
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

K zamyšlení: 

Komentáře k liturgickým čtením: 

                                    1. čtení: Z knihy proroka Jeremiáše 1,4-5.17-19 
 

➢              

 
 
                     
                  2. čtení:  Z prvního listu sv. apoštola Pavla Korinťanům 12,31-13,13 
 
 
                                       
                                                    
                                      
                                          Evangelium podle Lukáše 4,21-30 
 

 

 

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

 
 

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc únor 2016 
 
Úmysl všeobecný: Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako 
nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí pokolení. 
Úmysl evangelizační: Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi křesťanskou 
vírou a asijskými národy. 
Úmysl národní: Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich farnostech a 
společenstvích s úctou a láskou a umíme jim citlivě dát najevo svou vděčnost za jejich 
modlitby, oběti a životní moudrost. 
  

 
 
 
 
 

    Nedělní farní zpravodaj 05/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

    Čtvrtá neděle v mezidobí 
   31. ledna LP 2016 

   Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 
Cyklus C.  

Odp.: Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti 

Úvod knihy je popisem povolání, tedy předání mandátu. Prorok Jeremiáš začal působit 
v roce 626 před Kristem a jeho mise končí definitivním pádem Jeruzaléma (roku 587). 
Jeho proroctví je prolnutím lásky a kritickým hlasem k Izraeli, který nechce slyšet 
Hospodina. Podobné napětí uslyšíme i v dnešním evangeliu. 

Vracíme se na začátek Ježíšova veřejného vystoupení. Příklady ze Starého Zákona, 
které Ježíš cituje, jsou ukázkou, jak Bůh jednal mezi pohany, když se Izrael zatvrdil. 
Lidé reagují bouřlivě, protože Ježíš naznačil, že vyvolený národ nemusí v konečném 
důsledku být první, kdo zakusí Boží záchranu. 

Ve 12. kapitole jsme slyšeli poučení, jak se lidé s jednotlivými duchovními dary doplňují. 
Svatý Pavel tak řeší spor mezi Korinťany, kteří se hádají o významnost jednotlivých 
charismat, která získali. Významné posty, uznání, schopnosti či dosažené úspěchy však 
nevyjadřují podstatu věci, o kterou v křesťanství jde! Ta leží zcela jinde! 

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, mobil: 605 285 796, email: miloslav.siffel@volny.cz 

Prorok – slovo, kterým lze charakterizovat nedělní obsah textů liturgie. Nikoli věštec 
budoucnosti, ale ten, který interpretuje Boží pohled na současné dění. Úkol je to nelehký, 
jak bude vyprávět celá kniha Jeremiáš, z jejíhož úvodu čteme první čtení. Znamená 
to bojovat s pohledem lidí, kteří nechtějí věci vidět jinak (evangelium). Bůh ale touží lidi 
přivést k záchraně a obrácení. Hlasatel je tak někdy ve velmi složité situaci. Potřebuje 
se opřít o Pána, jak vyzpívá žalm, nebo znovu a s láskou vysvětlit podstatné, jak říká druhé 
čtení. 



 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení  Připravuje P. Miloslav 
 

Hromnice, svátek Uvedení Páně do chrámu 
 

Hromnice je lidový název pro ´Svátek Uvedení Páně do chrámu´(2. února), kterým dříve 
končívala doba vánoční. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše, 
40 dní po jeho narození, do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě 
se setkali s prorokem Simeonem, který vzal malého Ježíše do náručí a pronesl: "Nyní Bože 
propouštíš svého služebníka v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, světlo k osvícení 
národů..." Při svátku se světí svíce "hromničky", které si lidé zapalují při modlitbě v těžkých 
a "temných" chvílích života a které nám mají pomáhat obracet zrak k Jedinému Světlu, 
které svítí ve všech našich tmách a ve všech tmách tohoto světa... 2. únor je v katolické 
církvi slaven i jako den díkůvzdání za povolání k zasvěcenému životu. 

Už naši předkové si na tento svátek nechali světit svíčky - hromničky. Doma si v těžkých 
chvílích přírodních pohrom rozsvěcovali jejich maličký plamínek proti oslepujícím bleskům 
bouřek. Modlili se u nich a věřili, že skrze tuto modlitbu mohou být ochráněni proti živlům, 
které byly pro člověka nepřemožitelné. Tehdy, na první Hromnice, to bylo velmi podobné... 

