
     Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
 
 

Komentáře k liturgickým čtením : 

                                   1. čtení: Z knihy Sirachovcovy 27,33-28.9                      
                             
  
 
 
                    
                        2. čtení:  Z listu sv. apoštola Pavla Římanům 14,7-9 

                                                                                                                  
 
 
                                  Evangelium: Podle Matouše 18,21-35 
 
 

 

 
 

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

 
 

Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby 2017 

Září 2017 
 

Evangelizační úmysl: Farnosti ve službě misiím 
Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry 
a svědectví lásky. 

Národní úmysl: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská 
a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní (EG, č. 100,101). 

 
 
 
 
 

       Nedělní farní zpravodaj 29/17 
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 24. neděle v mezidobí 
17. září LP 2017 

     Barva zelená.  Mše vlastní. Gloria. 
Cyklus A 

Odp.: Hospodin je milosrdný a milostivý 

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 

 

Kniha Sirachovcova je jednou z nejmladších ve Starém zákoně. Autor se snaží poučit, ale i 
přivést přemýšlivého čtenáře k logickým závěrům. I když je v některých bodech úvaha o 
pravidlech života zjednodušující, najdeme zde důležité důrazy. Nás text dovedl k místu, kde 
se mluví o odpuštění. 

Po teoretickém výkladu začal svatý Pavel povzbuzovat čtenáře v praktických otázkách. 
Jedním z problémů komunity byla hádka o možnost jíst maso obětované modlám. 
Úzkostlivější bratři tím byli pohoršeni. Pavel dává řešení: „Kdo jí, dělá to Pánu ke cti, neboť 
děkuje Bohu; a kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu“ (Řím 14,6) a na to 
navazujeme. 

Čteme závěrečnou část čtvrté velké Ježíšovy řeči, věnované životu ve společenství (církve). 
Číslovka sedm je narážkou na Boží milosrdenství v příběhu Kaina (Gn 4,24). Ježíšova 
odpověď 77krát, lze přeložit také jako násobek 70 x 7, tedy 490krát. Hřivna je 9000 denárů a 
denár byla denní mzda. Dnes by šlo o částku cca 100 miliard. 

Křesťané si často kladou otázku, jaký je vztah spravedlnosti vůči odpuštění? Nejednou v 
současném světě se odpuštění chápe jako projev slabosti. A jak je tomu v malém 
společenství či rodině? Platí tam stejná pravidla jako ve státní správě či v soudnictví? V 
dnešním evangeliu Ježíš nabízí odpověď. 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti svatého Pavla apoštola 
v Pouchově dne 6. září 2017 

 

 
  

Přítomni: Pastorační rada                
Předseda:          P. Miloslav Šiffel  
Místopředseda: Matěj O. Havel    

     Sekretářka: Milena Kuchařová (omluvila se ze zdravotních důvodů) 
Členové: Veronika Horejšová, Jan Mádlík (dnes omluven), Rudolf Pastuszek,  
Ondřej Rusek 

 

Program jednání: 

1. P. Miloslav zahájil setkání Pastorační rady farnosti společnou modlitbou. 

2. Jan Špatenka ohlásil rezignaci na členství v pastorační radě z důvodu přestěhování 
se do Prahy. Milena Kuchařová přemýšlí o rezignaci rovněž. 

3. Pastorační rada nadále a stále naléhavěji prosí ekonomickou radu o vyřešení 
nevyhovující nástěnky před kostelem na Pouchově. Věc si bere na starost Ing. Ondřej 
Rusek. 

4. Bude provedena revize rozhlasu na Pouchově v souvislosti s optimalizací rozhlasu 
na Rožberku. Věc si bere na starosti Matěj Havel. 

5. Noční adoraci z Velkého pátku na Bílou sobotu hodnotíme velmi kladně, akce 
se vydařila. 

6. Slavnost posvěcení kostela na Pouchově oslavíme v neděli 22. října 2017. 

7. Vánoční bohoslužby budou letos zřejmě v jiném režimu, než jak jsme zvyklí, 
vzhledem k tomu, že Štědrý den je zároveň 4. adventní neděle a Silvestr je rovněž 
v neděli. Konkrétní plán bohoslužeb stanoví P. Miloslav po dohodě s kněžími 
hradeckého vikariátu. 

