
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 

K zamyšlení: 

Komentáře k liturgickým čtením: 

                                        1. čtení:  Z první knihy Mojžíšovy  12,1-4a                                   
 

➢              
          

 
 

 2. čtení:  Z prvního listu sv. apoštola Pavla Timoteovi 1,8b-10 
 
 
 
                                       
                                               Evangelium podle Matouše 4,1-11 
 

 

 

 

 

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

Změny v obřadu mytí nohou na Zelený čtvrtek 

Papež František se rozhodl vnést změnu do rubriky Římského misálu týkající se obřadu mytí nohou na Zelený 

čtvrtek. Nově budou moci být mezi vybranými i ženy. Změna má podle papeže „plně vyjadřovat význam gesta 

vykonaného Ježíšem ve Večeřadle, jeho darování se ‚až do krajnosti‘ pro spásu světa, jeho lásku bez hranic.“  

„Rozhoduji proto, aby byla změněna rubrika, podle níž lidé zvolení pro přijetí mytí nohou musí být muži nebo 

chlapci, a to tak, že od nynějška budou moci pastýři církve vybrat účastníky obřadu mezi všemi členy Božího 

lidu,“ píše papež. Podle dekretu, mohou pastýři zvolit skupinku věřících, která bude představovat „různost 

i jednotu každé části Božího lidu“. Tato skupina se může skládat z mužů a žen, a podle vhodnosti z mladých 

a starých lidí, ze zdravých a nemocných, kleriků, zasvěcených i laiků.  

 

 
 
 
 
 

    Nedělní farní zpravodaj 08/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

    Druhá neděle postní 
  21. února LP 2016 

   Barva fialová.  Mše vlastní. Bez Gloria 
                              Cyklus A 

                 Odp.: Pane, ukaž nám své milosrdenství 

Synoptická evangelia mají typické části. Nejprve popisují Ježíšovo narození a počátek 
činnosti. Druhá část začne vyznáním Petra, který Ježíše označí jako mesiáše. Ježíš reaguje 
slovem o své smrti a vzkříšení. Na to navazuje naše perikopa. Zahalí je oblak, což je odkaz 
na starozákonní výjev Boha v oblaku. Setká se s Mojžíšem, který přijal Tóru – Zákon, a s 
Eliášem – největším z proroků. I ti se sklánějí před Ježíšem! 
 

Svatý Pavel píše druhý list spolupracovníkovi v biskupské službě. Hned na začátku ho 
vyzývá k oživení ducha, kterého dostal, a připomíná, co znamená evangelium. V tomto 
krátkém textu sv. Pavel shrnul základní podstatu vyznání víry křesťanů! 
 

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 

 

Druhá postní neděle představuje Boží plán záchrany člověka. Od prvního oslovení člověka 
(první čtení), přes podstatu či střed křesťanského vyznání víry (druhé čtení i evangelium) 
až k povzbuzení k vytrvalosti (evangelium). 
 

Prvních jedenáct kapitol knihy Genesis líčí svět v jeho zrodu: stvoření Bohem a postupné 
proniknutí hříchu do všech rovin. Vrcholí líčením stavby Babylonské věže. Až ve 
dvanácté kapitole (náš text) se pohled soustředí na jednoho člověka, od nějž Bůh začne 
rozvíjet plán záchrany. 
 



 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení        Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Půst? Proč?   (dokončení) 

 

Bůh miluje radostného dárce. Možná, že je lepší Bohu nedat nic, než to málo 
s otráveným a znásilněným obličejem. Postní otázka tedy zní: „Co s radostí 
Bohu daruju a co udělám proto, abych to své srdce obrátil ke svému Stvořiteli?“ 
Nedávno jsem četl kousek Exuperyho Citadely, kde mě naprosto ohromila 
jedna jednoduchá věta: „Kdo kolem lásky rád jen krouží, ten nikdy nezažije 
skutečné setkání.“ Myslím, že to krásně platí i o duchovním životě. Během roku 
většinou jen kroužíme, ale postní doba je pro nás výzvou, jak vykročit k Lásce 
naplno. 

Tak jsem toho napsal o tom, co půst je a jak bychom k němu mohli a měli 
přistoupit. Nevím, jestli mám psát o konkrétních krocích. Spíš to nechám 
na kreativitě každého člověka. Spíš jen několik praktických rad – pokud 
si někdo dává nějaké předsevzetí, je nanejvýš vhodné, aby to předsevzetí bylo 
reálné – splnitelné. Nejčastější chybou bývá, když někdo „přepálí začátek“, 
a to co se mu zdálo jako dobré, se v několika málo dnech ukáže jako nereálné. 
Je lepší menší, ale splnitelné, než velké, které celou postní dobu otráví 
a vezme radost.  

