
     Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
 

Komentáře k liturgickým čtením: 

                                   1. čtení: Z knihy proroka Izaiáše 5,1-7                      
                             
  
 
                 
                             2. čtení:  Z listu sv. apoštola Pavla Filipanům 4,6-9 

                                                                                                                  
                                  
                                       Evangelium: Podle Matouše 21,33-43 
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Biskup Jan Vokál s Jeho Svatostí papežem Benediktem XVI. 
 

U příležitosti oslavy svátku českého zemského patrona sv. Václava udělil emeritní papež 
audienci biskupovi Janu Vokálovi a velvyslanci JUDr. Pavlu Vošalíkovi. Benedikt XVI. 
s Mons. Janem Vokálem společně zavzpomínali na papežovu návštěvu v České republice, 
od které v září uplynulo osm let. Na emeritním papežovi bylo, dle slov biskupa Jana, znát, 
při vzpomínce na Českou republiku, pohnutí. Biskup Jan poděkoval Benediktovi XVI. 
za své jmenování biskupem královéhradeckým a stejně tak zaznělo poděkování z úst 
velvyslance Pavla Vošalíka, který před devíti lety předal tehdejšímu papeži své pověřovací 
listiny k výkonu svého úřadu. A právě u tohoto aktu se tehdy zrodila myšlenka papežovy 
apoštolské návštěvy do České republiky, která se o rok později skutečně zrealizovala. 
Na přípravě papežovy návštěvy se podílel a ve vatikánské delegaci byl tenkrát i budoucí 
královéhradecký biskup Jan Vokál. Tradici svatováclavské pouti do vatikánské baziliky 
sv. Petra znovu oživil velvyslanec při vatikánském stolci Pavel Vošalík v roce 2011 spolu 
s kardinálem Miloslavem Vlkem, jehož jméno zaznělo několikrát během poutní slavnosti. 
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 27. neděle v mezidobí 
8. 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 

 

Prorok vystupuje v 8. stol. př. Kr. Přirovnání k vinici zazní nejen zde, ale i v evangeliu. Stejně 
jako u ostatních proroctví, ani zde nejde o věštění budoucnosti, ale o Boží výzvu k obrácení. 
Pokud lidé setrvají ve své zatvrzelosti, způsobí svým jednáním to, co proroctví popisuje. 

Svatý Pavel se ocitl ve vězení, ale píše milovaným bratřím list vyzývající k věrnosti 
evangeliu. Závěrečná kapitola listu Filipanům obsahuje soubor krátkých výzev k životu s 
Bohem. 

Každé literární dílo má svůj spád. Také evangelia. Do 21. kapitoly Matoušova evangelia Ježíš 
veřejně hlásal evangelium. Nyní vjíždí do Jeruzaléma na Velikonoce a je jasné, že zde zemře. 
Již nemluví uhlazeně, ale velmi otevřeně ukazuje, jaké důsledky má nepřijetí evangelia. 
Navazujeme plynule na minulou neděli. Jde o poslední okamžiky k rozhodnutí se pro Krista. 

Provokace. Slovo, které nemáme příliš rádi, protože se užívá v komunikaci tam, kde už 
nefunguje žádný jiný způsob, jak upozornit na nějakou palčivou skutečnost. Snad to lze 
pochopit u pubertální mládeže, ale že by ji použil Bůh? Proč by to dělal? 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Výzva České biskupské konference k nadcházejícím volbám 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konajících se 20.-21.10.2017 

  

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, 
 

obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické 
strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země. 
Neodbytnost kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a následnou 
skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec 
zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným 
křesťanským postojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí.  
 

Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili! 
 