8. Veronika Horejšová zodpovídá za průběh vánoční katecheze pro děti při mši 
na Štědrý den v 16 hodin. 

9. Svátek Svaté rodiny, spojený s obnovou manželských slibů, oslavíme v neděli 31. 12. 
na Pouchově i Rožberku. Na bohoslužbu by měli přijít oba manželé, aby mohli slib 
společně obnovit. 

10. Vojtěch Šafranko je dalším správcem webu a facebookového profilu farnosti. 
Můžete se na něj obracet, pokud budete chtít něco zavěsit na web. 

11. Zvážíme přenos z kostela online přes internet; na starosti si bere Ondřej Rusek. 

12. Počet členů pastorační rady příliš klesl, proto se pastorační rada rozhodla předčasně 
ukončit svůj mandát a vyhlašuje nové volby do pastorační rady. První kolo volby 
se uskuteční v neděli 11. února 2018 v obou našich kostelích. Druhé kolo pak 
po jarních prázdninách - v neděli 4. března 2018.    

13. Setkání zakončeno požehnáním P. Miloslava, skončeno ve 21,15 hodin.                                                                                                     

 

Zapsal: MOHavel 

 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



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

Církev žije ve světě  
 

➢ Znamení Fatimského zjevení pro svět 
     (Emeritní papež Benedikt XVI.) 

Se svými zjeveními Matky Boží v portugalské Fatimě v roce 1917 zasahuje mariánské 

proroctví do světového dění a do dějin naší spásy jinak, než tomu bylo v Lurdech, kde 

Panna Maria zůstává mnohem více jakoby v soukromí v rozhovoru s bl. Bernadettou 

v morálně – teologické oblasti pokání a modlitby. Ve fatimském proroctví je jmenováno 

Rusko, ono Rusko, které od říjnové revoluce v roce 1917 udržuje celý svět v napětí. 

Svým slunečním úkazem se Fatima přímo dotýká eschatologie, to je posledních věcí 

člověka, a biskup Sheen má pravdu, jestliže nadepisuje jednu kapitolu své knihy o 

Panně Marii Žena a atom, v níž uvádí fatimský tanec slunce do přímého vztahu 

k atomovému ničení. 

Navíc, Fatima umožnila vizi pekel a svým slunečním zázrakem je jakýmsi počátečním 

naplňováním dvanácté kapitoly Apokalypsy sv. Jana, v níž se objevuje Velké Znamení – 

Žena sluncem oděná. 13. května 1981 poukázal papež Jan Pavel II. právě na toto místo 

Písma svatého. Označil sám sebe za svědka nesmírného utrpení lidí, za svědka téměř 

apokalyptického ohrožení národů a celého lidstva. Svou cestou do Fatimy, k níž došlo 

přesně rok po atentátu na náměstí svatého Petra v Římě, vyjádřil papež nejen svůj dík 

Panně Marii, která se ve Fatimě zjevila 13. Května 1917 a které vděčí za své uzdravení, 

ale podtrhl také jak úzce je Fatima se Svatým Otcem spojena. Což neřekla Panna Maria 

při svém třetím zjevení doslovně:  Svatý Otec bude muset mnoho trpět. 

V atentátu v roce 1981 a v novém pokusu o atentát ve Fatimě v roce 1982 se zračí boj – 

boj o naši spásu – mezi mocnostmi temnot a tajemnou Ženou z Písma svatého Starého 

zákona, která rozdrtí hlavu Hada. Tohoto 13. května1982 se nabízí ve Fatimě další 

konfrontace: v téže době se konala v Moskvě světová mírová církevní konference, kde 

se sice velmi mnoho diskutovalo o atomové smrti, ale z níž nevzešel – kromě požadavku 

na odzbrojení – žádný účinný návrh, jak mír skutečně zachovat. Světový mír nepřijde 

z Moskvy, přijde z Fatimy. (Maria 13. 6. 1917). Ve Fatimě zasvětil papež celý svět 

Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a tím dal Moskvě jedinou účinnou odpověď, které 

žádalo nebe už před 65 let. Toto zasvěcení vykonal už papež Pius XII., ale nedošlo 

k němu ve sjednocení se všemi nejvyššími pastýři církve, jak se stalo teprve nyní a jak 

to také Sv. Otec vyjádřil. Velmi významné je to, že síla tohoto zasvěcení má platnost pro 

všechny časy, a že papež do něho zahrnul všechny lidi, všechny země a národy tak, aby 

bojovaly proti všemu Zlu, které kníže temnot může probouzet v srdci člověka a v jeho 

dějinách, a které v našich dobách skutečně probouzí. Tento 13. Květen 1982 vejde do 

dějin naší spásy jako den obzvláštního významu, dokonce snad i jako osudový rok 

končícího druhého tisíciletí a jako rok příslibu štěstí nadcházejícímu třetímu tisíciletí. 

Fatima je znamením Božím pro celý svět. 

Zajímavá je skutečnost, že od zjevení Panny Marie v ruce 1830 v kapli Vincentinek 

v Paříži, Rue du Bac, mají mariánská zjevení jiný profil. Spíše než dospělé obracejí se 

na mladé lidi, jako např. Katharinu Labouré, nebo – jako v Lurdech a La Salletě – na 

děti. Tato tendence je sice zvláštní, ale charakterizuje určitý biblický moment: Sv. 

Matouš podává zprávu, že na Květnou neděli to byli především chlapci, kteří začali 

provolávat slávu: Hosana Synu Davidovu, Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.  

Učitelé Zákona tím byli pohoršeni a žádali Ježíše, aby jim to zakázal. On však odmítl a 

ukázal na místo v bibli: Z úst maličkých a nemluvňátek sis připravil svou chválu. (Žalm 

8,3)                                                                                                          www.fatima2017.cz                 

Pokračování příště 

Církev žije ve světě     

http://www.fatima2017.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – ve středu je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, 
kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků, ve čtvrtek je svátek sv. 
Matouše, apoštola a evangelisty,v sobotu je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze, 
příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí. 

• Net for God – přijďte na promítání filmového dokumentu s následnou diskusí 
ve čtvrtek od 19,30 hodin do farního sálu na Pouchově. Malé občerstvení 
zajištěno. 

• Setkání františkánské rodiny – setkání bude v pátek od 15,30 hodin ve farním 
sále na Pouchově. Bude zakončeno v 18,00 hodin mší svatou v kostele. 

• Duchovní obnova pro seniory – znovu připomínáme, že 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 

• Poděkování – děkujeme všem dárcům, kteří dnes přispěli do sbírky na církevní 
školství. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (  2017)      

         

Den Pouchov Rožberk 

18.9.  Po ------  ------  

19.9.  Út ------  ------  

20.9.  St 18,00 
Za +rodiče Evu a Karla 
Ettlerovy a tetu Věru 
Horákovou 

17,00  

21.9.  Čt 18,00  17,00  

  22.9.  Pá 18,00 
Františkáni 
Za uzdravení 

17,00  

23.9.  So 18,00 Za farnost 17,00  

24.9.  Ne      8,00 
Za Václava France, 
rodinu a syna Romana 

  9,30 
Za dožití 60 let nejstaršího 
syna a za zbytek rodiny  
a duše v očistci 

Lektoři Ne   8,00 ě   9,30 
Marie Novotná 
Marika Bartošová 
Vladimír Novotný 

Čísla písní k liturgii  522   

Úklid kostela Skupina V.  II.skupina 

   Humor z fary 
Pan farář z chudé farnosti se vzbudí uprostřed noci podezřelým šramotem. Když se posadí 
na posteli, uslyší v temnotě hlas: „Ani hnout, jinak střelím.“ Farář se odevzdaně zeptá: 
„Copak hledáš, synu?“ „Peníze“, zazní výhružně zpátky. „Tady u mne? Tak v tom případě 
mi dovol, abych vstal, rozsvítil a pomohl ti hledat. 

Příprava na příští týden 
 

http://www.simeon.cz/
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