
     Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
 

 
Komentáře k liturgickým čtením:  

                    1. čtení: Z knihy proroka Malachiáše 1,14b-2,2b.8-10 
                             
  
 
                 
         2. čtení:  Z prvního listu sv. apoštola Pavla Soluňanům 2,7b-9.13 

                                                                                                                  
                                  
                                    
                                 Evangelium: Podle Matouše 23,1-12 
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Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby 
 

Listopad 2017 
 
Evangelizační úmysl: Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy 
a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří patří 
k jiným náboženstvím. 
Národní úmysl: Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality (EG, č. 208) 
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31. neděle v mezidobí 

   5. listopadu LP 2017 
     Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 

Cyklus A  

Odp.: Volám k tobě, Bože! 

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 

 

Malachiáš vystupuje po návratu z Babylónského zajetí (asi po roce 516 před Kristem). 
Lid se vrátil do rozvrácené země, nekoná se ani bohoslužba, kněží jsou velmi liknaví ve své 
povinnosti přinášet oběti, vyučovat a modlit se. Takový je pak i lid. 

Nejstarším novozákonním spise se svatý Pavel velmi osobně obhajuje. Motivací pro hlásání 
evangelia mu byl Pán a láska k těm, kteří uvěřili. Proto si podobně jako rodič dovolil některé 
napomínat (verše 11–12). Poslední verš je důležitým dokladem, jak již tehdy autor chápal 
pojem Božího slova! 

Ježíš vstoupil do Jeruzaléma těsně před velikonočními svátky. Již nezbývá čas a situace 
je vyhrocená. V kapitolách 21.–22. došlo k více ostrým konverzacím s farizeji a zákoníky. 
Nyní se obrací k zástupu a shrnuje předchozí disputace kritikou znalců víry a Písma. 
Je zřejmé, že tak riskuje vlastní život. 

V tomto týdnu se církev modlila za zemřelé, ale pozornost této neděle směřuje jinam. 
Hlavním tématem bude služba kněží. Je namístě poděkovat Bohu za dobré a věrné kněze 
a biskupy. Ale dnes budeme společně reflektovat také jejich selhání a modlit se za ty, kteří 
chybují, vyhořeli, ztratili motivaci nebo zaměnili službu Bohu a lidem za lpění na předpisech 
a zvycích. 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Společné prohlášení Světové luterské federace a Papežské rady 
pro jednotu křesťanů 

 
Zveřejňujeme pracovní překlad společného prohlášení Světové luterské federace 

a Papežské rady pro jednotu křesťanů k závěru roku společné připomínky reformace. 
Prohlášení vyšlo v den 500. výročí reformace, 31. října 2017. 

  

Společné prohlášení Světové luterské federace a Papežské rady pro jednotu 
křesťanů k závěru roku společné připomínky reformace 31. října 2017: 
v poslední den roku společné ekumenické připomínky reformace, jsme velmi 
vděční za duchovní a teologické dary přijaté prostřednictvím reformace; 
tuto připomínku jsme sdíleli s našimi ekumenickými partnery po celém světě. 
Prosili jsme také o odpuštění za naše selhání a za způsoby, jimiž křesťané 
zranili Pánovo Tělo a vzájemně si ublížili během pěti set let od počátku 
reformace až po současnost. 
My, luteráni a katolíci, jsme hluboce vděčni za ekumenickou cestu, 

již jsme společně prošli za posledních padesát let. Tato pouť, podporovaná naší 
společnou modlitbou, uctíváním Boha a ekumenickým dialogem, vedla 
k odstranění předsudků, růstu vzájemného porozumění a k dosažení důležitých 
teologických shod. Tváří v tvář mnohému požehnání na této cestě pozvedáme 
srdce ve chvále Trojjediného Boha za milost, kterou dostáváme. 
Dnes se díváme zpět na rok významných ekumenických událostí, počínaje 

