
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

K zamyšlení: 

Komentáře k liturgickým čtením: 

                                    1. čtení: Z knihy proroka Izaiáše 62,1-5 
 

➢              

 
 
                     
                  2. čtení:  Z prvního listu sv. apoštola Pavla Korinťanům 12,4-11 
 
 
                                       
                                                    
                                      
                                         
                                      
                                            Evangelium podle Jana 2,1-11 
 

 

 

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

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů 
 

zahájí Ekumenická bohoslužba v katedrále v Hradci Králové v pondělí 18. ledna 
v 18.30 hodin. Ke společné bohoslužbě se sejdou zástupci církví a společenství působících 
v Hradci Králové. Pozvání připojit se u oltáře k biskupu Janu Vokálovi obdržel biskup Pavel 
Pechanec a farářka Františka Klásková z Církve československé husitské, farář 
Českobratrské církve evangelické Tomáš Vítek, pastor Jednoty bratrské Denis Doksanský, 
pravoslavný duchovní Milan Augustýn Jareš, kazatel Církve adventistů sedmého dne Petr 
Staš, kazatel Církve bratrské Martin Legát, pastor sboru Křesťanská společenství Jakub 
Limr a Adrian Kostilník z Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve.  

 
 
 
 
 
 

    Nedělní farní zpravodaj 03/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

    Druhá neděle v mezidobí 
   17. ledna LP 2016 

   Barva zelená.  Mše vlastní. Gloria 
                              Cyklus C.  

 Odp.: Plesejte Hospodinu všechny země (Pouchov) 

Zaslíbení z druhé poloviny 6. stol. př. Kr. bylo napsáno předně pro Jeruzalém, který byl 
v té době zničeným a pobořeným městem. Ale v souvislosti s dnešním evangeliem dostává 
svatba, manželství a Boží zaslíbení nový význam. Svatba je symbolem Boží obnovy 
člověka. Opuštěnost Bůh sám proměňuje v zalíbení 

Klíčem k dnešní perikopě je verš 11: „tím zjevil svou slávu“. Jde tedy o zásadní událost. 
Svatba je symbolem mesiánské doby. Víno je znamením požehnání. Je to první zázrak, 
který apoštolové vidí a uvěří. Proto je tento příběh v Janově evangeliu viditelným zahájením 
mesiánské doby a začíná jím veřejné Ježíšovo vystoupení. 

Po tři neděle budeme sledovat 12. kapitolu Prvního listu Korintským, což je odpověď 
sv. Pavla na řadu otázek mladé křesťanské komunity či farnosti. Ve verších 12-14 reaguje 
zřejmě na rozhádanost uvnitř společenství kvůli sporu o vznešenost duchovních darů 
(charisma). Podle 14. kapitoly Prvního listu Korintským se zdá, že se lidé s darem modlitby 
„jazyků“ či „modlitby z Ducha“ povyšovali. Díky tomu nám Pavel zanechal vzácné pojednání 
o duchovních darech. 

Kontakt: Pouchov, Velká 1/66, 503 41 Hradec Králové 7 

farní kancelář: pondělí od 9 – 11 hodin, telefon 495 215 083,  
     Internet: www.pouchov.farnost.cz  e-mail: farnost.pouchov@seznam.cz 

ICLic. Miloslav Šiffel, farář m:605 285 796, email: miloslav.siffel@volny.cz 

Vánoční doba skončila a my budeme Ježíše doprovázet na jeho cestě s učedníky 
až do začátku postní doby (10. února). Dnešní text evangelia ale vlastně patří na závěr 
vánoční doby, protože slavnost Zjevení Páně se tradičně spojovala také s okamžikem, 
kdy Ježíš začal svoji slávu zjevovat učedníkům, jak o tom mluví Jan (Jan 2,11). Vedle toho 
v druhém čtení také nahlédneme do jedné fungující komunity, kde mají ovšem problém… 



 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení        Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MODLITBY ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 
18. – 25. LEDEN 

 

         

Na počátku roku 2016 jsme zváni k modlitebnímu společenství a opět ve zcela 
výjimečném rozsahu. První týden v roce patří Aliančnímu týdnu modliteb. 
Jeho počátky sahají do poloviny 19. století, a tak patří mezi nejstarší ekumenické 
iniciativy vůbec. Druhou lednovou akcí je již tradiční Týden modliteb za jednotu 
křesťanů, ke kterému se připojují křesťané z celého světa. Tato iniciativa sice není 
organizovaná na všech místech ve stejnou dobu. Podstatné ale je, že nás spojuje 
stejná touha po modlitebním společenství v Kristu, a to napříč konfesemi, 
národnostmi a světadíly. 

