
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 

K zamyšlení: 

Komentáře k liturgickým čtením: 

                                     1. čtení:  Z první knihy Mojžíšovy 2,7-9;3,1-7                                   
 

➢              
          

 
 

 2. čtení:  Z prvního listu sv. apoštola Pavla Římanům 5,12-19 
 
 
 
                                       
                                               Evangelium podle Matouše 4,1-11 
 

 

 

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

Odpuštění je Božím pohlazením 
 

Odpuštění je Božím pohlazením, řekl tento týden papež František o svaté 
zpovědi. Na zpověď klade důraz blížící se postní doba svatého roku. "Buďte lidmi 
odpuštění, smíření, pokoje," řekl papež František kněžím. Dobrým zpovědníkem 
je ten, kdo se sám pokládá za hříšníka. "Pokorný člověk, který se pokládá 
za hříšníka, je velkým mužem odpuštění ve zpovědnici.  Svátost smíření 
je místem odpuštění, zpovědnice je k odpouštění. Člověk, který přichází, hledá 
útěchu, odpuštění, pokoj v duši. Nechť nalezne otce, který ho obejme a řekne 
mu: ‚Bůh tě má rád‘,"  "Buďte velkými muži odpuštění, odpuštění je "Božím 
pohlazením." 
 
 
 
 
 

    Nedělní farní zpravodaj 07/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

    První neděle postní 
  14. února LP 2016 

   Barva fialová.  Mše vlastní. Bez Gloria 
                              Cyklus A 

                 Odp.: Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili 

Po křtu v Jordánu Ježíš odchází na poušť, kde se postí 40 dní a 40 nocí.  Třikrát 
ho pokušitel pokouší, ale marně. Teprve po této postní přípravě na poušti Ježíš vystoupí 
se svým poselstvím. 
 

List Římanům vysvětluje velice systematicky, proč musel přijít Ježíš jako zachránce a jaký 
význam má ospravedlnění jeho obětí. V našem textu se popisují klíčové důsledky 
dědičného hříchu a jeho odstranění Kristovou obětí. 
  

 

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 

 

Jsme na počátku postní doby. Tam, kde nebyl udílen popelec na Popeleční středu, 
uděluje se dnes na začátku mše svaté na znamení pokání. V postní době budeme 
v prvních čteních sledovat důležité okamžiky z dějin spásy. Tuto neděli to bude vyprávění 
o prvotním hříchu. Druhé čtení reaguje popisem důsledků dědičné viny. Žalm představí 
modlitbu kajícníka. Nakonec se v evangeliu otevřou první kapitoly, v nichž začíná 
vyprávění o Ježíšově veřejném poselství zážitkem pokušení na poušti. Cílem těchto textů 
je připomínka významu pravého pokání, které vede člověka k plnému prožití Velikonoc. 
 

Ve druhé kapitole Genesis vysvětluje starozákonní teolog pomocí příběhu skutečnost 
Božího díla stvoření. Bůh tvoří člověka (hebrejsky „Ádám“ znamená člověk) a dává mu 
úkol střežit zahradu. Ve třetí kapitole pojednává o zkoušce, ve které člověk selhává. 
Z obou kapitol čteme jen vybranou část. 



 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení        Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Půst? Proč? 
 

K čemu (ke komu) se tedy můžeme (a máme) obrátit? Tak to je otázka, na kterou 
si musíme odpovědět každý sám. Odpověď zní celkem jasně a logicky – k Bohu. 
Ale jaká k němu pro mě vede cesta? 

Postní doba je příležitost, jak změnit své hříšně zaběhnuté koleje. Zastavit se, 
zorientovat se, co v mém životě k Bohu vede a co mě od něj odvádí. A znovu 
se rozhodnout tuto cestu naplno nastoupit. 

Předně je potřeba prosit. Obrácení není jen „naše“ snaha, ale v první řadě Boží 
milost. Není lehké zjistit a přiznat si, že jsme kvůli našemu způsobu života od Boha 
docela daleko, není snadné unést vlastní hříšnost (teda pokud člověk není buď 
naprosto svatý, nebo vůči hříšnosti naprosto otupělý). Nejprve je dobré prosit 
o Ducha Svatého, který nám dokáže ukázat vše v našem životě a světě očima 
pravdy. A o poznání, co mě „obrátí a přivede k Bohu“. 

Pro začátek postu je nutné, aby srdce po postu toužilo. Aby toužilo obrátit se 
k Hospodinu, aby toužilo opustit svůj životní styl – přesněji řečeno všechno to, co 
v něm překáží Božímu životu. Člověk si prostě musí uvědomovat, že se potřebuje 
obrátit. Půst, to není jen další z liturgických dob – ale je to další šance k proměně 
života. Všichni jsme lidé hříšní, a právě v postě si vlastní slabost a hříšnost 
připomínáme, ne jako akt násilí, ale jako touhu po Bohu, jeho odpuštění a posílení. 

