
      
Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 

 
K zamyšlení: 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením:  

1. čtení: Z knihy Moudrosti 6,12-16 
                             
  
 
                 
          

2. čtení:  Z prvního listu sv. apoštola Pavla Soluňanům 4,13-18 

                                                                                                                  
 

Evangelium: Podle Matouše 25,1-13 

 
 

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

Pouť k Pražskému Jezulátku 
 

Během mše svaté v sobotu 18. 11. u Pražského Jezulátka budeme děkovat za průběh 
putování sochy Panny Marie Fatimské po českých i moravských diecézích. Bude mimo 
to mimořádně umožněna i modlitba v kapli sv. Václava v pražské katedrále. Odpoledne 
bude mše sv. ve 14.00 hod. v chrámu Panny Marie Vítězné na Malé Straně u Pražského 
Jezulátka Registrace poutníků - převzetí identifikace pro společný příchod do katedrály 
bude tentokrát přímo před hlavním vchodem do katedrály vpravo v čase od 9.30 
do 10.00 hod. Ti, co půjdou pouze na odpolední mši sv. ve 14 hod. k Pražskému 
Jezulátku, registraci nepotřebují.  

 

 
 
 
 
 

Nedělní farní zpravodaj 37/17 
  
 

32. neděle v mezidobí 

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

Cyklus A  

Odp.: Po tobě žízní duše má, Bože, můj 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 

 

Čteme jednu z nejmladších knih Starého zákona (1. století před Kristem). Kniha vznikla 
nejspíše mimo Izrael v diaspoře a měla sloužit jako povzbuzení pochybujících židů. 
Od 6. kapitoly začíná chvála na moudrost. Ta je zde tajuplně zosobněna (podobně Přísloví 
9; a Sirachovec 24), je nám darem Božím i partnerem v dialogu, je třeba ji však hledat. 

Čteme z nejstaršího novozákonního textu druhou část. Svatý Pavel napomínal k věrnosti 
a nyní odpovídá na otázku zřejmě položenou adresáty listu na posmrtný život. Jde tak 
o doklad nejstarší zmínky víry křesťanů v posmrtný život. 

V kapitolách 24.– 25. Matoušova evangelia Ježíš mluví k učedníkům o konci světa 
(eschatologické otázky). Jde vlastně o poslední Ježíšova slova k učedníkům na veřejnosti. 
Dnes čteme první ze tří velkých podobenství o příchodu Pána na konci věků. Připomeňme, 
že ženich jde nejprve do domu nevěsty a „vyjednává“ podmínky svatby s otcem nevěsty. 
I když mohlo jít o slavnostní formalitu, mohla trvat dlouho. Družičky čekají u domu ženicha. 

S blížícím se koncem liturgického roku se v textech čtení otevírají otázky konce života 
i konce světa. Hlavní téma této neděle by se dalo shrnout do pojmu „touha“, který 
můžeme vztáhnout na Boha, život s ním i touhu po jeho vládě v našem životě a ve světě. 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Společné prohlášení Světové luterské federace a Papežské rady 

pro jednotu křesťanů - dokončení 

 

Mezi požehnání letošního výročí patří skutečnost, že luteráni a katolíci 
poprvé nahlíželi na reformaci z ekumenického hlediska. To umožnilo nový 
pohled na události šestnáctého století, které vedly k našemu rozdělení. 
Uvědomujeme si, že zatímco minulost nemůže být změněna, její vliv na nás 
dnes může být proměněn, aby se stal podnětem pro růst společenství, 
a pro svět znamením naděje na překonání rozdělení a roztříštěnosti. 
Znovu se jasně ukázalo, že toho, co máme společné, je mnohem víc než toho, 
co nás ještě dělí. 

Radujeme se z toho, že se ke Společném prohlášení o nauce 
o ospravedlnění, slavnostně podepsané Světovou luterskou federací 
a římskokatolickou církví v roce 1999, v roce 2006 připojila také Světová 
metodistická rada a během letošního připomínkového roku reformace i Světové 
společenství reformovaných církví. Právě dnes je představována a přijímána 
anglikánským společenstvím během slavnostního obřadu ve Westminsterském 
opatství. Na tomto základě mohou naše křesťanská společenství budovat 
stále bližší pouta duchovního konsenzu a společného svědectví ve službě 
evangeliu. 