Každé předsevzetí a každý „skutek zbožnosti“ by měl mít smysl v Bohu. 
Zhubnout, zachovat si psychohygienu v odepření si televize, nebo více času 
na domácí práce jsou předsevzetí sice chvályhodná, ale člověka k Bohu 
většinou moc nepřivádí. Ale o to nám právě jde. Většinou něco děláme buď 
pro sebe, pro druhé nebo pro Boha. To je potřeba si jasně a pravdivě 
pojmenovat – co pro koho děláme. 

Každé předsevzetí by mělo být konkrétní a systematické. Předsevzetí „budu 
se víc modlit“ v podstatě neplatí už při jeho vyřčení. Při volbě postního 
předsevzetí může pomoct třeba zpovědník, který člověka zná, a může pomoct 
najít, co konkrétně by mohlo vést k prohloubení duchovního života. 
Systematičnost ohlídá, že člověk po týdnu svá předsevzetí „nezabalí“, 
ale znovu a znovu, každý den si uvědomuje jeho smysl – obrátit své srdce 
k Bohu. 

A co konkrétně se dá v postě dělat? Třeba zkusit to, o co jsme se pokoušeli 
v adventu. Advent a půst jsou si totiž podobné právě v tom, že tyto doby Církev 
lidem nabízí, aby se „obnovili“. V postě je určitě moc dobré věnovat víc času 
modlitbě, četbě Písma a duchovní literatury, omezit počítač, internet, televizi... 
Věnovat se vztahům, zvláště těm, které jsou nějak náročné nebo narušené. 

Dobročinnost, pomoc potřebným, bohoslužba ve všední den... Jak mi říkal 
jeden známý kněz: „Kreativitě a novým nápadům se meze nekladou. 

A co na závěr? Přeji vám, abyste letošní postní čas prožili v radosti, pokoji  
a hluboce niterném přátelství se svým Pánem. 
 

Žijeme s církví  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢ Svědectví – Jak jsem potkala Boha  
...o tom, jak jsem ve svých 28 letech potkala Boha? Bylo to jednoho krásného letního 
dne, kdy jsme moje kamarádka a já cestovaly z Prahy do Budapeště. Jely jsme už 
několik hodin autem a bavily se o všeličem, převážně o mužích :-). Bylo nám spolu moc 
dobře a v jedné chvíli naší konverzace jsme narazily na “nemoci” současného světa. 
Mluvily jsme o zraněné lásce, pocitech viny, ublížení atd. Vzpomínaly jsme na 
terapeutická centra, která se stávají populárními. V té chvíli mi kamarádka řekla o 
jednom ze svých rozhovorů s knězem. Byla katolička. Ještě dnes mi znějí v hlavě její 
slova - řekla: “Bylo to, jako bych mluvila přímo s Bohem”. Znala jsem tuto dívku asi dva 
roky. Mladá, krásná, inteligentní holka a nějak mi to nezapadalo do mých představ o 
církvi a náboženství. Z dob, kdy mne maminka vodila s sebou do kostela jako malou 
holku, jsem si pamatovala jen staré babičky v květovaném šátku, klečící v dřevěných 
lavicích. Nic víc, snad jen sáček bompar, který maminka brávala, abych tam vůbec 
vydržela. Přestože moji rodiče byli katolíci, komunistická ideologie udělala za léta školní 
docházky v mé mysli své.  Jednoho dne jsem se přece jen vydala do kostela, o kterém 
mi tato moje kamarádka vyprávěla. Po delší chvíli váhaní jsem přece jen sebrala odvahu 
a vešla do zpovědnice, kterou jsem dosud znala jen z filmů. Po dlouhém rozhovoru 
s mnichem a poté, co mě přihlásil do kurzu katechismu, jsem se vrátila zpět do kostela. 
Seděla jsem v lavici a slyšela říkat sama sebe: “Ach Bože, nevěděla jsem, že skutečně 
jsi.” A to byl můj první, alespoň první vědomý hovor s Bohem. Přestože je tomu teprve 
rok, dnes si nedokážu představit život bez víry.  
Uvědomila jsem si, že jsem měla v životě mnoho příležitostí “potkat Boha”. Proč jsem ho 
tedy neslyšela? Bůh je stále s námi, ale ne jako člověk. Z lásky dává každému z nás tolik 
svobody. kolik jen chceme. Víra je velký dar, který můžeme akceptovat jen když se této 
lásce otevřeme. Pro každého se to děje jiným způsobem. Pro mě to byla slova 
kamarádky, kterou jsem plně respektovala a důvěřovala jí. Ona svým milosrdným 
chováním k ostatním lidem svědčila o kráse a pravdivosti Ježíšových slov. Všem 
ateistům, kteří se ohrazují špatnou minulostí církve, bych přála potkat někoho takového, 
příklad živé víry. 
Můj život se naplnil smyslem. Vždy jsem byla celkem spokojený a veselý člověk. Něco 
jsem ale postrádala. Cestovala jsem kolem světa, vydělala jsem peníze, učila se nové 
věci a jazyky, měla spoustu přátel. Co je to však v porovnání s vírou? A tak dnes Bůh je 
v úplném středu mého života. Ne na jeho okraji a ne pouze když “je čas”, ale stále se 
mnou. Právě ON je v mém životě nenahraditelný a stálý. Kéž i já sloužím jako příklad 
jeho lásky.                                                                                          www.katolik.cz 

