
     Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
 
 

Komentáře k liturgickým čtením : 

                                   1. čtení: Z knihy proroka Izaiáše 55,6-9                      
                             
  
 
 
                       2. čtení:  Z listu sv. apoštola Pavla Filipanům 1,20c-24.27a 

                                                                                                                  
 
                                  Evangelium: Podle Matouše 20,1-16a 
 
 

 

 
 

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

 

Vatikán: Boj proti novodobému otrokářství považujeme za prioritu 
 
Vatikánský sekretář pro mezinárodní vztahy arcibiskup Paul Gallagher uvedl na zasedání 
Valného shromáždění OSN, že boj proti nucené práci, otrokářství a obchodu s lidmi patří 
mezi důležité priority papeže Františka. Dále řekl, že církev vystupuje proti těmto praktikám 
už od dob Druhého vatikánského koncilu v polovině šedesátých let.  
  „Papež František jasně řekl, že aktivity vedoucí k ukončení nucené práce, novodobého 
otrokářství a obchodu s lidmi patří mezi důležité priority jeho episkopátu. Instituce 
a organizace katolické církve proto spolupracují s veřejným a soukromým sektorem, včetně 
vládních úřadů,“ řekl vatikánský ministr zahraničí. Arcibiskup Gallagher dále prohlásil, 
že obzvláště efektivní v práci na tomto poli jsou řádové sestry, které pracují v koordinovaných 
organizačních sítích a zajišťují zneužívaným obětem bezpečné útočiště a jiné formy 
praktické i duchovní asistence. 
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 25. neděle v mezidobí 
24. září LP 2017 

     Barva zelená.  Mše vlastní. Gloria. 
Cyklus A 

Odp.: Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají 

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 

 

Text 55. kapitoly Izajáše čteme v liturgii často. Jde o vrchol „Deutero-izajáše“, textu z 6. stol. 
př. Kr., který zaznívá uprostřed Babylonského zajetí. Bůh svůj lid povzbuzuje, aby neztrácel 
naději. Vždyť jeho pohled na svět převyšuje ten náš! 

Svatý Pavel je ve vězení, zřejmě kolem roku 50 po Kr. Píše do církevní obce v Makedonii 
(římská kolonie), kterou sám založil. Z listu plyne, že i tuto komunitu obcházejí různí 
hlasatelé a ne vždy zvěstují evangelium v plnosti. Pavlovi nejde o vězení, ale především o 
hlásání evangelia a věrnost bratrů ve víře. 

Poté, co se Ježíš setkal s bohatým mládencem a mluvil o tom, že každý, kdo opustil majetek či 
blízké pro Ježíše, dostane stokrát více, vypráví Ježíš podobenství, jak se dobrý Bůh zachová k 
těm, kteří se obrátí na poslední chvíli. A naopak, jak věrní budou zřejmě zaskočeni mírou Boží 
dobroty. Denár byla zjevně odměna za běžnou celodenní práci. 

Učedníky vyděsilo Ježíšovo setkání s bohatým mládencem. Odešel od Pána zarmoucen 
pro množství svého majetku. A tehdy se apoštolové ptali: „A co bude s námi?“, protože 
věděli, že také oni jsou limitovaní ve své vůli, odvaze… A Ježíš vypráví podobenství o 
vinici. Co je hranicí, kterou musíme splnit, aby s námi Bůh počítal? 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Formace manželů 
 

Centrum pro rodinu při Biskupství královéhradeckém nabízí manželům formaci k prohloubení 
jejich manželského vztahu. Formace je určena těm, kteří by eventuálně chtěli v budoucnu 
pomoci svou službou v diecézní pastoraci manželů. V roce 2017/2018 jsou stanoveny tyto 
termíny: 24. 9., 25. 11., 28. 1., 4. 3. a 5. 5. Obsahem bude: 
 

První formační setkání 

a. Učení církve – seznámení s hlavními body papežských dokumentů Humanae vitae, 
katecheze Jana Pavla II. o lidské lásce podle Božího plánu, Familiaris consortio, Amoris 
laetitia, s cílem povzbudit doprovázející k jejich samostatnému studiu a doporučení 
dalších dokumentů Magisteria b. Pramen – snubní význam těla (stvoření) – porozumění 
prvotní samotě, jednotě, nahotě a vzájemnému sebedarování se 

 