A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů: 

Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, 
že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme 
po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka na trhu a změna 
za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje 
a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré 
podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco 
smysluplného budují. 
Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání, 
zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický cíl. 
Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky o něj pečovat než vyroste. 
Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a „kácení“, ale snaží se o kontinuitu 
a budování tam, kde je to jen trochu možné. 
Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji 
nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme ty, 
kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši zemi dlouhodobě. 
Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení 
a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně 
si pomáhat je v zájmu nás všech. A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou 
jsou osudy jednotlivců, ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení 
koho volit, ale za průběh a výsledek parlamentních voleb se i modleme !!! 
Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé farnosti 
a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na tento úmysl. Osvědčme 
angažovanost své víry! 
  
Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách převezmou 
zodpovědnost. 

                                                                                        Vaši biskupoVé  
 
 
 

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  

  Děkujeme naší dobré nebeské Matce, která nám na začátku (v prvním zjevení) slíbila, 
že nás přivede do nebe; myslím, že jinak bychom byli zemřeli děsem a hrůzou. 
Pak jsme pozvedli oči k Madoně, která nám dobrotivě a smutně řekla: Viděli jste peklo, 
kam upadají duše ubohých hříšníků. Aby byly zachráněny, chce Bůh zavést ve světě 
úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají to, co vám řeknu, mnohé 
duše se zachrání a navrátí se jim pokoj. Válka se schyluje ke konci; nepřestanou-li 
však urážet Boha, začne během pontifikátů Pia XI. jiná, ještě horší. Až uvidíte noc 
ozářenou neznámým světlem, vězte, že je to velké znamení, které vám Bůh dává, že 
se chystá potrestat svět za jeho zločiny skrze válku, hlad a pronásledování církve i 
Svatého otce. Aby se jí zabránilo, budu žádat o zasvěcení Ruska mému 
Neposkvrněnému Srdci a o smírné přijímání o prvních sobotách. Budou-li přijaty moje 
požadavky, Rusko se obrátí a bude mír; když se tak nestane, rozšíří své bludy po světě 
a bude podněcovat války a pronásledování církve. Dobří lidé budou mučení, Svatý otec 
bude muset hodně trpět, mnohé národy budou zničeny. Nakonec mé Neposkvrněné 
Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a světu bude dopřáno 
údobí míru.  
Třetí část fatimského tajemství 
Třetí část tajemství zjeveného 13. července 1917 na Cova di Iria (Údolí míru) -Fatima. 
Píšu z poslušnosti vůči tobě, můj Bože, který mi to přikazuješ skrze nejdůstojnějšího 
pana biskupa z Leirie a skrze tvou a mou nejsvětější Matku. 
Po dvou částech, které jsem již vyložila, jsme uviděli po levici Naší Paní, trochu výše, 
anděla s ohnivým mečem v levé ruce; jiskřil a vyšlehovaly z něho plameny, které jako 
by měly zapálit svět; avšak vyhasínaly, jakmile se dotkly záře, která vycházela z pravé 
ruky Naší Paní směrem k němu: anděl ukázal pravou rukou na zem a silným hlasem 
řekl: Pokání! Pokání! Pokání! V oslnivém světle, kterým je Bůh, jsme viděli „podobně, 
jako když se lidé vidí v zrcadle, kolem kterého procházejí“, bíle oblečeného biskupa, 
„vytušili jsme, že je to Svatý otec“. Další různí biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice 
vystupovali na strmou horu, na jejímž vrcholku byl velký kříž z hrubých kmenů, jako 
korkového dubu s kůrou; dříve než se Svatý otec dospěl, procházel velkým 
polorozbořeným městem, rozechvělý, kolísavým krokem, zkroušený bolestí a trýzní se 
modlil za duše mrtvol, které na cestě potkával; když došel na vrchol hory a padl na 
kolena u paty velkého kříže, byl zabit skupinou vojáků, kteří na něho vystřelili několik 
ran z pušek, několik šípů; stejně tak zemřeli jeden za druhým ostatní biskupové i kněží, 
řeholníci, řeholnice a různé světské osoby, muži i ženy různých tříd a postavení. Pod 
dvěma rameny kříže stáli dva andělé, každý s křišťálovou nádobou v ruce, zachycovali 
krev mučedníků a zalévali jí duše, které se přibližovaly k Bohu. 
Tuy. 3. ledna 1944“ 

