
     Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 

K zamyšlení: 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením:  

                                   1. čtení: Z druhé knihy Mojžíšovy 22,20-26 
                             
  
 
                 
                2. čtení:  Z prvního listu sv. apoštola Pavla Soluňanům 1,5c-10 

                                                                                                                  
                                  
                                      Evangelium: Podle Matouše 22,34-40 
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Odpustky pro duše v očistci:  
Dne 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno 
při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné 
pouze duším v očistci. Podmínky pro jejich získání: svatá zpověď (stačí 
pro všechny dny), svaté přijímání, jakákoliv modlitba na úmysl svatého 
otce. Je také podmínkou pomodlit se ještě Otčenáš a Věřím v Boha. 
Od 1. – 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek 
denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, 
navštívíme-li ještě hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu 
za zemřelé. V ostatních dnech celého roku lze takto pro naše zemřelé 
získat odpustky částečné. 
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30. neděle v mezidobí 

29. října LP 2017 
     Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 

Cyklus A  

      Odp.: Miluji tě, Hospodine, má sílo! 

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 

 

Uvedené pokyny zaznívají jen dvě kapitoly po představení Desatera. Jsou konkretizací 
přikázání druhé desky o vztahu k bližním. Je dobré si všimnout, že je uvedena i motivace 
pro takové jednání: „…sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi“. 

Vůbec první Pavlův list je povzbuzením pronásledované církve. Text lze chápat jako součást 
uvedení do dopisu či dokonce jako součást úvodního pozdravu. Poslední věta textu je možná 
vůbec prvním shrnutím Pavlova vyznání víry, jehož středem je Ježíš. 

Jsme blízko Velikonoc. Farizeové dorážejí na Ježíše. Přesto je Ježíšova odpověď odborným 
vyjádřením teologa neuhýbajícího od klasické židovské tradice výkladu Písma. Pán zde 
originálně spojil příkazy, takže skvěle vystihne podstatu Tóry. 

Liturgické texty třicáté neděle zaměří pozornost na podstatné otázky víry. Co je jádrem 
křesťanské praxe, tedy, jak má jednat člověk, který uvěřil a přijal víru 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Úvaha tak trochu dušičková 

 
Před námi je dušičkový týden ... na hřbitovech i při bohoslužbách. Je tedy užitečné 

zamyslet se nad touto skutečností. Uvědomujeme si, že vzpomínka na všechny naše 
zemřelé je vedle Vánoc největším společně prožívaným dnem, který věřící i nevěřící 
spolu „slaví“. Víme dobře, že mnozí, kteří se aktivně účastní těchto dnů, nejsou věřící 
a nemají náboženské motivy k účasti. Je ale pěkné, že společně slavíme Vánoce, 
počátek spásy, kdy se slovo stalo tělem a začalo přebývat mezi námi (srov. Jan 1,14). 

Druhý takový společný den je památka zemřelých. Smrt nás tu všechny spojuje 
přes rozdíly názorů na smrt a na život po ní. Sjednocují nás i vnější projevy účasti: 
ozdoby hrobů. Rozsvěcování světla. Hroby spojují lidi, rodiny a příbuzní se u nich 
scházejí, případně spolu posedí a zavzpomínají. 

Je velmi důležité, abychom si i my křesťané jasně uvědomili, že tento den 
je i vyznáním našeho společenství generací tady na zemi, jak to prožívají lidé 
ve vzpomínkách na své zemřelé předky, ale že je především zřetelným vyznáním víry 
ve vzkříšení, v život překračující hrob, ve společenství za hrobem …. 

Jak to, že ale myšlenka víry ve zmrtvýchvstání, v život věčný se například 
v křesťanském tisku těchto dní objevuje jen velmi sporadicky? Očekával bych nějaký 
odborný duchovní článek o zmrtvýchvstání, o posmrtném životě. Místo toho 
se objevuje jen vnější popis toho, jak věřící lidé chodí na hroby, že pokládají na hroby 
květiny, rozsvěcují svíci, ale vysvětlení, zamyšlení nad tím „proč,“ jsem tam bohužel 
nenašel. A lidé smysl těchto gest a znamení často neznají. Jinak by hroby 
nezavalovali množstvím zbytečně drahých umělých, papírových, voskových květin. 
Co tím vyjadřují? Je snad naše víra jen „papírová,“ umělá? Hrob je pro lidi s malou 
nebo žádnou vírou jen znamením konce života, smrti. Věřící křesťan však na hrob 
jako místo „konce života“ pokládá živé květy jako projev své víry, jako „protest“ proti 
názoru, že tady je konec života. Stejným znamením a vyznáním víry 
jsou rozsvěcované svíce. Znamenají: věřím v život věčný! Mihotající se svíce 
na venkovském hřbitůvku v dušičkový podvečer nejsou jen krásnou poezií, 
ale znamením života, světla života. Svíce je ostatně o Velikonocích znamením 
zmrtvýchvstalého Krista, stejně jako svíce při mši sv. jsou znamením přítomnosti 
Krista zmrtvýchvstalého. 

