
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

K zamyšlení: 

Komentáře k liturgickým čtením: 

                                    1. čtení: Z knihy proroka Izaiáše 6,1-2a.3-8 
 

➢              

 
 
                     
                2. čtení:  Z prvního listu sv. apoštola Pavla Korinťanům 15,1-11 
 
 
                                       
                                                    
                                      
                                          Evangelium podle Lukáše 5,1-11 
 

 

 

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

 
 

Vyšel meditační průvodce pro postní dobu 
Biskupství královéhradecké vydalo pro letošní postní dobu duchovního průvodce v podobě 

brožury se zamyšleními ke svátosti smíření z pera kněží a jáhnů naší diecéze. "Letošní 
Svatý rok Milosrdenství nám dává zvláštní příležitost, abychom hlouběji prožili 
nezasloužené dary, které nám Pán dává skrze odpuštění hříchů. Postní doba, 
jež je tradičně obdobím zpytování svědomí, lítosti a pokání je velmi důležitou součástí 
tohoto roku. … Tato brožura se zaměřuje na nejúčinnější prostředek k přístupu k Božímu 
Milosrdenství, který byl Církvi svěřen, a tím je Svátost smíření. V životě každého věřícího 
je to jedinečný okamžik, kdy může nejen duchovně, ale i svými smysly bezprostředně 
zakoušet odpuštění hříchů. … Jednotlivé meditace jsou pro čtenáře povzbuzením k tomu, 
aby si Svátost smíření ještě více zamilovali, přistupovali k ní často, pravidelně a učinili z ní 
páteř Svatého roku Milosrdenství," napsal v úvodu královéhradecký biskup Jan Vokál. 
Brožuru můžete získat ve farnostech, cena je 35 Kč. 

 
 
 
 
 

    Nedělní farní zpravodaj 06/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

    Pátá neděle v mezidobí 
   7. února LP 2016 

   Barva zelená.  Mše vlastní. Gloria 
                              Cyklus C.  

     Odp.: Budu velebit Tvé jméno, můj Bože, králi 

Jsme v roce 740 před Kristem v Judsku. Sílí politické ohrožení Asýrií. Text popisuje 
povolání proroka. Jde o jedno z výsostných míst Písma popisujících Boží vznešenost. 
Před námi stojí Bůh Sabaoth – Bůh zástupů (šiků). Tento text citujeme každou mši svatou 
ve zpěvu Sanktus. 

Lukášovo evangelium první dvě kapitoly věnuje okolnostem narození Ježíše, 
třetí kapitola se dotýká veřejného vystoupení Jana Křtitele – předchůdce Krista, čtvrtá mluví 
o Ježíšově prvním vystoupení doma v Nazaretě. Nyní se události odehrávají v blízkém 
Kafarnau, které leží na břehu Galilejského moře. Důraz textu je položen na možnost 
následovat Ježíše pro každého, i když je obyčejný a hříšný. 

V minulých nedělích jsme četli z 12. kapitoly 1. listu Korinťanům o charismatech, nyní 
svatý Pavel odpovídá na otázku vzkříšení (verš 12-34). Věta: „Vyučil jsem vás…“ shrnuje 
celé základní poselství evangelia (kerygma), které svatý Pavel učil! Vzkříšení patří mezi 
základní články křesťanství! 

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 

Dnešní texty čtení by se daly shrnout do slova „vyslanec“ či apoštol (řecky poslaný). 
První čtení mluví o poslání proroka, evangelium o těch, kteří byli Ježíšovými slovy zasaženi 
a chtějí jít za ním. Můžeme však spatřit jeden zásadní rozdíl mezi lidmi, 
kteří jdou za Bohem a těmi, kteří hlásají jeho slovo… Druhé čtení shrnuje podstatnou 
nauku, ale kromě obsahu je zde cenné vidět poznámky o hlásání. 



 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení        Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak prožít POSTNÍ DOBU, 

aneb některé prostředky POKÁNÍ. 

Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je příležitostí s Pánem „probrat“ 

všechno důležité z našeho života. Modlitba je také projevem lásky 

k bližnímu - modlitba za druhé. 

Postem se nemyslí jen odepření si 

masa a nebo vůbec jídla. Půst je 

zřeknutí se něčeho, co je zbytečné 

v mém životě, co překáží 

v mém růstu k Bohu, co 

mne spoutává. Tím se 

člověk stává svobodnější, 

nezávislejší. Odepřít si 

mohu cokoliv příjemného 

nebo pohodlného, ano i 

zbytečné řeči, televizi… 

Tímto „zjednodušením života“ 

mám znovu a lépe pochopit, kdo 

je Bůh, kdo je bližní a kdo jsem já. 

Almužnou - tím, čeho se postem 

vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo 

to potřebuje. Almužna může 

znamenat: dávat sebe, svůj čas, svůj 

zájem, trpělivost, hmotné prostředky těm, 

kteří je potřebují. Zřeknutím se něčeho ve 

prospěch bližních uskutečňujeme přikázání 

lásky, ztotožňujeme se s Kristem. 

Rozjímáním Kristova utrpení např. Křížovou 

cestu. Snažit se pochopit, že cesta ke 

vzkříšení vede p 

 

 

 

 

Půst? Proč? 
 

Hurá, začíná nám doba postní. Tak tohle si asi řekne málokdo. Víme, 
že doba postní je doba přípravy na velikonoční svátky. A také víme, že je to 
doba, kdy bychom si měli „něco odepřít“, postit se. Kněží horlí z kazatelen, 
že se lid má konečně pořádně obrátit, a lid si myslí, že se to s tím obracením 
zase nedá přehánět. A tak se nám nabízejí dvě otázky – proč máme nějak 
zvlášť prožívat půst, a jak. 

Co je to vlastně půst? Bojím se, že naprosté většině křesťanů i nevěřících 
se vybaví dieta: „Postit se, znamená nejíst.“ Tohle, že chce Bůh? Pomůže mu, 
když my, kteří jsme ho nějak poznali, budeme mít hlad? Ne. V Písmu je jasně 
napsáno, že Bůh nemá zalíbení v utrpení člověka. V úvodu postu se při udílení 
znamení pokání používá věta z Matoušova evangelia: „Čiňte pokání a věřte 
evangeliu." Bojím se, že časté nepochopení postu se odvíjí z nepochopení 
této výzvy. V originále není: „sebetrýzněte se, držte hladovku, trestejte sami 
sebe“, dokonce ani „způsobujte si utrpení“. V originále je použito slovo 
„metanoieite“ a to doslova znamená „změňte smýšlení“. A doplňuje se: 
„věř evangeliu“ – věř radostné zvědi o Boží lásce k člověku, na kterou můžeme 
(a máme) odpovědět naší vírou. 

Postní doba bývá prožívána různě. Někteří lidé se na ni těší, vrhnou se do ní 
hlava nehlava, vytýčí si předsevzetí, a stejně tak rychle, jako je začnou 
dodržovat, tak starosti všedních dní udusí veškeré počáteční nadšení. 
A veškerý produkt postu jsou výčitky svědomí a někdy i oprávněný pocit 
vlastního selhání. Jiní přijímají postní dobu s rozpaky, protože vlastně neví, 
jak ji mají prožívat. Čtyřicet dní nejíst nejde, čtyřicet dní se jen modlit taky ne 
a se vším ostatním v životě jsou spokojeni... No a možná nejvíce věřících 
si určí nějaká předsevzetí, horkotěžko zuby-nehty sebezapření je dodržují, 
ale velmi se těší na konec této nepohodlné doby. Bojím se, že ani tento způsob 
nenaplňuje myšlenku postní doby. 