Svátek provází žehnání svící, které mají významnou symbolickou úlohu: svíce, která sama 
sebe stravuje, aby přinesla světlo do temnot našeho života... Bože, ty jsi slunce našeho 
života zahánějící každou temnotu; osvěcuj nás svým jasným světlem, abychom nechodili ve 
tmách, ale věrně kráčeli po tvých cestách (liturgická modlitba).  

Svátek Uvedení Páně do chrámu, je v katolické církvi slaven i jako Světový den 
zasvěcených osob. 

Jestliže zažíháme plamen svíce, chceme ukázat na Boží světlo toho, jenž přichází, 
od něhož pochází světlo všeho, co svítí, neboť On zahání temnoty nejtemnější a hojností 
věčného světla všechno osvěcuje.  

Každý člověk má dvojí přirozenost. Je v něm světlo i tma, závdavek Božího života 
i temnota zla. Obvykle se domníváme, že radost můžeme prožívat jen ve světlých stránkách 
našeho života. Proto napínáme hodně síly do potlačování svých stinných stránek. Pravdou 
ale je, že dokonalou radost najde pouze ten, kdo dokázal přijmout i svůj stín, kdo se s ním 
smířil a svěřil jej Bohu. 

Vidět Neapol … a zemřít. To je známé italské rčení - Neapol byla (údajně) tak krásným 
městem, že nemohlo být pomyšlení o ničem krásnějším. A proto "vrcholem pozemského 
putování" bylo vidět toto město. V Simeonově případě bychom spíš řekli: Vidět Krista  
a zemřít! Setkání s malým dítětem bylo totiž pro proroka Simeona "tím největším, co mohlo 
být". A jakým že to byl "životní vrchol", to slyšíme v jeho prorockém hymnu. 

Zdravá christologie je vždy viditelná i v realistické mariologii (učení o Panně Marii). 
Příchod Boha - Člověka v Ježíši Kristu se ukazuje v Marii - Bohorodičce. Proto je svátek 
Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) i svátkem mariánským. Zcela právem nese tento 
svátek ještě druhý název - Očišťování Panny Marie. Kdo chce být a zůstat křesťanem, musí 
se dívat na Marii. Veškeré její jednání bylo od zvěstování stále namířeno ke Kristu. Přivedla 
ho do pozemského bytí, doprovázela ho a následovala ho. 

Svátek Hromnic nám také připomíná, že Bůh působí i v naší temnotě, kde nemáme 
nic pod kontrolou…Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita 
mého života, před kým bych se třásl? Důvěřuj v Hospodina, buď silný, ať se vzmuží tvé srdce, 
doufej v Hospodina! (Žalm 26) 
 
 
 
 
 

 

 

 

Žijeme s církví  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

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

Naše úryvky přebíráme z knihy Josefa Augustina  Křivda, odpuštění a smíření, kterou 
vydal(o): Karmelitánské nakladatelství a jsou uveřejněny na www.vira.cz . 
 
Pokračování z minulého čísla: 

Současná civilizace zápasí s utrpením a uniká před ním za každou cenu. Její 
nejnezdravější projevy jsou de facto formou útěku ze životních obtíží a utrpení. Popírá-li 
člověk jednoznačně transcendentní rozměr lidského života, stává se utrpení nutně jeho 
úhlavním nepřítelem - někdy větším než sama smrt. Tu si ve snaze uniknout utrpení 
někteří jedinci dokonce dobrovolně volí. Konzumní životní styl a s ním spojené závislosti 
a návyky se také těsně vážou s pokusem utišit utrpení. Čím více však člověk před 
utrpením utíká, tím rychleji je má v patách, neboť ve skutečnosti se před ním uniknout 
nedá. Nelze je uchlácholit, ukrýt ani se mu vyhnout. Tíži života - utrpení lze jedině 
moudře vytrpět. 