U našich hrobů stojí kříže. Jistě, připomínají kalvárskou oběť, kterou Kristus podal 
Otci za naše vykoupení, za spásu člověka. Bohužel méně z nich prozařuje 
i zmrtvýchvstání, kterého mají být kříže u hrobu na hřbitově znamením. Měly by tam 
být kříže bez Kristova korpusu, s přehozeným plátnem zmrtvýchvstalého – znamením 
zmrtvýchvstání. Hrob křesťana má mluvit o zmrtvýchvstání! Z této víry pak vychází 
modlitba, kterou pokládáme na hrob jako nejkrásnější kytičku.  

Škoda, že především křesťanský tisk a ostatní média dostatečně nevyužijí 
svou náplní a komentáři možnost k alespoň drobné konkrétní formaci víry, 
projevované na veřejnosti.  Vždyť právě to je také jejich důležitý úkol. Ale i úkol nás 
věřících všedního dne … 

 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



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

Církev žije ve světě  
 

➢ Znamení Fatimského zjevení pro svět (dokončení uvedeme příště) 
➢ Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra 

Dnes bych chtěl konfrontovat křesťanskou naději se smrtí, tedy se skutečností, kterou 
naše moderní civilizace stále více vytěsňuje. Když potom smrt nadejde, ocitají se ti, 
kterých se dotkne, nebo my sami ve stavu nepřipravenosti, a postrádají „abecedu“ 
potřebnou ke smysluplné řeči o tomto stálém tajemství. S touto záhadnou skutečností 
však souvisejí první znaky lidské civilizace. Mohli bychom říci, že se člověk zrodil spolu 
s úctou k mrtvým. Jiné civilizace, starší než ta naše, měly odvahu pohlédnout jí do 
tváře. Byla to událost, kterou staří podávali mladým pokolením jako něco 
nevyhnutelného, co zavazuje člověka, aby žil pro něco absolutního. Žalm 90 praví: 
„Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce“ (č.12). Sčítání vlastních 
dnů vede k moudrosti srdce. Slova, která nás opět přivádějí ke zdravému realismu a 
vyhánějí delirium všemohoucnosti. Co jsme my? „Pomíjiví“ jsou všichni lidé (srov. Žl 
88,48), naše dny se krátí rychle. I kdybychom žili sto let, nakonec se nám bude zdát, že 
všechno byl jen vánek. Častokrát jsem slyšel staré lidi říkat, že život přešel jako vánek. 
Takto smrt obnažuje náš život. Ukazuje nám, že naše projevy hrdosti, hněvu a 
nenávisti jsou marností, čirou marností. S politováním zjišťujeme, že jsme nemilovali 
dost a nehledali to, co bylo podstatné. A naopak, vidíme to opravdu dobré, co jsme 
zaseli: city, pro které jsme se obětovali a nyní nám podávají ruku. Ježíš osvítil tajemství 
naší smrti. Svým jednáním nás opravňuje k zármutku, když odchází někdo nám drahý. 
U hrobu přítele Lazara byl „hluboce dojat“ a „zaplakal“ (Jan 11,33.35). V tomto postoji 
cítíme, jak velice blízký je nám Ježíš, náš bratr. Pláče kvůli svému příteli Lazarovi. 
Ježíš potom prosí Otce, pramen života, a nařizuje Lazarovi, aby vyšel z hrobu. A tak se 
stalo. Z postoje, který zaujímá Ježíš v konfrontaci s lidskou smrtí, čerpá křesťanská 
naděje. A třebaže je smrt ve stvoření přítomna, je jakýmsi znetvořením, které mrzačí 
plán Boží lásky, a Spasitel z ní zachraňuje. Jinde evangelia vyprávějí o otci, který má 
velmi nemocnou dceru a s vírou se obrátí na Ježíše, aby ji zachránil (srov. Mk 5,21-
24.35-43). Není nic dojemnějšího než otec či matka nemocného dítěte. A Ježíš s tímto 
mužem, který se jmenoval Jairos, okamžitě odchází. Někdo z Jairova domu jim vychází 
vstříc a říká, že dívka je mrtvá a není tedy třeba Mistra dále obtěžovat. Ježíš však 
Jairovi říká: „Neboj se, jen věř!“ (Mk 5,36). Ježíš ví, že onen muž je pokoušen ke 
hněvivé a zoufalé reakci, a radí mu, aby opatroval maličký plamének, který hoří v jeho 
srdci: víru. Jen věř. „Neměj strach, jenom nadále opatruj onen plamen!“ Když potom 
vešli do domu, vzkřísí dívku ze smrti a živou ji vrátí jejím drahým. Ježíš nás staví na 
tento „předěl“ víry. Martě, která oplakává smrt bratra Lazara, oponuje světlem dogmatu: 
„Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít a žádný, kdo žije a 
věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu?“ (Jan 11,25-26). Toto Ježíš opakuje 
každému z nás pokaždé, když smrt naruší tkanivo našich životů a citů. Veškerá naše 
existence se odehrává tady, mezi úbočím víry a propastí strachu. „Já nejsem smrt, já 
jsem vzkříšení a život, věříš tomu? Věříš tomu?“ Věříme tomu my, kteří jsme dnes tady 
na tomto náměstí? Všichni jsme maličcí a bezbranní tváří v tvář tajemství smrti. Avšak 
jaká to milost, když v té chvíli chováme v srdci plamínek víry! Ježíš nás vezme za ruku, 
jako vzal Jairovu dceru a zopakuje znovu: „Talitha kum!“, „Říkám ti vstaň!“ (Mk 5,41). 
Řekne to nám, každému z nás: „Vstaň, povstaň!“. Zvu vás nyní, abyste přivřeli oči a 
mysleli na chvíli svojí smrti, každý z nás ať myslí na vlastní smrt, představí si onu chvíli, 
která přijde, až nás Ježíš vezme za ruku a řekne nám: „Pojď se mnou, vstaň“, pak se 
naděje skončí a začne skutečnost života. Ježíš každého z nás uchopí svojí něhou, 
mírností a celým svým srdcem.  Toto je naše naděje tváří v tvář smrti. Pro toho, kdo 
věří, je branou, která se otevře zcela dokořán. Pro toho, kdo pochybuje, je zábleskem 
světla pronikajícího skulinou ne zcela zavřených dveří. Bude to však pro nás všechny 
milost, až nás toto světlo setkání s Ježíšem ozáří.                             www.radiovaticana.cz  

