
     Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
 
 

Komentáře k liturgickým čtením : 

                                   1. čtení: Z knihy proroka Ezechiela 18,25-28                      
                             
  
 
                 
                             2. čtení:  Z listu sv. apoštola Pavla Filipanům 2,1-11 

                                                                                                                  
                                  Evangelium: Podle Matouše 21,28-32 
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ŘÍJEN 2017 
 

Všeobecný úmysl: Práva dělníků a nezaměstnaných 
Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby 
se dala možnost přispět k budování společného dobra.  
 

Národní úmysl: Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou 
sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných 

 
 
 
 
 
 
 

       Nedělní farní zpravodaj 31/17 
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 26. neděle v mezidobí 
1. října LP 2017 

     Barva zelená.  Mše vlastní. Gloria. 
Cyklus A 

Odp.: Pane, ukaž nám své milosrdenství! 

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 

 

Izraelité se nacházejí v Babylónském zajetí (6. stol. př. Kr.), přichází další zajatci a zvěstují: 
Jeruzalém zcela padl. Rozlehá se pocit úplného zmaru. Jde snad o Boží trest za viny otců? 
V našem textu zazní důležité poselství: Každý je odpovědný za vlastní skutky (18,2-4). 

Svatý Pavel povzbuzuje Efezany k odvaze i trpět. Jako argument cituje hymnus či píseň 
prvních křesťanů (2,6-11), která představuje klíčové věroučné místo Nového zákona. 

Na začátku 21. kapitoly Ježíš vjíždí do Jeruzaléma na Velikonoce. Jeho vystupování bude již 
velmi otevřené, již není čas na diskuse. Samotní velekněží mu položili otázku: „Jakou mocí to 
vše činíš?“ Pán musí obhájit, o co v jeho evangeliu jde, proč nejsou prvně jeho učedníky 
velekněží a odkud je jeho autorita. 

Ve světě obchodu jsou dva zajímavé příběhy z nedávné doby, které trochu pobuřují. 
Zakladatel Microsoftu Bill Gates a klíčová postava firmy Appel Steven Jobs nedostudovali 
vysokou školu a přeci patřili mezi nejbohatší na světě. Mohou nám posloužit jako příklad či 
otázka, proč se někdy naše představy o Bohu a jeho jednání neshodují s realitou. 
 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Program sympozia Fatimy – Hradec Králové, středa 4. října 2017 
 

Nové Adalbertinum, II. patro - velký sál 
 

10.00 hodin - Zahájení teologicko-pastorálního sympozia – úvodní slovo biskup 
Mons. Jan Vokál 
10.30-11.30 hodin - „Fatima-projekt záchrany lidstva“– přednáška: Mons. Tomáš Galis, 
sídelní biskup diecéze Žilina a prezident WAF na Slovensku 
11.30-12.30 hodin „Vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie“ – přednáška: P. 
Cyril Vojtěch Kodet, OCarm. 
 
Polední přestávka, možnost oběda, občerstvení 
 
14.00-15.00 hodin - „Význam aktualizačních zjevení pro církev“ – přednáška: 
ThLic. David Bouma, ThD. 
15.00-16.00 hodin „Neposkvrněné Srdce Panny Marie jako „srdce“ Fatimského 
poselství“ – přednáška: PhDr. Štěpán Maria Filip, OP, ThD. 
16.00 hod. „Maria a Eucharistie“ – přednáška: Mgr. Jan Paseka, biskupský vikář 
pro pastoraci 
17.00 hodin Modlitební cesta s Pannou Marií Fatimskou z biskupské rezidence 
do katedrály Ducha Svatého. Modlitba sv. růžence – tajemství Světla s meditacemi 
a přípravou obnovy, zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 
18.30 hodin - Pontifikální mše sv. – hl. celebrant Mons. Jan Vokál, sídelní biskup 
královéhradecký, Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup, s nimi koncelebrují kněží 
královéhradecké diecéze 
 
Te Deum a obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie; modlitební ztišení 
s Pannou Marií Fatimskou. 
 