Utrpení je zlo!  
Dva nezralé přístupy k utrpení  

Zkušenost ublížení se váže s utrpením. Čím větší je ublížení, tím větší a hlubší je 
obvykle i utrpení. Bojíme se čelit zraněním prožitým v minulosti, protože máme strach 
znovu vyvolávat prožité utrpení. Ten nám často velí křivdy umenšovat, racionalizovat 
nebo také ukrývat před sebou i druhými. Takový přístup k ublížení nejen nepřináší 
řešení, ale způsobuje, že zraněný často instinktivně, aniž by si uvědomoval motivy svého 
jednání, sám svým jednáním následuje ty, kteří mu ubližovali, a začíná křivdit druhým. 
Aby byl proces vnitřního uzdravení z pocitu ublížení vůbec možný, je třeba nejprve 
pozorně rozlišit přístup dotyčného k utrpení. V podstatě existují dva krajní a zároveň 
nezralé přístupy k utrpení. 
Prvým je pokus vytěsnit jakékoli utrpení za každou cenu ze života. Pak ale může 
zraněný upadnout do pokušení eliminovat utrpení spojené s ublížením tím, že se pokusí 
vybudovat si mezi bolestnou minulostí a současností obranný val. Dotyčný se také může 
pokoušet násilně uspíšit proces uzdravení tak, aby se "všechno" obešlo pokud možno 
bez bolesti. 
Druhým nezralým přístupem je připisovat smysl utrpení samému a koncentrovat se na 
osobní pocit křivd - pěstovat si je a povyšovat je na smysl lidského života. 
U prvního případu bývají štěstí a životní úspěch ztotožňovány s absencí utrpení. Tento 
pohled však vyvolává u člověka neustálý strach z něj, a ten je sám o sobě často zdrojem 
mnohého strádání. Řešení uvedeného problému očekává od dotyčného jistou odvahu a 
moudrost, protože ta mu pomůže rozlišit, se kterým utrpením je třeba důsledně bojovat a 
snažit se je odstranit ze života, a které je naopak třeba pokojně přijmout a přetrpět, 
protože jinak si s ním poradit nelze. 
Utrpení bývá "tragicky těžké" nejen v případě, kdy se mu člověk snaží utéct, ale i tehdy, 
kdy je zbožšťuje a pokládá za prostředek ke spáse. 
Druhý zmíněný přístup spočívá v tom, že přisuzujeme utrpení smysl. Na základě 
zmíněné nezralosti v přístupu k němu se rodí určitý typ "nezdravé spirituality" (snadno se 
do ní dají zavléct jedinci s hlubokými životními zraněními): ta podsouvá myšlenku, že je 
jakékoli potěšení samo o sobě nebezpečné a že je náboženská praxe skutečně zbožná 
jedině v případě, kdy je přísná a působí bolest. Zřeknutí se jakéhokoli potěšení, jakož i 
utrpení samo bývá z tohoto hlediska považováno za zásadní prvek duchovní zkušenosti. 
Mnohým se pak zdá, že jsou dokonalejší pouze proto, že od druhých lidí více vytrpěli. To 
je však velice klamné přesvědčení.                                                               Dokončení příště     
 
 

Církev žije ve světě     

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


  

 
 

 

 
 
➢ Farní ohlášky:  

 

• Tento týden si připomínáme – v úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu 
(Hromnic), v pátek je památka sv. Agáty, panny a mučednice, v sobotu je památka 
sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, příští neděle je 5. neděle v mezidobí. 

• Katecheze pro mládež – ve čtvrtek pro mladé od 10 let při mši svaté od 18 hodin. 
Téma: společná cesta po uzavření manželství. 

• Návštěva seniorů ve farnosti – v pátek v dopoledních hodinách. 

• Pozvání na zpívané nešpory naší kapituly - v neděli od 17, 30 hodin do katedrály. 
 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu (1. – 7. 2. 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Den Pouchov Rožberk 

  1.2.  Po   17,00 
Za uzdravení paní 
Izákové 

  2.2.  Út     

  3.2.   St     

  4.2.  Čt 18,00 Za duše v očistci 17,00 Za paní Izákovou 

  5.2.  Pá 18,00  17,00 Za paní Izákovou 

  6.2.  So 18,00 Za farnost 17,00 

Na poděkování za 
prokázaná dobrodiní a 
další Boží pomoc pro 
rodiny 

  7.2.  Ne     8,00 Za +Mgr. Jana Stašu   9,30 
Za + rodiče a bratry 
Jana a Vladimíra 

  7.2. Ne 8,00 
Hana Špatenková 
Ludmila Černá 
Marie Šetřilová 

9,30  
Stanislava Posnarová 
Zdeněk Krám 
Milena Kuchařová 

Čísla písní k liturgii  827   

   Úklid kostela     

Úklid sněhu   Libuše Veselá 
    

Trocha humoru na jarní prázdniny:   
Malý Ignácek přijde domů od zubaře a maminka se ho ptá, jestli ho ještě ten zoubek bolí? 
„To nevím, mami, pan zubař si ho nechal u sebe v ordinaci.“ 

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

mailto:jarka.detova@seznam.cz

