O pravdivosti těchto slov jsem se přesvědčil 
hned příští den, kdy jsem do chrámu svatého Petra uvedl a hlavnímu papežskému 
ceremonáři - biskupu Pietru Marinimu, jenž Svatého otce provází na všech jeho cestách, 
- představil ty, kdo z Čechů budou při zítřejší papežské mši lektorovat, číst přímluvy, nést 
obětní dary, zpívat. Začala generální zkouška. Nácvik nástupů, odchodů, pokleků, 
úklonů řídil s obdivuhodnou elegancí biskup ceremonář. 
Konečně neděle 12. listopadu 1989. Začátek slavnosti byl stanoven na půl desátou, ale 
už od osmi hodin jsme procházeli uzávěrami a kordony karabiniérů s detektory, kterým 
jsme se museli vykázat místenkami. Nad vchodem do chrámu svatého Petra visely 
portréty obou nových světců. Mám rád liturgii, v níž nic nebrání tichému usebrání, to, co 
jsem však zažil ve svatopetrském chrámu- papež, kardinálové, stovky kněží, řeholníků a 
řeholnic, zpěv, liturgie papežské mše rozvinutá do plné nádhery (úchvatný tanec před 
Hospodinem) a sám obřad svatořečení se čtením životopisů obou nových světců a 
dekretů, jimiž byli prohlášeni za svaté - to vše bránilo sice soustředěné modlitbě, ale 
naplňovalo srdce, mysl, duši jinou, málokdy uchopenou modlitbou jásající církve zde tak 
reprezentativně shromážděné.                                            Dokončení příště z www.vira.cz 
 

Církev žije ve světě     

http://www.vira.cz/


  

 

 
➢ Farní ohlášky:  

 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je Slavnost sv. Klementa I., papeže a mu-
mučedníka, hlavního patrona naší diecéze, v úterý je památka sv. Ondřeje Dung-
Laca, kněze a druhů, mučedníků, příští neděle je 1. neděle adventní, začíná 
liturgický cyklus C. Přede mší sv. bude svěcení adventního věnce i věnců, které si 
přinesete. 

• Sbírka na plošné pojištění – z minulé neděle činila  8 850 Kč. Dárcům děkujeme. 

• Při sbírce na bibli – jsme vybrali a odeslali 3 810,- Kč. Poděkování všem dárcům. 

• Poutní mše svatá - v kapli sv. Klimenta vedle Bílé věže bude sloužena zítra 
od 18,30 hodin. Hlavní celebrant Mons. Jan Vokál s členy katedrální kapituly. Před ní 
od 17,45 hodin budou zpívané nešpory. Jsme zváni. Ostatní na plakátku na vývěsce. 

• Mše svatá v DMT – bude sloužena ve čtvrtek od 16 hodin v azyl. domě M. Terezy. 

• Katecheze pro mládež – ve čtvrtek při mši svaté od 18 hodin. Téma: Odpustky. 

• Sponzorské vánoční pohledy – je možné zakoupit si v sakristii. Výtěžek z prodeje 
jde na postižené děti ve Frýdku-Místku. Cena jednoho pohledu je 73 Kč.  

 
Bohoslužby v příštím týdnu (23. – 29. 11. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 Den Pouchov Rožberk 

  23.11.  Po 7,30 Za +rodiče a sourozence 16,45 !! 
Za těžce nemocnou Marii 
Izákovou 

  24.11.  Út     

  25.11.   St 18,00 
Za zdraví Martínka  
a Verunky 

17,00 
Za dar víry a Boží 
požehnání pro dceru  
a její rodinu 

  26.11.  Čt 18,00  17,00  

  27.11  Pá 18,00  17,00  

  28.11.  So 18,00 Za farnost 17,00 
Za uzdravení vztahů 
v rodině a duše v očistci 

  29.11.  Ne     8,00 
Za Blaženu a Josefa 
Mužátkovy, +syna  
a +rodiče a sourozence 

  9,30 
Za +manžela, rodiče, 
sestru a živé členy rodiny  
 

 29.11. Ne 8,00 
Veronika Horejšová 
Jitka Benešová 
Rudolf Pastuszek 

9,30  
Marika Bartošová 
Vladimír Novotný 
Marie Novotná 

Čísla písní k liturgii  101,109,126   

   Úklid kostela     

    
    

Trochu obchodního humoru:  To jsou všechny ponožky, které máte? - ptá se netrpělivý 

zákazník. „Ne,“ odpoví prodavač, „jedny mám ještě na nohou…“ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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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