Sympozium dále pokračuje ve dnech 5. – 7. října 2017 v Českomoravské Fatimě 
v Koclířově. Ve 20.00 hod. odjíždí od zimního stadionu bus z HK do Koclířova, 
zde ubytování a další program. V Královéhradecké diecézi ještě uvítáme sochu Panny 
Marie Fatimské ve čtvrtek 28. září 2017 v 17.00 hod. na hlavním poutním místě 
diecéze na Hoře Matky Boží v Králíkách a pak v národním centru Fatimy – 
v Českomoravské Fatimě v Koclířově, kde v den Památky Panny Marie Růžencové, 
v sobotu 7. října 2017 bude naše země odevzdána, svěřena a zasvěcena 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a skrze ni zasvěcena Bohu. 
 

Aktualizaci organizačních pokynů najdete na www.fatima2017.cz;  
kontakty: recepce@cmfatima.cz, mobil: 731 646 800. 

 

Ing. Hana Frančáková 
členka Rady Světového apoštolátu Fatimy 

 
 

 
 
 

Žijeme s církví  
 

http://www.fatima2017.cz/


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

Církev žije ve světě  
 

➢ Znamení Fatimského zjevení pro svět 

Pokračování z minulého čísla  

  Jeden z očitých svědků, profesor Dr. Almeida Garett z Coimbry, vylíčil tuto podívanou 
těmito stručnými větami: Slunce kroužilo stejnou rychlostí. Současně se odpoutalo od 
oblohy a blížilo se – rudé jako krev – k zemi. Zdálo se, jakoby hrozilo, že svou žhavou, 
obrovskou tíží vše rozdrtí. Tato událost se odehrála během deseti minut. Byla 
pozorována do vzdálenosti 30 – 40 km. Zajímavá byla rovněž ta skutečnost, že mezi 
70.000 lidmi se našli někteří, kteří tento úkaz sami nepozorovali, ale všimli si reakce 
ostatních. Ve svých sešitech učinila Lucie přesný záznam o zjevení Madony a o 
nebeském úkazu, k nimž oběma došlo současně. Paní se jí ukázala opět, sice nikoliv 
už nad stromem, nýbrž na nebi: jednou ve spojitosti se sv. Rodinou z Nazareta, 
podruhé oblečena v plášti Karmelu. 
Ověření událostí 
Směrodatné slovo z úst lisabonského patriarchy, kardinála Cerejeiry: Nebyla to církev, 
která se vnutila Fatimě, nýbrž Fatima, která se vnutila církvi. Místní farář Marques 
Ferreira, byl jako první pověřen, aby vedl vyšetřování, ale učinil tak proti své vůli. Začal 
s vyšetřováním čtyři dny po prvním zjevení. Protože se však zdráhal odebrat se 
v ohlášeném termínu na místo zjevení, musel se přidržovat s největší možnou 
pečlivostí výpovědí jednotlivých svědků. Zpráva, kterou poslal svému biskupovi, měla 
jen 18 stránek a nese datum 6. srpen 1918. 
3. května 1921 jmenoval biskup z Leirie zkušební komisi. Vyšetřování trvalo téměř osm 
let a skončilo závěrečnou zprávou 14. Dubna 1929. Rozhodnutí biskupovo, které 
oznámil svým věřícím, znělo: Neobjevili jsme v tom nic, co by bylo proti víře a mravu. 
Svoje rozhodnutí vyjádřil přesněji v těchto bodech: 
1. Prohlašujeme za věrohodná ta vidění, která měly děti v rokli Iria, ve farnosti fatimské 
v této diecézi, každého třináctého od května do října 1917. 
2. Oficiálně povolujeme uctívání Naší Milé Paní Fatimské. 
Řím toto potvrdil 1. 10. 1930. 
Fatimská tajemství 
První a druhá část tajemství, jak je ve své, třetí vzpomínce formulovala sestra Lucie 31. 
srpna 1941 a adresovala biskupovi z Leirie-Fatimy 
Budu proto muset trochu mluvit o tajemství a odpovědět na první otázku. 
Co je tajemství. Zdá se mi, že to mohu říci, protože mám již dovolení z nebe. Také Boží 
představitelé na zemi mě k tomu zplnomocnili několikrát v různých dopisech, z nichž 
jeden je, jak se domnívám, uložen u Jeho Excelence, totiž dopis P. Giusseppa 
Bernarda Gonçalvese, v němž mi přikazuje, abych napsala Svatému otci. Jedním 
z bodů, které mi ukládá, je odhalení tajemství. Něco jsem sdělila, ale abych 
neprodlužovala psaní, které mělo být krátké, omezila jsem se na nejnutnější a nechala 
na Bohu, aby mi dal vhodnější příležitost. Už v druhém dopise jsem předložila 
pochybnost, která mě trápila od 13. června do 13. července a která v tomto zjevení 
zmizela.Tedy: tajemství spočívá ve třech odlišných věcech, dvě z nich chci nyní odhalit. 
První bylo tedy vidění pekla. 
Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně 
byli ponoření démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky 
s lidským tvarem, které se míhaly v požáru a byly neseny plameny, které z nich 
vycházely spolu s mraky kouře a padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při 
velkých požárech, bez tíže či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů 
plných zoufalství, které vyvolávaly děs a naháněly strach.  Démony bylo možné 
rozpoznat podle hrozných a odporných zvířecích tvarů – úděsných a neznámých, ale 
průhledných a černých. Toto vidění trvalo chvilku.          www.fatima2017.cz                
Pokračování příště 

