
     Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
 
 

 
 
Komentáře k liturgickým čtením : 

                                   1. čtení: Z knihy proroka Ezechiela 33,7-9                      
                             
 
 
                 
                           2. čtení:  Z listu sv. apoštola Pavla Římanům 13,8-10 

                                                                                                                  
                                   
                                         Evangelium: Podle Matouše 18,15-20 
 
 

 

 
 

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

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na září 17 
 

Chci znovu vyjádřit blízkost obyvatelům Jižní Asie, a také projevit svoji hlubokou účast 
na utrpení obyvatel Texasu a Louisiany postižených hurikánem a obrovskými 
záplavami. Když nastane katastrofický scénář, je zapotřebí co nejrychleji pomoci těm, 
kteří strádají. Každá drobná pomoc ve svém celku je důležitá. Pomáhat hmotnými dary 
v takové situaci je snadno pochopitelné. Neboť v církvi jsou lidé chudí, hladoví, žízniví, 
cizinci, a to nejen ve svých tělech: někteří jsou chudí i ve svých duších, nedostává se 
jim chleba spravedlnosti, nápoje poznání Boha a šatu Krista… A ten, kdo nemá kde vzít 
prostředky, aby mohl dávat milodary tělesné, ať dává milodar duchovní díky slovu, 
jehož se mu dostalo od Boha.“ Nezapomínejme ani na potřebné a lidi v jakékoli nouzi.“  

 
 
 
 
 
 

       Nedělní farní zpravodaj 28/17 
1111111111111111/42/16                         
/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

 23. neděle v mezidobí 
10. září LP 2017 

     Barva zelená.  Mše vlastní. Gloria. 
Cyklus A 

Odp.: Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte  
svá srdce! 

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 

 

Prorok Ezechiel vystupuje v Babylonském zajetí (597–539 př. Kr.). Naše stať patří do textu, 

který mluví o obrácení lidu. Bůh po námi čteném textu pokračuje a říká známý verš: „Nechci, 

aby bezbožník zemřel, ale aby se obrátil a žil…“ (Ez 33,11). 
 

Svatý Pavel od dvanácté kapitoly přešel z teologické úvahy do praktické roviny a povzbuzuje 
své posluchače. Proto také na začátku třinácté kapitoly povzbuzuje k respektu státní moci a 
plnění povinností (daně, úcta k vládci – Řím 13,7). Přímo na to navazuje náš text. 

Matouš své evangelium proložil pěti velkými promluvami Ježíše. Osmnáctá kapitola je čtvrtou 
promluvou a je zaměřena na život ve společenství (církve). Našemu textu předcházela stať 
o „maličkých“. Nyní se rozvine úvaha o přijetí bratra, který zhřešil. 

Nezbytným a důležitým okamžikem v životě rodiny je odpuštění. A neplatí to jen o tatínkovi 
a mamince, ale také o rodině víry. Odpuštění však není jen úkolem člověka, který chybil. 
Klíčovou roli naopak hrají postižení, ale i ostatní, kteří stojí kolem zraňujícího i zraněného. 
Důležitý pohled na selhání, pomoc selhávajícímu i odpuštění nabídne evangelium. Naváže 
na něj výzva k zodpovědnosti v prvním čtení. Druhé čtení téma doplňuje z obecnějšího 
pohledu. 



 
Stránka je věnována ke vzdělávání, informacím i zamyšlení           Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Kolaudace dostavby varhan v kapli Neposkvrněného Početí Panny 

Marie v Hradci Králové na Rožberku 

 

Dne 30. 8. 2017 byla za účasti duchovního správce, varhanáře, organologa, 
varhaníků a zástupců farnosti provedena závěrečná kolaudace varhan v kapli 
na Rožberku. 

Základ nástroje byl v roce 2014 zakoupen v Německu a následně zprovozněn. 
Nástroj však nebyl zcela dokončen a bylo zapotřebí jej dostavět.  

V roce 2016 byly osazeny dvě volné řady na hlavním manuálu (Kvinta a Mixtura) 
a byl nakoupen materiál na dostavbu II. manuálu a pedálu. V roce 2017 byl dostavěn 
II. manuál se třemi rejstříky a pedál se Subbasem 16´. 

Pořizovací cena nástroje byla 4 500 Euro (121 500 Kč) a náklady na dostavbu 
nástroje činily 209 500 Kč. Celkové náklady tedy činí 331 000 Kč. 