Skrze modlitbu vcházíme do společenství s Bohem a s těmi, kteří se s námi 
modlí. Modlitba není jen niternou, osobní záležitostí, je současně předivem, které 
utváří a buduje společenství víry. Zápas o jednotu Božího lidu musí mít konkrétní 
projevy a ekumenické modlitební bohoslužby jsou jedním z nich. Tentokrát nás 
budou spojovat modlitby za to, abychom jako křesťané naplňovali naše poslání 
hlásat mocné skutky Boží. Podíváme-li se na poslední kapitoly evangelií a na úvod 
knihy Skutků, pak nám zcela jednoznačně vynikají texty se společným 
imperativem, kdy Ježíš Kristus pověřuje své učedníky, aby šli, hlásali evangelium 
a byli jeho svědky. Jsou to výzvy, které nás nenechávají na pochybách, že by 
snad Kristus nechal hlásání evangelia pouze na diskuzi a dobrovolnosti apoštolů. 
Jeho pověření zní jasně: Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Jděte 
ke všem národům a získávejte mi učedníky. Jděte do celého světa a kažte 
evangelium všemu stvoření. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Budete mi 
svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země  (Mt 
10,7; Mt 28,19; Mk 16,15; J 20,21; Sk 1,8). Hlásat mocné skutky Boží nemají jen 
kněží a kazatelé, ale každý, kdo zakusil něco z Boží dobroty a lásky, má být 
svědkem v místech, kde žije a pracuje. Hlásání mocných skutků Božích není jen 
záležitost několika horlivých křesťanů, je to poslání celé církve.  

Naši bratři a sestry z Lotyšska, kteří připravili letošní program, nám tímto 
vzkazují, že si můžeme připomenout potřebu hlásat evangelium tím nejlepším 
způsobem – modlitbami. Otevírá se nám tedy úžasná příležitost prožít jednotu 
ve společenství s Otcem, Synem a Duchem Svatým. Spojme se tedy v modlitbách 
a přejme si, aby nejen v tomto týdnu, ale po celý rok 2016 platila slova papeže 
Jana Pavla II., že ekumenismus „není ani pohlcení, ani splynutí, ale setkání 
v pravdě a lásce“. 

 

 

Ing. Daniel Fajfr, M.Th. 

předseda ERC v ČR 

 

 

 Mons. František Radkovský 

   delegát ČBK pro ekumenismus 

 

Žijeme s církví  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢ Žijeme v těžké době…..v Novém roce s novou nadějí! 

Na začátku roku se seznamujeme s Josefem Augustinem, polským knězem a 
psychologem. Jeho knihy jsou populární v mnoha zemích  a jeho zkušenosti nám mohou 
být díky společné komunistické historii blízké. Naše úryvky přebíráme z knihy  Křivda, 
odpuštění a smíření, kterou vydal(o): Karmelitánské nakladatelství a jsou uveřejněny na 
www.vira.cz . 

Zlo, které si lidé často způsobují, je k neunesení. (Pokračování z minulého čísla): 

Aby se zraněný člověk pustil do procesu vnitřního uzdravení ze svého ublížení s 
přesvědčením, potřebuje hlubokou vnitřní motivaci. Opírá-li ji však výhradně o osobní 
pocity, není dostatečná. Právě ve jménu dobrého pocitu ze sebe se mnozí ke skutečné 
práci na pocitu křivdy vůbec neodhodlají, protože mají strach, že "drásání starých ran" 
otřese jejich rovnováhou budovanou mnohdy pracně po celá dlouhá léta. Byla-li však 
získána za cenu zatlačování pocitu zranění do podvědomí, nebude naplněna trvalým 
pokojem. V této situaci se ukřivděnému může zdát, že všem odpustil utržené poranění a 
že se všemi se smířil; přitom však může prožívat trvalý stav vnitřního napětí, únavu, 
nespokojenost se sebou, návaly hněvu, zlosti a podobně. Proces odpuštění a smíření 
vyžaduje odvážný přístup k ranám uštědřeným životem a také minimum nezištnosti 
usilující o život v pravdě, vnitřní zralost a dokonalejší lásku k Bohu více než o osobní 
spokojenost a psychický komfort. 
Nejúčinnější motivací k překonání vlastního pocitu ublížení je v lidském měřítku láska 
člověka k člověku. Ten, kdo skutečně miluje, touží po stále hlubším poutu jednoty a 
sdílení s milovaným. Láska je tím nejsilnějším argumentem v hledání odpovědi na 
otázku, proč trpět a odpouštět, proč je třeba zakoušené křivdy každodenně podrobovat 
řádu, proč podat ruku jako první, proč odpouštět a smiřovat se sedmasedmdesátkrát. 
Avšak i ta nejhlubší lidská láska má své jasně stanovené meze, což potvrzuje 
každodenní pozorování života. Velké ublížení může způsobit v druhém devastaci postoje 
lásky a oddanosti. Určité křivdy nelze unést pouze vlastními silami: někdy jsou totiž tak 
velké, že dokážou rozdrtit i ten nejhlubší cit. Jak jen lze odpustit mnohaleté trápení ze 
strany svých nejbližších, užívání násilí, drastické omezování svobody, pokořování a 
ponižování, manipulaci a sexuální zneužívání? Na některá velká ublížení lze vzpomínat 
pouze s pocitem hluboké bolesti. 
Zlo, které si lidé často způsobují, je k neunesení. Hranice odpuštění vyplývá z 
psychických a duchovních mezí člověka: proto vyžaduje odpuštění nejen tvrdou práci, 
ale především velikou Boží milost. Kromě lásky lidské může být zásadním motivem 
odpuštění zkušenost lásky nebeského Otce, protože ten miluje bez rozdílu všechny své 
děti: zraněné i zraňující. Znamením této lásky je Ježíš Kristus, který si nás zamiloval jako 
ubližující hříšníky a dal za nás svůj život. Jeho láska je definitivní odpovědí na otázku, 
proč odpouštět těm, kteří nám ublížili.           Pokračování příště                        zdroj:  www.vira.cz                                             