Půst bývá většinou chápán jako půst „od něčeho“. Od něčeho, co si má 
člověk odepřít, bez čeho se má obejít, v čem se má zapřít. V lepším případě 
to nefunguje. V lepším proto, že když si člověk nějaký ten půst „od něčeho“ 
naordinuje, a pak se mu to silou vůle povede vydržet, bývá na sebe většinou 
pyšný. Poplácá si po rameni a říká si: tak jsem to vydržel. Jsem borec... 
Ale to je právě to, o čem půst není. Půst „od něčeho“ má jednu zásadní chybu 
– že sice „něco“ boří, ale nic moc nebuduje. Bývá prostředkem pro posílení 
vůle, ale sám o sobě nemá schopnost obrátit srdce člověka k Bohu – obrací, 
ale většinou k sobě samému. 

Plodný půst totiž může být pouze „k něčemu“. Jak už jsem psal, tak postní 
výzva je výzvou „k obrácení“. A obracet se v křesťanství, znamená obracet 
svou tvář (a svůj život) k Bohu. A s trochou pravdivosti musíme uznat, že je 
stále co k Bohu obracet. Všichni jsme hříšníci, všichni potřebujeme Boha a jeho 
lásku. 
                                                                                                      (pokračování) 
 

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 . 
 
Dokončení z minulého čísla: 

Utrpení samo o sobě je vždycky zlé, protože ničí a zabíjí, a pro člověka má smysl jedině 
v tom případě, prožívá-li je ve spojení s trpícím Ježíšem. Vnitřní uzdravení si žádá 
vyrovnaný, uvážený a moudrý přístup k utrpení. Nemůže to být pouhá lidská moudrost, 
která kalkuluje, jak by se mu vyhnula, ale měla by to být především moudrost Boží, jíž se 
občas zlíbí sáhnout k "pošetilosti utrpení a kříže" (srov. 1 Kor 1,18), a tak pomoci člověku 
na pouti do otcovského domu. Doprovázení zraněného člověka v procesu vnitřního 
uzdravení se do značné míry zakládá na poskytování pomoci zaujmout k utrpení správný 
postoj. 

Od odpuštění ke smíření  
Ochota darovat a přijmout  
Často se stává, že si lidé toužící překonat v sobě pocit ublížení pletou pojem odpuštění 
se smířením. Jde tu však o dvě různé, byť úzce související, zkušenosti. Odpuštění 
smíření předchází; představuje také nutnou podmínku skutečné jednoty a smíru mezi 
lidmi. Smíření lze budovat jedině na vzájemné výměně odpuštění - dar odpuštění by tedy 
měl být spojen s jeho přijetím. 
Odpuštění má charakter vnitřní zkušenosti, je to osobní rozhodnutí odpustit našim 
viníkům všechna jejích provinění a hříchy proti nám. Uskutečňuje se v hloubi srdce a na 
bližním je nezávislé. Osobní odpuštění viníku je možné i tehdy, nemůžeme-li se s ním 
zatím ještě zcela smířit. Můžeme mu však darovat své odpuštění i v situaci, kdy zatím 
nevnímá odpovědnost za zlo, které nám způsobil a ve vztahu k nám nadále vytrvává v 
postoji nevlídnosti, neochoty nebo nepřátelství. Odpuštění je možné vždycky, protože 
závisí výlučně na rozhodnutí srdce. U smíření je naopak nutný podíl obou zúčastněných 
stran konfliktu. 
Smíření je podobně jako odpuštění procesem s vlastní dynamikou. Často vyžaduje delší 
čas, a proto je na obou stranách zapotřebí velké trpělivosti. Není dobré snažit se násilím 
a příliš ukvapeně směřovat ke smíření, pokud mezi oběma stranami stále přetrvává 
velká neochota a odpor. Odpuštění a s ním spojené milosrdenství se projevuje i v 
trpělivosti - ne vždy jsou naši viníci schopni se s námi smířit. 
Smíření by nebylo trvalé, kdyby se jej člověk snažil dosáhnout pod tlakem nepokoje, 
netrpělivosti, chorobného pocitu viny, perfekcionismu, pocitu méněcennosti, strachu o 
sebe a dalších negativních emocí. Naprosté smíření vyžaduje vzájemně překonat 
výhrady, emocionální bloky, neochotu a nevlídnost. Má-li být pravdivé, musí vyrůstat z 
lidského srdce. Vzájemné odpuštění a smíření roste, podobně jako zrnko vhozené do 
hlíny často velice pomalu. Je tedy třeba čekat a zároveň se pokoušet vycházet si vstříc. 
Smíření začíná v okamžiku, kdy si ve vzájemném vztahu s naším viníkem začínáme 
signalizovat, že jsme ochotni vyměnit si odpuštění - darovat je a přijmout, a to bez 
ohledu na velikost provinění na obou stranách.                                                             
 