Nástroj má tuto dispozici (a celkem 501 píšťal):  
 

I. manuál (C – f3, 54)  II. manuál (C – f3, 54) Pedál (C – d1, 27) 
Hohlflöte  8´ Kopula  8´ Subbas  16´ 
Viola   4´ Salicional  8´ 
Prinzipal  4´ Flétna (extenze) 4´ 
Kvinta        2 2/3´ 
Octava             2´ 
Mixtura 2x   spojky: II/I, I/P, II/P 

 
Po prohlídce a zvukovém předvedení přítomní konstatovali, že dostavba varhan 

byla po řemeslné stránce provedena na velmi dobré úrovni. Pedálový stroj byl přistavěn 
za původní varhanní skříní a je ve spodní části zakrytován. Elektrická traktura 
byla kompletně rekonstruovaná a její chod je velmi přesný a spolehlivý. Díky novému 
plovákovému měchu je nástroj tlakově stabilní a vzduchová soustava tichá.   

Po zvukové stránce působí dispozičně nevelký nástroj velmi příjemně a kultivovaně. 
Poskytuje řadu zajímavých barevných kombinací a celkové pléno je zvukově uspokojivé.  

Věřím, že tento nástroj splní účel, pro který byl pořízen. Nejlépe to vystihl  
II. vatikánský koncil ve své Konstituci o posvátné liturgii, kde se píše: Varhany by měly 
především „dodávat liturgii obdivuhodný lesk a povznášet mysl k Bohu a k tomu, 
co je nadzemské“. 
 Velký dík patří duchovnímu správci P. Miloslavu Šiffelovi a pouchovské farnosti 
za finanční zabezpečení celé akce a za milou spolupráci. Stejný dík patří i Ekonomické 
radě farnosti Pouchov a všem přispívatelům dary a modlitbami na tento nástroj. 
       

Prof. Václav Uhlíř, diecézní organolog 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pane, naše Žemě je jen malá hvězda ve velkém vesmíru. 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Když se v těžkých chvílích nemůžeme opřít už ani o svůj rozum 

Někdy se dostáváme do naprosto bezvýchodné situace 

Všichni jsme buď již učinili či jednou učiníme zkušenost, že se v určitých těžkých a 

krizových chvílích plných pochybností nedokážeme vzpamatovat, jestliže zůstaneme 

na úrovni rozumového uvažování. Může jít například o chvíle nemoci, vztahových 

problémů, ztráty práce, nebo o  okamžiky, kdy se znepokujeme kvůli budoucnosti. 

Někdy se v těchto chvílích vnitřně dostáváme do naprosto bezvýchodné situace. A už 

náš rozum nedokáže rozlišit, jestli zvítězí důvody, které nás znepokojují, nebo ty, které 

nás uklidňují. Nedokážeme všechno správně předvídat a mít pod kontrolou. 

Opora nezávislá na naší konkrétní situaci a rozpoložení 

Pro člověka v těžkých situacích je dobré mít vytrvalý a blízký vztah k Božímu slovu, 

protože se jedná o hlavní zbraň života z víry. V Bibli vybízí Pavel křesťany, aby se 

odvážně a s důvěrou zhostili boje, který je neoddělitelnou součástí opravdového 

křesťanského života: „A tak hledejte svou sílu v Pánu, v jeho všemohoucnosti. Oblečte 

se do plné výzbroje Boží, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám“ (srov. Ef 6,10-11). 

Pavel o trochu dále popisuje jednotlivé části výzbroje, kterou se máme přiodít, „až bude 

zle“, protože „jen tak budete moci obstát“ (srov. Ef  6,13). A jako poslední, ale ne jako 

nepodstatné zmiňuje „meč Ducha, kterým je slovo Boží“ (srov. Ef 6,17). 

Je pro nás tedy životně důležité, abychom se v našich zápasech mohli opřít o Písmo 

svaté. Papež Jan Pavel II. řekl, že „křesťan, který se nemodlí, je křesťanem 

v nebezpečí“, což se dá posunout i dále na: „křesťan, který pravidelně nečte Pásmo 

svaté, je křesťanem v nebezpečí.“ 

Přespříliš zmatku všude kolem nás 

V myslích dnešních lidí a ve vysílání sdělovacích prostředků je přespříliš zmatku a my 

sami jsme příliš slabí na to, abychom se mohli vzdát světla a síly, které můžeme čerpat 

v Bibli. V mnohých okamžicích našeho života se nám tak dobrotivá autorita Božího 

slova může stát odrazovým můstkem řešení naší situace a naší celkové spásy. 

V obdobích zkoušek se jediným způsobem, jak obstát, stává slovo Písma, o něž se 

budeme opírat, a ne naše myšlenky a úvahy (v nichž se projeví naše naprostá 

zranitelnost). 