Jak na tom jsme, můžeme poměrně dobře poznat podle toho, jak se na půst 
těšíme. Jestli pro nás postní doba je břemenem, nebo, jak už jsem napsal, šancí. 
Jestli je břemenem, tak náš problém není půst, ale neláska k Bohu. Jestli je šancí, 
pak Boha milujeme, víme, že můžeme víc a jde nám o to. Půst ze své podstaty 
je těžký, protože život je také někdy těžký, ale také radostný, protože je pro nás 
setkáním s Bohem, ke kterému náš životní příběh směřuje. Půst má v sobě 
schopnost být dobou radostnou, dobou zaslíbení. Nejde jen o to, že my se 
snažíme. Jsem pevně přesvědčen, že daleko víc se snaží Bůh, který nás stvořil, 
který nás miluje a který nás chce přivést do plnosti života. Z tohoto důvodu 
by postní doba měla být pro nás doba radostná. Co jiného by mělo být 
pro křesťana, když se může přiblížit k milujícímu Bohu?   

Když už se tedy někdo odhodlá prožít postní dobu naplno, měl by si připomenout 
ještě jednu věc. Bůh miluje radostného dárce. Nejde o to, abychom si se zaťatými 
zuby předsevzali nějakou tu újmu, ale o to, abychom z lásky k Bohu nabídli 
všechno to, co si můžeme a chceme odepřít. Postní doba, to není Boží záminka, 
aby z nás pod lstí změny liturgických dob vymámil nějaké skutky zbožnosti, které 
bychom mohli s hodně velkou nadsázkou pojmenovat „skutky lásky“. 

On chce, abychom ho skutečně milovali – a ony „skutky lásky“ – postní skutky 
nepotřebuje On, ale my. On nepotřebuje, abychom se postili, ale my to 
potřebujeme, abychom si uvědomili vlastní slabost, a že jediná naše šance 
pro věčný život je žít s Bohem. 

                                                                                                                  (dokončení příště) 

Žijeme s církví  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢ My se nepostíme, protože to dělají ostatní náboženství... 
            P. Radek Tichý (Farnost Ořech, Stodůlky a Nové Butovice) 

Postní doba je období ticha, očištění, utrpení a pokoje. Postní období nevynalezli křesťané, 
nacházíme ho ve všech světových kulturách a náboženstvích, protože člověk je uspořádán 
tak, že na veliké věci se potřebuje připravit. Pokud škola za něco stojí, na výsledku zkoušky 
se projeví, zda se student připravoval, nebo ne. Pokud se jedná o Boží dar, na ikoně bude 
znát, zda se její pisec uchýlil předtím do samoty a mlčení. Také krása velikonočních svátků 
není dána sama sebou, automaticky, ale je přímo úměrná prožití postní doby. My se ovšem 
nepostíme, protože to dělají ostatní náboženství, protože je to lidsky zdravé, protože to posílí 
naši vůli, protože, cizími slovy řečeno, se jedná o antropologickou konstantu. My držíme 
půst, protože následujeme svého Pána, který čtyřicet dní pobýval na poušti, až vyhladověl. 
Podle výkladů církevních Otců byl Adam vyhnán z ráje do pustiny, neboť není většího 
protikladu, než zahrada a poušť. Kristus, který se čtyřicet dní postil, schválně odchází do 
pouště, aby ztraceného Adama hledal, a přivedl zpět. Když se postíme my, uznáváme, že 
v každém z nás dosud žije starý člověk, že potřebujeme být Kristem nalezeni a přivedeni 
zpět do ráje.Nenechme si protéct postní dobu mezi prsty a nebojme se klasických prostředků 
pro její prožití: jíst málo, vynechat prázdnou zábavu, být štědří, více se modlit. „V obrácení a 

ztišení bude naše spása, v klidu a důvěře naše vítězství“ (srov. Iz 30,15).    www.pastorace.cz 
 

➢ Aktuální informace z Nadačního fondu G21 
Po první rodině křesťanů, kteří přiletěli koncem ledna a byli ubytováni v rekreačním středisku 
Na Okrouhlíku u Jihlavy,  přistály minulý týden v doprovodu Martina Frýdla z NF G21 v Praze 
další čtyři rodiny křesťanských uprchlíků. Osm dospělých a devět dětí ihned po příjezdu 
zamířilo do Okrouhlíku u Jihlavy, kde se připojili k první desítce lidí ze seznamu NF G21, 
kteří již jsou v ČR skoro dva týdny. Mezitím v iráckém Erbílu tento týden absolvovalo 118 
dalších uprchlíků ze seznamu NF G21 pohovory s imigračními úředníky ministerstva vnitra. 
Sami uprchlíci ocenili korektní a uctivý přístup českých úředníků. Na místě se celého 
procesu a jeho organizace účastnili za NF G21 i Jan Dezort a Jan Talafant. Velice 
oceňujeme nezastupitelnou roli našeho spolupracovníka Salmana Hasana na přípravě 
projektu na území Iráku. Pracovníci NF G21 znovu všem ochotným lidem, kteří se do pomoci 
zapojili, vyjadřují vřelé díky.                                                                                www.gen21.cz 
 