➢ Přijďte se modlit 

Příští setkání skupinky Modlitby matek se uskuteční na pouchovské faře v pondělí 8.2. 
2016 v 18 hodin. Srdečně zveme všechny maminky ( i budoucí), babičky, tety, sestry a 
kmotřičky k modlitbě za své děti ( i duchovní)  a všechny své  blízké. Těšíme  se na 
shledanou. 
 

Církev žije ve světě     

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


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Popeleční středou, která je dnem přísného postu od masitých pokrmů a půst újmy 
v jídle, začíná postní doba, která potrvá do středy Svatého týdne. Při středeční mši 
svaté se bude na Pouchově i Rožberku udělovat popelec. Příští neděle je 1. neděle 
postní. Na začátku mše svaté se bude popelec udělovat těm, kteří ho nemohli 
přijmout ve středu. 

• Pobožnosti křížové cesty – na Pouchově vždy ve středu a v pátek od 17,30 hodin 
a  v neděli v 15 hodin odpoledne, na Rožberku ve středu a v sobotu od 16,30 hodin. 
Prosíme, přihlaste se na její vedení. Texty jsou v sakristii. Děkujeme. 

• Setkání seniorů – ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále, bude zakončeno mší 
svatou od 18 hodin tamtéž. 

• Návštěva seniorů v domácnostech – v pátek v dopoledních hodinách.  
• Setkání ministrantů – v sobotu od 9 – 11 hodin na pouchovské faře. 

• Skrutinia – při mši svaté 1. postní neděle budou udílena první skrutinia katechumence, 
která o letošních Velikonocích mezi námi přijme svátost křtu. 

• Nemocenská - P. Miloslav je ještě do úterý ve stavu nemocných. (Snad) od středy 
bude již schopen duchovní služby. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (8. – 14. 2. 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Den Pouchov Rožberk 

  8.2.  Po -------  ------  

  9.2.  Út ------  ------  

 10.2.   St 18,00 
Za rodiče Žofii a 
Emanuela Prokopovy a 
bratra Bohumíra 

17,00 
Za Karla Etflaiše a duše v 
očistci 

 11.2.  Čt 18,00 
Za skupinky modlících se 
maminek a jejich úmysly 

17,00 
Za + manžela a duše v 
očistci 

 12.2.  Pá 18,00 
Za +kamaráda a duše v 
očistci 

17,00 
Za dar víry pro děti a 
vnoučata a živé a + z 
rodin 

 13.2.  So 18,00 Za farnost 17,00 
Na dobrý úmysl a duše v 
očistci 

 14.2.  Ne     8,00 
Za Jana Věcka  
a rodiče z obou stran 

  9,30 
Za + Vratislava Hlaváčka 
a duše v očistci 

  14.2. Ne 8,00 
Lenka Voláková 
Lukáš Volák  
Iva Fendrychová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

9,30  
Marie Hesounová 
Stanislava Kozáková 
Pavel Hesoun 

Čísla písní k liturgii  307   

   Úklid kostela  Skupina V.  III.skupina 

Úklid sněhu   Marie Bořková 
    

Trocha dětského humoru z hodin náboženství:   
„Izraelité byli na poušti nespokojení. Chyběl jim chléb, maso i voda. Stále reptali proti 
Hospodinu. Co Bůh na to? Jak reagoval? ….. „Dal jim za trest Desatero!“ 

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

