
     Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
 

 
Komentáře k liturgickým čtením : 

                                   1. čtení: Z knihy proroka Izaiáše 25,6-10a                      
                             
  
 
                 
                             
                    2. čtení:  Z listu sv. apoštola Pavla Filipanům 4,12-14.19-20 

                                                                                                                  
                                  
                                       Evangelium: Podle Matouše 22,1-14 
 
 

 

 
 

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

Kněžské svěcení v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové  
 

V sobotu 21. října v 10 hodin budou v katedrále Sv. Ducha vysvěceni na kněze 
tři jáhnové naší diecéze: 
 

Gorazd Tomáš Plavnický OPraem. Primice Ne 22.10. v 9 hodin Humpolec 
 

Dmytro Romanovský. Primice So 28.10. v 11 h Libice nad Cidlinou  
 

Petr Zadina. Primice Ne 22. 10. ve 14 hodin Čachotín (u Chotěboře) 
 

MODLEME SE ZA JEJICH KNĚŽSKOU SLUŽBU V NAŠÍ DIECÉZI 
 
 
 
 
 
 

      Nedělní farní zpravodaj 33/17 
1111111111111111/42/16                         
/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

 28. neděle v mezidobí 
15. října LP 2017 

     Barva zelená.  Mše vlastní. Gloria. 
Cyklus A 

Odp.: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám! 

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 Proroka Izaiáše je souborem množství textů ze tří období. Náš úryvek patří do tzv. 
apokalypsy (kap. 24–27) z 8. století před Kristem. Velká vize budoucnosti ve skutečnosti 
slouží jednak jako varování bezbožných, ale především povzbuzuje věrné, které Bůh jako 
vítězný král zachrání. A to se týká všech národů! 

Pavel dostal finanční pomoc do vězení a projevuje svoji vděčnost. Uvedený text je ze dvou 
míst. V první části svatý Pavel děkuje a druhá jsou poslední slova dopisu před závěrečným 
pozdravem. 

Ježíš vjel do Jeruzaléma před velikonočními svátky. Situace je krajně vyhrocena. 
Jeho slova jsou již velmi ostrá a směřují jako poslední memento k farizeům. Úryvek má 
dvě části, které spolu souvisí jen volně. Ježíš otevírá otázku přijetí pohanů do společenství. 
Vejít na hostinu (Izraelité), neznamená na ní již zůstat! 

Jednou se stalo jakémusi člověku, že dostal k narozeninám dárkovou krabici. Aniž by dar 
rozbalil, věnoval ho komusi dál. Až po mnoha letech zjistil, že balíček obsahoval poslední 
uchovanou vzpomínku na maminku… Jsou dárky, které jsou zcela formální, společenské. 
Jsou ovšem i dary, které zasáhnou hluboko do našeho srdce. Za jaký dar považujeme získat 
Boží království? 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kongres upozornil na nedostatečnou bezpečnost dětí  
na internetu 

 

Jak bojovat se zneužíváním dětí na internetu a jak zajistit jejich bezpečnost – to bylo 
téma světového kongresu, který se konal v uplynulých dnech v Římě pod názvem 
„Dětská důstojnost v digitálním světě“. Účastníci kongresu připravili dokument 
nazvaný „Římská deklarace“ vyzývající k lepší ochraně dětí, který pak předali papeži 
Františkovi.  
  

Na kongresu se setkalo zhruba 140 odborníků z celého světa, včetně zástupců vlád, 
policie, softwarových společností, církve a lékařů, kteří se specializují na dopady on-line 
zneužívání. 

Účastníky kongresu přijal v pátek papež František na audienci, kde mu byla předána 
deklarace „v zájmu milionů mladých lidí z celého světa, kteří potřebují informace 
a mnohem větší ochranu před rizikem sexuálního a i jiného zneužívání na internetu“. 

„Jak jste řekl, společnost lze soudit podle toho, jak se chová ke svým dětem,“ řekla mladá 
dívka, která papeži předala deklaraci. Dále řekla, že „zatímco technologie změnila 
naše životy mnoha pozitivními způsoby, tak je také ale využívána ke zneužívání milionů 
dětí po celém světě“. 

Vysvětlila, že extrémní a dehumanizující internetový obsah je stále více dosažitelný, 
což má za následek kyberšikanu, obtěžování a sexuální vydírání a také „velký dopad 
na tvárné mysli mladých lidí prostřednictvím online pornografie“. 