Druhé formační setkání 

a. Přijetí – porozumět co je láska a její „thelos“ (cíl) 
b. Prožívání jednoty, ctnost a aspekty čistoty jako integrace osoby a možnost pravého vztahu  
 

Třetí formační setkání 

a. Rozlišování (rozpoznávání) – jaké tužby, konkrétní skutky, projevy chování jsou v souladu 
s Božím plánem pro mé manželství 

b. Žádostivost – pokřivené touhy, zvěcnění osoby 
 

Čtvrté formační setkání 

a. Doprovázení, svátost smíření, eucharistie (vztah s Kristem) 
b. Oslavené lidství – Kristus přišel proto, aby nám dal schopnost žít pravý smysl lidské  

existence, kterým je účast na lásce samotného Boha. Naše tělo se stane vyjádřením 
snubního sjednocení se samým Bohem, a tak se naplní jeho nejhlubší smysl, protože 
každý člověk se stane úplným darem v dokonalém společenství s Bohem a s ostatními 
(srov. Muži a ženy jsou z ráje) 

 

Páté formační setkání 

a. Začlenění (integrování) – teologické základy působení křesťanů ve světě, Ježíš tišící hlad a 
žízeň, blahoslavenství; modlitební společenství rodin 

b. Svátostné manželství – jak čerpat a žít ze svátosti manželství, poslání manželů 
Doprovázení doprovázejících a konzultace. Součástí formace manželů je i nabídka 
duchovního doprovázení. Zkušenost být doprovázen ve svém duchovním růstu spojeném s 
prožíváním manželství, je předpokladem pro porozumění a rozvíjení schopnosti doprovázet 
jiné manželské páry. 

 
V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na paní ing. Taťánu Blažkovou – mobil: 603 458 843,  
e-mail: blazkova@bihk.cz. 
 

P. Jan Paseka, biskupský vikář pro pastoraci 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



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

Církev žije ve světě  
 

➢ Znamení Fatimského zjevení pro svět 

Pokračování z minulého čísla  

 Ve Fatimě se setkáváme se třemi dětmi, s třemi pasáčky. Byli to: Lucie Santos, nar. 

22. 3. 1907 a dva její příbuzní Francisko Marto, nar. 11. 6. 1908 a jeho sestra Jacinta, 

nar. 10. 3. 1910. 

Dopoledne 13. Května byl Eugenio Pacelli vysvěcen na biskupa papežem Benediktem 

XV. V Sixtinské kapli tváři v tvář mohutnému Poslednímu soudu Michelangelově. Když 

v poledne téhož dne zvonil Anděl páně, kdy nebe bylo bez mráčku a všude panoval 

naprostý klid, zablesklo se náhle a třech dětí – pasáčků – se zmocnil strach. Spěšně 

zaháněli ovce do rokle v údolí. A opět nový blesk – ještě jasnější. Jako očarování stáli 

náhle před krásnou Paní, která byla od nich jen několik kroků vzdálena, vznášela se 

nad dubem. 

Toto je autentická zpráva z poznámek Lucie: Byli jsme ji tak blízko, že jsme stáli téměř 

v oné záři, která ji obklopovala. Dále stojí v aktech: Zdála se být asi 18 let stará. 

Nepodobala se žádnému obrázku Matky Boží nebo svatých, které děti znaly. Čisté 

líbezné rysy jejího obličeje zářily jako jasné sluneční světlo. Obličej byl klidný, 

s lehounkým nádechem smutku. Na rukou, které měla sepjaty na prsou, visel krásný 

růženec z bílých perel s velkým křížem. Bělostný šat splýval až k nohám. Kolem krku 

měla zlatou šňůru s dvěma zlatými střapci. Zlatem lemovaný plášť zahaloval téměř 

celou její postavu a pokrýval i hlavu. Celá postava vyzařovala světlo a byla oblévána 

září, jasnější nad slunce. 

Lucie přiznává, že stejně jako její druhové Francisco a Jacinta měla i ona z počátku 

strach, avšak pohled krásné Paní jí dodal odvahy, aby se zeptala: Odkud přicházíte? 

Paní odpověděla: Přicházím z nebe. V říjnu vám řeknu, kdo jsem. 