Oceňujeme mnoho společných modlitebních událostí luteránů a katolíků 
s jejich ekumenickými partnery v různých částech světa, stejně jako teologická 
setkání a významné publikace, které daly obsah tomuto připomínkovému roku. 

Při pohledu do budoucna se zavazujeme, že budeme pokračovat 
na společné cestě, vedené Božích Duchem, směrem k větší jednotě podle vůle 
našeho Pána Ježíše Krista. S Boží pomocí chceme v modlitbě rozlišovat 
své chápání církve, eucharistie a služby a hledat tak podstatný konsenzus, 
abychom překonali zbývající rozdělení mezi námi. S hlubokou radostí 
a vděčností důvěřujeme, že „ten, kdo [v nás] začal dobré dílo, je dokončí 
až do dne Ježíše Krista“ (Filip 1, 6). 
 

Originál a překlad do hlavních světových jazyků je dostupný na stránkách Vatikánu 
(adresa: www.radiovaticana.cz) 

 
====================================================================== 

Poděkování – upřímné poděkování všem, kteří dnes svým darem 
přispěli do sbírky na plošné pojištění kostelů a církevních budov 
v naší královéhradecké diecézi. 
====================================================================== 
 
 
 
 
 

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.35) 

V tomto obraze lze objevit znázorněné dějiny celého století. Jako jsou místa 
země shrnuta ve dvou obrazech – hora a město orientující se na kříž – tak i 
časy jsou prezentovány sevřeným způsobem: ve vidění můžeme rozpoznat 
uplynulé století jako století světových válek a mnoha místních válek, které 
naplnili celou jeho druhou půli a přinesli s sebou nové formy krutosti. 
V zrcadle tohoto vidění můžeme vidět svědky víry celých desetiletí. V této 
souvislosti se zdá vhodné uvést větu sestry Lucie, kterou napsala v dopise 
Svatém otci 12. května 1982: „Třetí část tajemství se vztahuje na slova Naší 
Paní: „Jestli ne, (Rusko) rozšíří své bludy po světě a bude podněcovat války a 
pronásledování církve. Dobří lidé budou mučeni, Svatý otec bude muset 
hodně trpět, mnohé národy budou zničeny.“ 
Postava papeže má na Via Crucis v jednom ze století zvláštní úlohu. V jeho 
namáhavém výstupu na horu můžeme bezpochyby najít zobrazení různých 
papežů, kteří Piem X. počínaje, až po papeže sv. Jana Pavla II. Sdíleli utrpení 
toho století a snažili se uprostřed nich jít po cestě, která vede ke kříži. Ve 
vidění je i papež zabit na cestě mučedníků. Což v tom neměl Svatý otec 
poznat svůj osud, když si po atentátu 13. května 1981 dal přinést text třetí 
části tajemství? Stál velmi blízko hranici smrti a sám vysvětlil své zachránění 
slovy: „Byla to mateřská ruka, která vedla dráhu kulky, a papež se ve 
smrtelném zápase zastavil na prahu smrti.“ (13.5.1994) Skutečnost, že 
„mateřská ruka“ vychýlila smrtelnou kulku, znovu ukazuje, že neexistuje 
neměnný osud, že víra a modlitba jsou moci, které mohou ovlivnit dějiny, a že 
nakonec modlitba je silnější než střely, víra je mocnější než rozdělení. 
Závěr tajemství připomíná obrazy, které možná Lucie viděla ve zbožných 
knihách a jejichž obsah vyplývá ze starobylých intuicí víry. Je to utěšující 
vidění, které chce dát uzdravující moci Boha proniknout do dějin krve a slz. 
Andělé zachycují pod rameny kříže krev mučedníků a zalévají tak duše, které 
se přibližují k Bohu. Krev Kristova i krev mučedníků je zde pod stejným 
zorným úhlem: krev mučedníků stéká z ramen kříže. Jejich mučednictví se 
naplňuje v solidaritě s Kristovým utrpením, stává se s ním jedno. Doplňují „na 
svém těle, co ještě zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap“ (srov. Kol 
1,24). Jejich život se stal samotnou Eucharistií, vloženou do tajemství zrna, 
které umírá a stává se plodným. Krev mučedníků je semenem křesťanů, řekl 
Tertulián. Jako se z Kristovy smrti, z jeho otevřeného boku zrodila církev, tak 
je smrt svědků úrodnou půdou pro budoucí život církve. Vidění třetí části 
tajemství, na počátku tak stísňující, se tedy uzavírá obrazem naděje: žádné 
utrpení není marné a právě trpící církev, církev mučedníků, se pro člověka 
stává ukazatelem při hledání Boha. Do láskyplných rukou Boha byli přijati 
nejen trpící jako Lazar, který došel velké útěchy a tajemně představuje Krista, 
který se chce stát pro nás ubohým Lazarem; je tu něco víc: z utrpení svědků 
vyvěrá očistná a obnovující síla, protože zpřítomňuje Kristovo utrpení a 
předává přítomnosti svou spásonosnou účinnost. 
 www.fatima2017.cz 
Toho času kardinál Josef Ratzinger, prefekt Kongregace pro nauku víry, současný 
emeritní papež Benedikt XVI. 
Dokončení příště 