Zdůraznila, že všechny děti mají právo na ochranu a vyzvala ke společné akci při hledání 
„pozitivního řešení pro všechny“. Jeden z hlavních bodů dokumentu vychází z toho, 
že je třeba, aby technologické společnosti a vlády přistoupily k inovativním opatřením 
na lepší ochranu dětí. 

„Je to problém, který nemůže vyřešit jedna země, jedna společnost nebo zástupci 
jednoho náboženství; je to problém, který si žádá globální řešení. Je třeba budovat 
povědomí o tomto problému a mobilizovat všechny vlády, zástupce všech církví, všechny 
společnosti a instituce,“ prohlásila dívka. 

„V éře internetu svět čelí bezprecedentním výzvám, jestliže chce chránit práva 
a důstojnost dětí a bránit je před zneužíváním. Tyto problémy si žádají nový přístup 
a uvažování, vysokou globální uvědomělost a inspirativní představitele. Z toho důvodu 
se Římská deklarace obrací na všechny, aby se zasadili za ochranu důstojnosti dětí,“ 
uzavřela dívka svůj projev. 

Kongres uspořádalo Cetrum pro ochranu nezletilých při Papežské gregoriánské 
univerzitě ve spolupráci s Globální aliancí WePROTECT a první italskou helpline (linku 
pomoci) pro děti Telefono Azzurro (modrý telefon). Delegáti pak přijeli z nejrůznějších 
zemí, včetně Číny, Ruska, Saudské Arábie, Jižní Afriky nebo Spojených arabských 
emirátů. 
 

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican Radio) 

 
 
 
 
 

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  

    Úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie proto znamená směřovat k postoji srdce, 
v němž se „fiat“ – „ať se stane podle tvé vůle“ – stalo utvářejícím středem celé existence. 
Pokud by někdo namítal, že bychom však mezi sebe a Krista neměli klást lidskou bytost, 
bylo by dobré připomenout, že Pavel se neobává říci svým komunitám: Napodobujte mě! 
(1 Kor 4,16; Flp 3,17; 1 Sol 1,6; 2 Sol 3,7-9) Na apoštolovi si totiž mohou konkrétně ověřit, 
co to znamená následovat Krista. Od koho bychom se však v každé době mohli učit lépe 
než od Matky Páně? 
Dospěli jsme tak konečně ke třetí části fatimského tajemství, kterou poprvé v úplnosti 
zveřejňujeme. Výklad, který ve svém textu podal kardinál Sodano 13. května, byl nejprve 
osobně předložen sestře Lucii. Ta k tomu především poznamenala, že jí bylo dáno vidění, 
ne však jeho výklad. Výklad, říkala, není záležitostí vizionáře, ale církve. Po přečtení textu 
však řekla, že tento výklad odpovídá tomu, co prožila, a že ze své strany uznává tento 
výklad za správný. Následující část může být tedy pouze pokusem o hlubší odůvodnění 
tohoto výkladu na základě dosud uvedených kritérií. 
Tak jako je nalezeným klíčovým výrazem v první i druhé části tajemství výraz „zachránit 
duše“, v tomto tajemství je jím trojí volání: „Pokání! Pokání! Pokání!“ Připomíná nám 
začátek evangelia: „Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15) Chápat znamení času 
znamená chápat naléhavost pokání, obrácení, víry. To je správná odpověď na historickou 
chvíli, která je charakterizována velkými hrozbami zachycenými následujícími obrazy. 
Dovolím si zařadit jednu osobní vzpomínku; v osobním rozhovoru mi sestra Lucie řekla, 
jak stále jasněji chápe, že cílem všech těchto zjevení je stále větší růst ve víře, naději a 
lásce – vše ostatní je jen prostředkem, který k tomu vede. 
Podívejme se teď podrobněji na jednotlivé obrazy. Anděl s ohnivým mečem po levici 
Matky Boží připomíná analogické obrazy z Apokalypsy. Představuje hrozbu soudu, která 
doléhá na svět. Výhled, že by se svět mohl v moři plamenů přeměnit v popel, se dnes 
nejeví jako čirá fantazie: sám člověk připravil svými vynálezy ohnivý meč. Vidění pak 
ukazuje sílu, která se staví ničivé – je to zář Matky Boží a v určitém smyslu z ní 
vycházející výzva k pokání. Tím způsobem je zdůrazněna důležitost svobody člověka: o 
budoucnosti není navždy rozhodnuto a obraz, který děti viděly, není film budoucnosti, na 
němž by se nic nemohlo změnit. Ve skutečnosti k veškerému vidění dochází jen proto, aby 
svoboda vystoupila do popředí a byla pozitivně využita. Smyslem vidění není ukázat film o 
nenapravitelně stanovené budoucnosti. Smysl je právě opačný; totiž uvést do pohybu síly 
pro změnu k dobrému. Proto jsou zcela scestná ona fatalistická vysvětlení tajemství, jež 
například říkají, že atentátník z 13. května 1981 byl vlastně nástrojem Božího plánu 
řízeného Prozřetelností, a nemohl tedy jednat svobodně, nebo jiné podobné názory, které 
kolují ve veřejnosti. Vidění mluví spíše o nebezpečích a o cestě, jak se před nimi 
zachránit. Následující věty textu znovu velmi jasně ukazují symbolický charakter vidění. 
Lidé se jeví jako v nějakém zrcadle. Musíme mít neustále na paměti toto vnitřní omezení 
vidění, jehož hranice jsou tu viditelně naznačeny. Budoucnost se ukazuje pouze „jako 
v zrcadle, nejasně“ (srov.1Kor 13,12).                                                         www.fatima2017.cz 