31. říjnem 2016, kdy proběhla společná luteránsko-katolická modlitba 
ve švédském Lundu za přítomnosti našich ekumenických partnerů. 
Papež František a tehdejší předseda Světové luterské federace biskup Munib 
A. Younan, kteří onu bohoslužbu vedli, podepsali společné prohlášení 
obsahující závazek pokračovat na ekumenické cestě k jednotě, 
za niž se Kristus modlil (srov. Jan 17,21).   
Ve stejný den byla také dohodou mezi Caritas Internationalis a Lutheran World 

Federation World Service posílena naše služba těm, kdo potřebují naši pomoc 
a solidaritu. Papež František a předseda Younan společně prohlásili: „Mnoho 
členů našich společenství touží po přijetí eucharistie u jednoho stolu jako 
po konkrétním projevu úplné jednoty. Prožíváme bolest těch, kteří se dělí o celý 
svůj život, ale nemohou sdílet Boží výkupnou přítomnost u eucharistického 
stolu. Uznáváme svou společnou pastorační odpovědnost za to, 
abychom odpověděli na duchovní žízeň a hlad našich lidí po jednotě v Kristu. 
Toužíme, aby se tato rána v Kristově těle uzdravila. To je cíl naší ekumenické 
snahy, kterou chceme vyvíjet, také skrze obnovení svého závazku 
k teologickému dialogu.“ 
 

(dokončení příště) 

 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



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

Církev žije ve světě  
 

➢ Znamení Fatimského zjevení pro svět (pokračování z č. 34/17) 

Všimněme si nyní jednotlivých obrazů, které následují v textu tajemství. Místo dějiště 
je popsáno třemi symboly: strmá hora, velké polorozbořené město a konečně veliký 
kříž z hrubých kamenů. Hora a město symbolizují místo lidských dějin: dějiny jako 
namáhavý výstup vzhůru, dějiny jako místo lidské tvořivosti a lidského soužití, ale 
zároveň jako místo zkázy, jíž člověk ničí dílo své vlastní práce. Město může být místem 
společenství a pokroku, ale také místem nebezpečí a krajních hrozeb. Na hoře stojí 
kříž – cíl a orientační bod dějin. Na kříži se zkáza mění ve spásu; tyčí se v dějinách 
jako znamení bídy a jako jejich příslib. 
Pak se tu objevují osoby: bíle oblečený biskup („tušili jsme, že by to mohl být Svatý 
otec“), další biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice a konečně mužové a ženy všech 
tříd a sociálních vrstev. Zdá se jako by papež šel přede všemi, chvějící se a trpící 
všemi těmi hrůzami, jež ho obklopují. Nejen domy toho města jsou polorozbořené – 
papež kráčí mezi mrtvolami zabitých. Cesta církve je popisována jako Via Crucis, jako 
putování údobím násilí, ničení a pronásledování. (Dokončení příště)           www.fatima2017.cz 
 

➢ Novinky z Katolického domu Pouchov 

Katolický spolek od svého ustavení v roce 1990, jako nástupce původního Spolku pro 
dostavbu Katolického domu (jehož činnost byla po roce 1948 pozastavena a na 
Katolický dům zavedena Národní správa), převzal jako právoplatný vlastník Katolický 
dům zpět do své správy. Od té doby do nutných oprav a vylepšení investoval přibližně 
1,5 mil. Kč.  
V letošním roce proběhla v sále výměna oken a dveří do zahrady. Tím kromě lepšího 
estetického vzhledu interiéru i exteriéru bylo docíleno nižšího úniku tepla, usnadněna 
údržba a čištění oken. Celkové náklady na dodávku, montáž a zednické zapravení 
(provedené svépomocí) činily cca 125 tis. Kč. Dále byla letos upravena klubovna 
v přední části domu tak, aby sloužila k pronajímání pro konání  rodinných oslav a jiných 
společenských setkání v počtu až 30 osob. Nainstalována zde byla nevelká starší 
kuchyňská linka doplněná novým dřezem a ohřívačem teplé vody. Vybavena je pro 
možnost přípravy teplých i studených nápojů a servírování přineseného občerstvení. 
Spolková rada na svém zasedání dne 18.10.2017 aktualizovala ceník pronájmu prostor 
Katolického domu. Od 1.11.2017 jsou ceny pronájmu stanoveny takto:  
  