                 
 

Církev žije ve světě     

http://www.radiovaticana.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je svátek Výročí posvěcení 
královéhradecké katedrály, ve středu je Slavnost Všech svatých, ve čtvrtek je 
Památka na všechny věrné zemřelé, v sobotu je památka sv. Karla 
Boromejského, biskupa, příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí. 

• Sbírka na misie - společně s Rožberkem se vybralo: 9561,- Kč. Děkujeme. 

• Mše svatá katedrální kapituly – bude sloužena ve čtvrtek 2. listopadu od 7,30 
hodin v kostele sv. Pavla, apoštola na Pouchově. Hlavním celebrantem bude 
Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup a probošt kapituly, kazatel Mons. Josef 
Socha, gen. vikář, koncelebrovat budou ostatní členové katedrální kapituly. 
Po mši svaté bude dušičková pobožnost na hřbitově. Srdečně Vás zveme. 

• Návštěva starých farníků – se uskuteční v pátek od 8,30 – 12 hodin 

• Diecézní setkání katechetů – proběhne v sobotu od 9 – 15,30 hodin v Novém 
Adalbertinu. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (30.10.  2017)      

         

Den Pouchov Rožberk 

30.10.  Po 7,30 
Za +manžela, syna  
a švagrovou 

16,30 !! 
Za rodiče Norkovy,  
Tc.rod a duše v očistci 

31.10.  Út ------  ------  

1.11.  St 18,00 
Za rodinu Šafrankovu 
a Kavkovu  
a za duše v očistci 

17,00 

Za +z rodiny Krejcarovy, 
Pinto, Doležalovy, Nágelovy 
a Moonesamy, Batekovy  
a Zubrovy 

2.11.  Čt 
  7,30 
18,00 

Za duše v očistci 17,00 
Za +z rodiny Bartošovy 
a Vendolských  
a za duše v očistci 

  3.11.  Pá 18,00 
Za rodiče Věru a Jiřího 
Portykovy 

17,00 
Za +z rodiny Kovářovy  
a Zujkovy 

4.11.  So 18,00 Za farnost 17,00 
Za Boží požehnání  
a dar víry pro dceru 
Danielu a tc. rod 

5.11.  Ne      8,00 
Za +manžela, rodiče 
Flídrovy a Košňarovy  
a +z obou rodů 

  9,30 Podle zapsané intence 

Lektoři Ne   8,00 
Veronika Horejšová 
Jitka Benešová 
Rudolf Pastuszek 

  9,30 
Marie Hesounová 
Stanislava Kozáková 
Pavel Hesoun 

Čísla písní k liturgii  513   

Úklid kostela Skupina I.  II.skupina 

  Rodičovský humor 
„Pane doktore, žena odjela do lázní, nechala mi tu syna. Starám se o něj, chodím s ním 
na procházky, koupu ho, přesto se mi ztrácí před očima, zhubnul už o šest kilo.”„To je velmi 
zajímavé. A čím ho krmíte?” „Proboha - na to jsem zapomněl!” 

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