 

Církev žije ve světě     

http://www.fatima2017.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Anežky České, panny, 
v pátek je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, příští neděle je 33. v liturgickém 
mezidobí. 

• NET For God – setkání s promítáním dokumentu - ve čtvrtek od 19,30 hodin ve farním 
sále na Pouchově. Následuje diskuse k promítnutému. Srdečně zveme. 

• Setkání františkánské rodiny – se mimořádně uskuteční již v pátek 17. listopadu 
od 15,30 hodin na pouchovské faře. Bude zakončeno mší svatou v 18 hodin v kostele. 

• Ministrantská schůzka – zvu všechny ministranty–na setkání v sobotu od 9,30 hodin. 

• Dobrovolnický týden pro seniory - rádi pomáháte druhým? Chtěli byste si vyzkoušet 
dobrovolnickou činnost? Přihlaste se na Dobrovolnický týden, který se uskuteční 
v týdnu od 20. do 24. listopadu 2017 v Domově pro seniory GrandPark v H. Králové. 
V případě zájmu a pro bližší informace kontaktujte do 7. 11. PhDr. Veroniku 
Čepelkovou, Diecézní centrum pro seniory, tel.: 737 215 328, e-mail: dcs@bihk.cz 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (13.  2017)      

         

Den Pouchov Rožberk 

13.11.  Po 7,30 Z………. 17,00 
Za +Růženu Zikánovou  
a Františka Novotného 

 14.11.  Út ------  ------  

15.11.  St 18,00 
Za +manžela, sestru  
a celý rod a za těžce 
nemocnou Ivu 

17,00 
Za živé a +z rodiny 
Lankašovy a Forchnerovy 
a za kněze 

16.11.  Čt 18,00 Za +Hanu Jorovou 17,00 
Za Boží požehnání  
a zdraví všech dětí, 
vnoučat a pravnoučat 

  17.11.  Pá 18,00 
Za Františku a Antonína 
Duškovy, jejich živé a 
+děti,celý rod a duše v o. 

17,00  

18.11.  So 18,00 Za farnost 17,00 
Za živé a +z rodiny 
Polákovy  
a za duše v očistci 

19.11.  Ne      8,00 
Za pana kanovníka 
Františka Duška 

  9,30 
Za +manžela Albína Žáka, 
jeho rodiče  
a duše v očistci 

Lektoři Ne   8,00 
Jaroslava Vojáčková 
Jiří Vojáček 
Hana Špatenková 

  9,30 
Miloslav Devetter 
Jitka Bartošová 
Marie Bártová 

Čísla písní k liturgii  514   

Úklid kostela Skupina II.  III.skupina 

Z prostředí restaurace:  „Haló,” volá host na číšníka, „poznáváš mě?” „Ne, pane, nikdy jsem 

vás neviděl,” bezradně krčí rameny číšník. „Ty lháři,” osopí se na něj muž, „vždyť jsem si 
u tebe před hodinou objednal řízek!” 
---------------------------------------------------------------------------------------------  
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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