Navzdory prudkému dešti se 13. Října 1917 shromáždilo ve Fatimě 70.000 lidí. Ve 12 

hodin, když zvon zazněl k modlitbě, nebe se rozjasnilo, objevilo se světlo, Paní dostála 

svému slovu. Já jsem Vaše Milá Paní sv. růžence. Přišla jsem, abych věřící 

napomenula, by změnili svůj život, aby Boha, který je tolik urážen, už nezarmucovali 

svými hříchy, aby se modlili svatý růženec, aby se polepšili a činili pokání za svoje 

hříchy. Konec poselství: Jestliže se lidé polepší, válka brzo skončí a já jejich modlitby 

vyslyším. 

Podle svého slibu poukázala pak Paní na zázrak, o němž se už dříve v poselstvích 

zmínila. Na její pokyn Lucie zvolala: Pohleďte, slunce! Byl pozorován obrovským 

množstvím lidí, kteří se zde shromáždili. Toto je oficiální zpráva biskupa z Leirie: 

Sluneční úkaz z 13. Října 1917, který byl v tehdejších novinách popisován, byl pro 

všechny nejúžasnějším zážitkem. Učinil nejhlubší dojem na všechny, kteří měli to 

štěstí, že jej mohli zažít. Děti přesně předpověděli den i hodinu této události Zpráva se 

rychle rozšířila po celém Portugalsku. Navzdory chladu a dešti přišly tisíce a 

desetitisíce. Staly se očitými svědky tohoto posledního zjevení a všech úkazů na slunci, 

k nimž došlo na počest Královny nebe a země. Tento úkaz nebyl přirozený. 

   Nezaznamenala jej žádná hvězdárna, nepředpověděli jej astrologové. Pozorovali jej 

lidé všech zaměstnání, všech vrstev, věřící i nevěřící, reportéři nejvýznamnějších 

novin. Viděli jej lidé ze vzdálenosti mnoha kilometrů. Každé tvrzení, že šlo o davovou 

sugesci je zcela nesprávné. (Pastýřský list z 13. 10. 1930).             www.fatima2017.cz                

Pokračování příště 

Církev žije ve světě     

http://www.fatima2017.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 
 

• Tento týden si připomínáme – ve středu je památka sv. Vincence z Paula, kněze, 
ve čtvrtek je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, 
v pátek je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, v sobotu je památka 
sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí. 

• DMT mše svatá – bude mimořádně sloužena ve středu od 16 hodin v kapli azylového 
domu na Pouchově. Je možné se jí zúčastnit. 

• Vikariátní derby - Vikariát Hradec Králové a Pardubice zve všechny mladé v sobotu 
7.10.  na Hradubické derby, které se budou konat na "půdě" Biskupského gymnázia 
v Hradci Králové od 14:00.  Více informací naleznete na plakátku na vývěsce. 

• Narozeniny – 25. září Mons. Jan Vokál, královéhradecký sídelní biskup slaví 59 let. 
Blahopřejeme mu a doprovázíme jej svými modlitbami. 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu (25. 9.  2017)      

         

Den Pouchov Rožberk 

25.9.  Po 7,30 
Za +Růženu Zikánovou  
a Františka Novotného 

17,00  

26.9.  Út ------  ------  

27.9.  St 18,00  17,00 
Za obrácení Miroslava  
a jeho rodiny na víru 

28.9.  Čt 18,00 
Za rodiče Flídrovy  
a Košňarovy a za živé  
a +z obou rodů 

17,00 
Za +manžela a ten celý 
rod z obou stran 

  29.9.  Pá 18,00 

Na poděkování za  
70 let života a za Boží 
pomoc a ochranu  
do dalších let života 

17,00 
Na poděkování za 80 let 
života a za sourozence 
Vackovy 

30.9.  So 18,00 Za farnost 17,00  

1.10.  Ne      8,00 
Za +Josefa a Miladu 
Ferbasovy a rodiče 
z obou stran 

  9,30 Za +Václava Uhlíře 

Lektoři Ne   8,00   9,30 
Petr Rusek 
Lukáš Kyrian 
Miroslava Otavová 

Čísla písní k liturgii  523   

Úklid kostela   I 

  Když se nepochopí pointa … 

Paní Rettigová přijímá na byt a stravu dceru příbuzných z venkova a hned ji informuje. 
„Abyste předem věděla, co jsme zač. My jsme přísní vegetariáni a doufám, že i vás časem 
získáme pro toto přesvědčení.“ „Kdepak,“ odpoví dívka, „já jsem a zůstanu katoličkou.“ 

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