➢ K týdnu za jednotu křesťanů 
Ten, kdo žije v manželství má určitě dostatek zkušeností s touhou po jednotě muže a 
ženy. Kolik hádek a nedorozumění způsobuje lidské chápání jednoty! A my starší? Snad 
si ještě pamatujeme dobu, kdy jednotná prostná na spartakiádách učarovala tisíce lidí. A 
nebo prodejny Jednota, kam po práci chodili všichni nakupovat na neděli ze stejného 
kusu hovězího. I dnes, my křesťané si prožíváme jednotu liturgického obřadu.  Modlitby 
za jednotu křesťanů však směřují o kousek dál, domnívám se. Nejprve přijmi a pak 
pochopíš, je stará biblická zásada. A o to jde. Přijímat, co není moje, aby Bůh se mohl 
oslavit v jednotě celého lidského bytí. V jeho, nikdy nekončící JEDNOTĚ.                JD 

Církev žije ve světě     

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Krivda.html
http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Krivda.html
http://www.kna.cz/
http://www.vira.cz/
http://www.vira.cz/


  

 
 

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka Panny Marie, Matky jednoty 
křesťanů, ve čtvrtek je památka sv. Anežky římské, panny a mučednice, příští neděle 
je 3. neděle v mezidobí. 

• Katecheze pro mládež – ve čtvrtek od 18 hodin ve farním kostele. Téma katecheze: 
svátost manželství. 

• Týden modliteb za jednotu křesťanů – proběhne letos od 18. – 25. ledna. 
Jsou vydány texty na každý den. Za jednotu se budeme modlit při každé mši svaté. 
Texty ke stažení: http://www.bihk.cz/aktuality/. 

• Setkání přátel sv. Františka z Assisi – v pátek od 15,30 - 18 hodin na pouchovské 
faře. Setkání bude zakončeno mší svatou v kostele sv. Pavla apoštola tamtéž. 
 

Bohoslužby v příštím týdnu (18. – 24. 1. 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Den Pouchov Rožberk 

  18.1.  Po 7,30 Za +Růženu Zikánovou 17,00 
Za Boží pomoc pro 
nemocnou paní Lidušku 
Samkovou 

  19.1.  Út -----  -----  

  20.1.   St 18,00 Za duše v očistci 17,00 
Na poděkování za 
dvouletého pravnuka 
Ríšu 

  21.1.  Čt 18,00  17,00 
Za spásu duše + Karla 
Voslaře a ten celý rod 

  22.1.  Pá 18,00 Na dobrý úmysl 17,00 
Za živé a + z rodiny 
Vlachovy, Hudrálkovy  
a Bělikovy 

  23.1.  So 18,00 Za farnost 17,00 
Za Oldřicha Tajchmana  
a duše v očistci 

  24.1.  Ne     8,00 

Za +Blaženu a Josefa 
Mužátkovy, +syna 
Josefa, +rodiče a 
sourozence 

  9,30 
Za zdárný průběh 
operace a duše v očistci 

  24.1. Ne 8,00 
Jitka Rusková 
Ondřej Rusek 
Alena Záveská 

9,30  
Petr Rusek 
Eliška Rusková 
Anna Chmelíková 

Čísla písní k liturgii  512   

   Úklid kostela     

Úklid sněhu   Novotní 
    

Trocha dětského filozofování z hodiny náboženství:  
„Jakou smrtí zemřel sv. Jan Křtitel,“ ptá se paní katechetka dětí při hodině náboženství. 
Hlásí se Maruška a praví: „Salome ho utancovala k smrti…“ 

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