Položka Cena pro cizí      Cena pro členy spolku 

sál a kuchyň 1 den 2.500,- Kč 2.000,- Kč 

kuchyň 1 den 1.000,- Kč 800,- Kč 

sál 1 hod 330,- Kč v létě 
    500,- Kč s topením (v zimě)     

270,- Kč v létě  
    400,- Kč s topením (v zimě) 

klubovna 1 den 700,- Kč 500,- Kč 

klubovna 1 hod 110,- Kč v létě  
    150,- Kč s topením (v zimě) 

90,- Kč v létě  
 120,- Kč s topením (v zimě) 

 
V rámci údržby bylo letos uskutečněno vyčištění podlahy v sále a provedeno její 
ošetření novým ochranným olejovým nátěrem. Obnoveny byly také nátěry veškerých 
venkovních dveří lazurovacím lakem. Průběžně probíhá i oprava a renovace 
poškozených židlí. Daří se udržovat travnaté plochy vlastní benzinovou sekačkou. 
Dlouhodobě však nejsou ošetřovány řezem keře podél plotů v zadní zahradě. Větve 
prorůstající plotem obtěžují sousedy. Spolková rada se proto obrací s prosbou na 
dobrovolníky, kteří se mohou podílet na zajištění úpravy keřů a zlikvidování zahradního 
odpadu. Podrobnější informace ochotným sdělí p. Verner (mobil 731598821). 
                            Spolková rada 
 

 

Církev žije ve světě     

http://www.fatima2017.cz/


  

 

 
 
➢ Farní ohlášky:  

 
• Tento týden si připomínáme – ve čtvrtek je svátek Posvěcení lateránské baziliky, 

v pátek je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, v sobotu je památka sv. 
Martina, biskupa, příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí. 

• Setkání seniorů farnosti – sejdeme se ve čtvrtek od 16 hodin ve farním 
sále na Pouchově. Setkání bude zakončeno mší svatou v kostele. Srdečně zveme. 

• Sbírka na pojištění – kostelů a dalších církevních budov se uskuteční příští neděli 
ve všech kostelích naší diecéze. 

• Pozvání na nešpory katedrální kapituly SD – srdečně zveme dnes od 17,30 hodin 
do katedrály. Texty nešpor budou k dispozici. Na závěr bude svátostné požehnání. 

  

Bohoslužby v příštím týdnu (6.  2017) 

 

Den Pouchov Rožberk 

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

17,00 
Za uzdravení vnuka  
a bratra a za živé  
a +členy rodiny 

 7.11.  Út ------  ------  

8.11.  St 18,00 
Za+Lidmilu a Otto 
Samkovy a ten celý rod 

17,00 
Za dobrý průběh operace  
a doby pooperační  
a za Boží požehnání 

9.11.  Čt 18,00 
Za všechny dárce  
na rozhlasové zařízení 
na Pouchově 

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

 10.11.  Pá 18,00 Za farnost 17,00 
Za +Zdenu Jedličkovou 
a její sestru Marii a duše 
v očistci 

11.11.  So 18,00 
Za +Zdeňka Kašpara, 
Annu Dostálovou a za 
živé a +z této rodiny 

17,00 
Za P. Miloslava a jeho 
maminku 

12.11.  Ne      8,00 
Za +Aloisii a Rudolfa 
Pastuszkovy a +rodiče 
a sourozence 

  9,30 
Za +rodiče Věru a Karla Dol-
košovy, jejich sourozence, 
rodiče a prarodiče 

Lektoři Ne   8,00 
Jitka Rusková 
Ondřej Rusek 
Alena Záveská 

  9,30 
Zdeněk Krám 
Milena Kuchařová 
Stanislava Poznarová 

Čísla písní k liturgii  519   

Úklid kostela    

Vojenský humor 
Major Hajánek měl být povýšen na podplukovníka, ale překvapivě tuto poctu odmítl. „Co tě to 
napadlo, Karle?” hubuje mu doma žena. „Mohl jsi mít jedno z nejvyšších míst v celých 
kasárnách!” „No právě,” odvětí pracovitý major, „mám strach z výšek!” 

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