➢ Jak probíhá modlitební setkání skupinky Modliteb matek 
Při našich modlitbách sedíme kolem stolu, na který položíme kříž, Písmo svaté, svíčku a 
košík, do kterého na závěr setkání vkládáme papírová kolečka se jmény  našich dětí a těch, 
které chceme odevzdat do Ježíšových rukou. Prosíme hned na začátku Ducha svatého, aby 
vedl naše setkání, prosíme za ochranu, odprošujeme a odpouštíme, modlíme se za jednotu 
srdce a mysli všech ve skupince, chválíme Pána písní a modlitbou, čteme Písmo svaté, při 
kterém se sdílíme s ostatními matkami se svými problémy. Snažíme se porozumět tomu, co 
chce Pán každé z nás osobně říct. Vzájemně si neradíme, ale všechny problémy vkládáme 
do modlitby. O důvěrnostech, které přednesou matky při modlitbě, nemluvíme nikde mimo 
skupinku ani si vzájemně neradíme. Samozřejmostí je také nepomlouvat druhé   a nevynášet 
důvěrné věci na veřejnost.  Skrze  modlitby Pán utváří nová přátelství. Jsme otevřené 
přijmout do skupinky nové matky – tělesné, ale i duchovní. Nezapomínáme, že nemusí být 
ze stejné církve jako my, případně že nemusí mít zkušenosti s modlitbou v malém 
společenství.  Modlíme se, aby Pán poslal do našich skupinek všechny maminky, které tam 
On chce mít a které to potřebují. Když jedna matka předává své děti do Ježíšových rukou, 
ostatní ji v tichu podporují modlitbou. Na MM se ani jedna matka nemodlí sama. Skrze tyto 
modlitby zažívají matky hluboký klid a požehnání, protože se osobně setkávají s Ježíšem a 
také proto, že cítí podporu ostatních matek. Na každém setkání se vždy modlíme všech 
devět modliteb z modlitební brožurky MM.                                              www.modlitbymatek.cz 
                                       

Další setkání Modliteb matek se uskuteční v pondělí 15. 2. 2016 v 18 hodin 
na pouchovské faře. 

Církev žije ve světě     

http://www.pastorace.cz/
http://www.gen21.cz/
http://www.modlitbymatek.cz/modlitebni-setkani/brozurka
http://www.modlitbymatek.cz/


  

 
 

 

 
➢ Farní ohlášky:  
 

 

• Prožíváme 1. postní týden - příští neděle je 2. neděle postní. 

• Liturgické nedělní texty A – od první postní neděle do Květné neděle budeme 

v tomto roce naslouchat posvátným textům cyklu A, který je svým obsahem 

doporučen pro bezprostřední přípravu ke křtu katechumenů. 

• Net for God – se uskuteční ve čtvrtek od 19,45 hodin na pouchovské faře. 

Po promítnutém dokumentu následuje společná debata o shlédnutém tématu. 

Zakončení společnou modlitbou. Malé občerstvení zajištěno. 

• Duchovni cvičení P. Miloslava – bude od pondělí do pátku příštího týdne. Prosím 

o modlitbu. 
 

Bohoslužby v příštím týdnu (15. – 21. 2. 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Den Pouchov Rožberk 

  15.2.  Po ------  ------  

  16.2.  Út ------  ------  

  17.2.   St ------  ------  

  18.2.  Čt ------  17,00  

  19.2.  Pá ------  17,00 
16 Adorace, 
17 Bohoslužba slova 

  20.2.  So 18,00 Za farnost 17,00  

  21.2.  Ne     8,00 
Za +rodiče Daňkovy  
a Kloudovy a za duše 
v očistci 

  9,30 Za + maminku Tichou 

  21.2. Ne 8,00 
Jan Mádlík sen. 
Jan Mádlík jun. 
Jitka Benešová  

9,30  
Marie Bártová 
Miloslav Devetter 
Marie Bořková 

Čísla písní k liturgii  301   

   Úklid kostela     

Úklid sněhu   Podzimkovi 
    

 
Trocha postního dětského humoru:   
„Děti, co musíme dělat, aby nám byly odpuštěny hříchy?“ Děti jmenují a jmenují, co všechno 
musíme udělat. Paní katechetka se ptá: „A co ještě?“ Přihlásí se jedno děvčátko: „Ještě 
musíme ty hříchy vykonat!“ 
 

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