➢ Bolest může dodávat sílu  (povídka) 
Když přišel k jedné oáze člověk, který nesnesl nic krásného a zdravého, a uviděl tam 
výborně rostoucí mladou palmu, vzal těžký kámen a položil jej doprostřed koruny té 
mladé palmy. S jízlivým smíchem odešel. Palma se pokoušela břemeno shodit. Třásla 
sebou a ohnula se. Marně. Zavrtávala se hlouběji do země, až se její kořeny dostaly ke 
skrytým praménkům vody. Tato síla z hloubky a sluneční žár z výše z ní učinili 
královskou palmu, která dokázala i ten kámen zvedat do výše. Po letech tam opět přišel 
ten člověk, aby se s radostí podíval na zakrslý strom. Tu sklonila nejmohutnější  palma 
svou korunu, ukázala kámen a řekla: Musím ti poděkovat. Tvoje břemeno způsobilo, že 
jsem tak silná.                                                                            Willi Hofsűmmer Krátké příběhy 
 
Další setkání Modliteb matek se uskuteční v pondělí 22. 2. 2016 v 18 hodin 
na pouchovské faře. 

Církev žije ve světě     

http://www.katolik.cz/


  

 
 

 

 
➢ Farní ohlášky:  

 

• Prožíváme 2. postní týden – v pondělí je svátek Stolce svatého apoštola Petra, 
příští neděle je 3. 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. 

• Mše svatá v Domě Matky Terezy – ve čtvrtek od 16 hodin odpoledne. 

• Mše svatá s výkladem katechismu pro mládež – ve čtvrtek od 18 hodin 
na Pouchově. 

• Setkání františkánské rodiny terciářů – se uskuteční v pátek od 15,30 do 18 hodin 
na pouchovské faře. Bude zakončeno mší svatou v kostele. 

• Setkání s pastorační radou – bude příští neděli od 15 – 16 hodin ve farním sále. 
Připravte si, prosíme, případné dotazy. Papírky jsou připraveny vzadu na stolečku. 

 
Bohoslužby v příštím týdnu (22. – 28. 2. 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 Den Pouchov Rožberk 

  22.2.  Po 7,30 
Za Helenu Klugerovou, 
manžela a jejich 
potomstvo 

17,00 
Za + rodiče a živé a + z 
rodiny 

  23.2.  Út ------  ------  

  24.2.   St 18,00 Za duše v očistci 17,00 Za Annu Krejcarovou 

  25.2.  Čt 18,00  17,00 
Za + rodiče, manžela, 
dceru a živé členy 
rodiny 

  26.2.  Pá 18,00  17,00 
Za uzdravení a Boží 
požehnání pro Tomáše 

  27.2.  So 18,00 Za farnost 17,00  

  28.2.  Ne     8,00    9,30 
Za Annu Houfovou a 
celý rod 

  28.2. Ne 8,00 
Petra Petrová 
Zdeněk Petr 
Ludmila Černá 

9,30  
Marie Bártová 
Miloslav Devetter 
Marie Bořková 

Čísla písní k liturgii  309   

   Úklid kostela  Skupina VI.  I.skupina 

Úklid sněhu   Hesounovi 
    

Trocha postního dětského humoru:   
„Mami, představ si, že pan farář hlásil v kostele, že v sobotu bude mše svatá za parníky!“ 

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