TEOLOGICKÝ KOMENTÁŘ 

Pokus o výklad fatimského tajemství 
V příslušné literatuře byla již první a druhá část fatimského tajemství natolik 
prodiskutována, že není třeba vše líčit znovu. Rád bych jen krátce připomněl 
nejdůležitější bod. Děti prožily krátký okamžik plný hrůzy, ve kterém viděli peklo. Viděly 
pád „duší ubohých hříšníků“. Nyní je jim řečeno, proč tomuto okamžiku byly vystaveny: 
aby „je zachránili“ – aby ukázaly cestu záchrany. Vybavuje se nám věta z prvního 
Petrova listu: „Cílem vaší víry je spasení duší.“ (srov. 1,9). Neposkvrněné Srdce“ je 
podle Mt 5,8 to srdce, jež pro svůj vztah k Bohu dosáhlo dokonalé vnitřní jednoty, a 
tedy „vidí Boha“.                                                                      www.fatima2017.cz                
Pokračování příště 

Církev žije ve světě     

http://www.fatima2017.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – ve středu je památka sv. Jana XXIII., papeže, 
v sobotu je památka sv. Kalista I., papeže, příští neděle je 28. v liturgickém 
mezidobí. 

• Setkání seniorů farnosti – říjnové setkání se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin 
ve farním sále. Po modlitbě pogratulujeme našim jubilantům, pak si prohlédneme 
prezentaci myšlenky evangelia na měsíc říjen, dále si promítneme vzdělávací 
téma. Pak si popovídáme, jak žijeme svůj seniorský čas. Setkání zakončíme mší 
svatou v kostele. I nadále mezi sebe zveme seniory ve věku nad 60 let. Nestyďte 
se za své hole a vratký krok. Mezi námi se budete cítit jako v seniorském ráji.  

• Biskupské svěcení v Olomouci - Olomoucká katedrála zažije v sobotu 14. října 
biskupské svěcení nově jmenovaných pomocných biskupů olomoucké 
arcidiecéze Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka. Uskuteční 
se při mši svaté od 10.00 hodin v katedrále sv. Václava. Všem věřícím 
to oznamuje arcibiskup Jan Graubner. Doufá, že s novými posilami bude možné 
lépe zvládnout i ty úkoly, na které zatím nebylo dost sil, a dělat více pro budování 
Božího království. Všichni věřící jsou na svěcení srdečně zváni. „Jde o velkou 
událost celé církve. Svěcení není soukromou záležitostí kandidátů a jejich přátel, 
apoštolská církev se vytváří kolem apoštolů a jejich nástupců. Prosíme všechny 
věřící o další modlitby za nové biskupy, ale také o aktivní zapojení do života 
ve farnostech 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (9.  2017)      

         

Den Pouchov Rožberk 

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

17,00  

10.10.  Út ------  ------  

11.10.  St 18,00 
Za zdraví a spokojenost 
maminky Heleny 

17,00  

12.10.  Čt 18,00  17,00  

  13.10.  Pá 18,00  17,00  

14.10.  So 18,00 Za farnost 17,00  

15.10.  Ne      8,00 
Za Františka Doležala, 
celou rodinu 
a +Miroslava Malečka 

  9,30 
Za +Antonína Kozáka  
a celý rod 

Lektoři Ne   8,00 
Marie Košňarová 
Iva Fendrychová 
Helena Baigerová 

  9,30 
Stanislava Posnarová 
Zdeněk Krám 
Milena Kuchařová 

Čísla písní k liturgii  904   

Úklid kostela    

  Humor ze soudní síně 
„Obžalovaný, odsuzuji vás na tři roky vězení. Chcete něco dodat?” „Spíš ubrat, pane 
soudce!” 
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Příprava na příští týden 
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