Pokračování příště   
                                                                                            
 

➢ Růžencová pouť k Panně Marii na Rožberku 

Růžencová pouť k Panně Marii na Rožberku se koná v sobotu 21. 10. 2017 od 16 hodin    
Program:  
* 16,00 hodin modlitba růžence,  
* 16,30 hodin rozjímání - P. Šiffel,  
* 17,00 hodin mše svatá za živé a zemřelé členy živého růžence 

Církev žije ve světě     

http://www.fatima2017.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Hedviky, řeholnice 
a sv. Markéty Marie Alacoque, panny, v úterý je památka sv. Ignáce 
Antiochijského, biskupa a mučedníka, ve středu je svátek sv. Lukáše, 
evangelisty, v sobotu je památka blah. Karla Rakouského, příští neděle 
je 29. v lit. mezidobí, na Pouchově budeme slavit Slavnost Posvěcení kostela. 

• Mše v Domě Matky Terezy – bude sloužena v 1. patře domu ve čtvrtek od 16 h. 

• Pohřeb paní kostelnice – zítra v pondělí se v 10 hodin na Rožberku mší svatou 
rozloučíme s dlouhodobou emeritní kostelnicí paní Aloisíí Vejrovou. Po obřadech 
bude uložena do rodinného hrobu v Kuklenách. Chceme jí poděkovat za její 
službu a výchovu dnešní generace kostelnic v naší kapličce. R.I.P. 

• Setkání u dokumentu Net for God – s následnou diskuzí a závěrečnou 
společnou modlitbou bude ve čtvrtek od 19,30 hodin ve farním sále 
na Pouchově, malé občerstvení zajištěno. Srdečně zveme vás všechny. 

• Sbírka na CHARITU – bude příští neděli při všech bohoslužbách. 
 

Bohoslužby v příštím týdnu (16.  2017)      

       

Den Pouchov Rožberk 

16.10.  Po 7,30 Na dobrý úmysl dárce 10,00 Pohřeb +Aloisie Vejrové 

17.10.  Út ------  ------  

18.10.  St 18,00 
Za Boženu a Františka 
Desenských  
a duše v očistci 

17,00  

19.10.  Čt 18,00 
Za +rodiče, bratra, 
sestru a tety Annu  
a Toničku 

17,00 Na dobrý úmysl dárce 

  20.10.  Pá 18,00 
Za rodiče Dytrtovy, 
syna Vladimíra  
a rodinu Fejfarovu 

17,00  

21.10.  So 18,00 Za farnost 17,00 
Za živé a zemřelé členy 
živého růžence 

22.10.  Ne      8,00 
Za +Miroslava 
Malečka, rodiče  
a sourozence 

  9,30  

Lektoři Ne   8,00 
Helena Baigerová 
Zdena Mistrová 
Libuše Hovorková 

  9,30 
Marie Bártová 
Miloslav Devetter 
Jitka Bartošová 

Čísla písní k liturgii  909   

Úklid kostela Skupina VII.  I.skupina 

  Poslanecký humor ze školy 
Na začátku školního roku přivádí poslanec svého syna poprvé do školy a říká učitelce: „Budete 
učit mého syna. Když s ním nebudete spokojena, mohu vás dát přeložit na jinou školu!” 

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