Církev žije ve světě     

http://www.fatima2017.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. andělů strážných, ve středu 
je památka sv. Františka z Assisi, řeholníka, ve čtvrtek je památka sv. Faustiny 
Kowalské, v sobotu je památka Panny Marie růžencové, příští neděle 
je 27. v liturgickém mezidobí. 

• Návštěva starých a nemocných farníků – se uskuteční v pátek od 8,30 – 10 hodin. 

• Příprava na křest a na biřmování pro dospělé – započne od října na děkanství 
v Hradci Králové I. Ostatní na plakátku na vývěsce před kostelem. 

• Koncert pro dobrou věc 2017 - Biskupství královéhradecké a Suverénní řád 
Maltézských rytířů zve na benefiční koncert, jehož výtěžek bude věnován na podporu 
hospicového hnutí a aktivit mládeže. Koncert se uskuteční v sobotu 14. září v 19 hod. 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové. Účinkuje: TRIO AGOSTINI-
McGUIRE. Angelo Agostini (It), lesní roh, Fabio Agostini (It), varhany, Jeffrey A. 
McGuire (USA), lesní roh. 

• Pozvání na zpívané nešpory – dnes od 17,30 hodin do katedrály v H. Králové. Texty 
budou dodány. 

 
 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu (2.  2017)      

         

Den Pouchov Rožberk 

2.10.  Po 7,30 Za +prof. Rudolfa Janála 17,00  

3.10.  Út ------  ------  

4.10.  St ------  ------  

5.10.  Čt 18,00 
Za +manžela a duše  
v očistci 

17,00 
Za dar víry pro děti  
a vnoučata a za živé  
a +z rodin 

  6.10.  Pá 18,00 Za uzdravení maminky 17,00 
Za +manžela, jeho 
rodiče  sestry 

7.10.  So 18,00 Za farnost 17,00  

8.10.  Ne      8,00 
Na poděkování  
za vyslyšení prosby a 
Boží pomoc pro rodinu 

  9,30 
Za Boží pomoc  
pro školáky 

Lektoři Ne   8,00   9,30 

 

Čísla písní k liturgii  525   

Úklid kostela Skupina VI.  III.skupina 

   Humor ze školních lavic 
Student skládá zkoušky. Profesor se ptá: "Co nejvíc způsobuje pocení u člověka?" 
"Vaše otázky" - odpovídá student. 

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