Sám Ježíš, když jej ďábel pokoušel na poušti, se opíral o Písmo, aby mu mohl odolat. 

Jestli se spokojíme jen s pouhým lidským rozumem a ohledy, Pokušitel nás jednoho 

dne překoná a přelstí. Jedině Boží slovo ho dokáže odzbrojit. 

Někdy se nám Bible může zdát nezáživná, ale… 

Nedopusťme, aby uplynul den, aniž bychom v něm nevěnovali několik minut rozjímání 

nad některým úryvkem Písma... Někdy se nám Písmo může zdát nezáživné a temné, 

ale pokud je věrně čteme v prostotě a v modlitbě, pronikne do naší hlubinné paměti, 

aniž bychom si to uvědomili. A v den, kdy to budeme potřebovat, v okamžiku 

protivenství, se nám vybaví některý verš a bude to přesně to slovo, kterého nám bude 

třeba, abychom nalezli ztracenou naději a pokoj.                                   www.vira.cz 

➢ Duchovní cvičení na Pražském Předměstí 
uskuteční se ve dnech 15.- 16. září 2017 s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické 
církve východního obřadu v kostele Božského Srdce Páně. 
Program1.dne: 17,30 mše sv. s promluvou, adorace, 19,00 -20,00 přednáška, 20,30 
možnost svátosti smíření 
Program 2.dne: 8,00 mše sv., 9,30-12,00 dvě přednášky s přestávkou, 13,00 možnost 
svátosti smíření, 14,00-16,30 dvě přednášky, 16,30 možnost svátosti smíření, 17,30 
mše sv. Informace na čísle 728509274. 

Církev žije ve světě     



  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – ve středu je památka sv. Jana Zlatoústého, 
biskupa a učitele církve, ve čtvrtek je Svátek Povýšení svatého kříže, v pátek 
je památka Panny Marie Bolestné, v sobotu je památka sv. Ludmily, mučednice, 
příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí. 

• Setkání seniorů farnosti – poprázdninové setkání vážených členů naší farnosti 
se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farní místnosti na Pouchově. 

• Sbírka na církevní školství – se v naší diecézi uskuteční příští neděli při všech 
bohoslužbách. Děkujeme za všechny peněžité dary i přímluvné modlitby. 

• Dovolená P. Miloslava – v době od 12. – 19. září. V tuto dobu mne bude 
zastupovat (zejména při zaopatřování nemocných či pohřebních obřadech) 
P. ing. Zdeněk Novák z Hradce Králové II (BSP), tel.: 731 598 937. 

• Duchovní obnova pro seniory - Diecézní centrum pro seniory zve seniory, 
animátory seniorů a další zájemce do N. Adalbertina na duchovní obnovu s P. 
Janem Pasekou ve středu 20. 9.  na téma: Panna Maria v Bibli. Program: 9:30 – 
Mše sv., zahájení (kaple sv. Vojtěcha 2. patro). Přednášková místnost 
Balbínka (přízemí) 10:30 – 11:00 – 1. promluva, přestávka, 11:15 – 11:45 – 2. 
promluva, 11:45 – 13:00 – Přestávka na oběd, 13:00 – 13:30 – Modlitba seniorů 
za pokoj a mír, 13:30 – 14:30 – Posezení u kávy, sdílení. Kontakt a přihlášky (do 
15. 9. 2017) tel.: 495 063 661, e-mail: dcs@bihk.cz, web: www.dcshk.cz 
www.simeon.cz 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (11. – 17. 9. 2017)      
         

Den Pouchov Rožberk 

11.9.  Po 7,30  !! 16,00  !!  

12.9.  Út ------  ------  

13.9.  St ------  ------  

14.9.  Čt ------  17,00 
Za +rodiče, živé a +z 
rodiny a duše v očistci 

  15.9.  Pá ------  17,00 Bohoslužba slova 

16.9.  So ------  ------  

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

  9,30  

Lektoři Ne   8,00 
Jan Mádlík sen. 
Jan Mádlík jun. 
Marie Košňarová 

  9,30 
Marika Bartošová 
Marie Bártová 
Miloslav Devetter 

Čísla písní k liturgii  518   

Úklid kostela    

   Humor ze školy 
    V pondělí po ránu se ozve telefon. „Dobrý den, paní učitelko, Pepíček nemůže přijít do 

školy, je hrozně nemocný.“ „V pořádku a kdo volá?“  „Kdo volá? - Můj táta.“  

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