
     Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením:  

                         1. čtení: Z knihy Přísloví 31,10-13.19-20.30-31 
                             
  
 
                 
          
         2. čtení:  Z prvního listu sv. apoštola Pavla Soluňanům 5,1-6 

                                                                                                                  
                                  
                                    Evangelium: Podle Matouše 25,14-30 
 
 

 

 
 

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

Výročí 300 let kaple sv. Klimenta v Hradci Králové 
 

V kapli sv. Klimenta pod Bílou věží v Hradci Králové bude ve čtvrtek 
23. listopadu celebrovat mši svatou kardinál Dominik Duka OP. V roce 1717 
byla v kapli celebrovaná první mše svatá po její barokní přestavbě. Ve čtvrtek 
23. 11. 2017 si připomeneme 300. výročí této události.  

Program: 
čtvrtek 23.11.: 17:45 - zpívané nešpory, 18:30 - poutní mše svatá (celebruje kardinál 
Dominik Duka OP, arcibiskup pražský), 19:30 - požehnání nové reprezentativní knihy 
(Kaple sv. Klimenta, autor: dr. Jiří Němeček).  
sobota 26.11.: 16:00 - krátký hudební program 16:15 - přednáška týkající se historie kaple 
sv. Klimenta (dr. Jiří Němeček) 16:45 - autogramiáda právě vyšlé knihy Kaple sv. Klimenta 
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33. neděle v mezidobí 

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

Cyklus A  

Odp.: Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách. 

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 

 

Text je výběrem veršů ze závěrečné kapitoly Knihy přísloví, v hebrejštině má charakter 
hymnu. Kniha v 9. kapitole hovořila o moudrosti a pošetilosti v podobě dvou žen. Tak i náš 
text odkazuje v širším porozumění na „paní moudrost.“ Jde o chválu správného životního 
postoje a dokonce moudrosti samé. 

Tento asi nejstarší apoštolský list a nejstarší kniha Nového zákona - snad z roku 
51 po Kristu - mluví také o posledních věcech. Tehdy, stejně jako dnes, se lidé ptali, 
kdy to bude a zda se máme posledního příchodu Kristova bát. 

Matoušovo evangelium uzavírá Ježíšovu veřejnou činnost čtyřmi řečmi. Všechny směřují 
k poslednímu soudu (podobenství o věrném služebníku, deseti družičkách, o hřivnách 
a posledním soudu). Zjevný důraz je kladen na odpovědné chování ve srovnání s pouhým 
strachem či útěkem před zodpovědností. 

Při pozorném čtení textů, které doprovází konec církevního roku a které mluví o konci 
světa, objevíme, že tato čtení odkazují na správné nasměrování životních postojů, s nimiž 
člověk na konci života má stát před Bohem. Jak tyto správné postoje vypadají? 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zpráva o pronásledování křesťanů 2015-2017 
Pronásledování křesťanů dosáhlo v nejpostiženějších zemích v letech 2015-2017 svého 
historického vrcholu. Kristovi následovníci jsou nejvíce perzekuovanou skupinou na světě. 
Přesto se o nich málo hovoří. Západní vlády by proto měly využít svého vlivu a zastat se 
utlačovaných menšin, zejména křesťanů. Vyplývá to z poslední zprávy Pronásledování a 
zapomenutí, kterou vydala papežská nadace Církev v nouzi.  

„Křesťané jsou vepři. Nezasloužíš si žít“ 

Tato slova slyšel syrský křesťan Elia Gargoul z úst extremisty z fronty an-Nusrá. 
Spolu s dalšími 214 věřícími byl spoután a unesen, násilníci před jeho očima ničili klášter sv. 
Eliáše a zabíjeli lidi. Ze zajetí se dostal díky vysokému výkupnému, které zaplatila jeho 
rodina. Gargoulův příběh je jedním ze stovek, které shromáždila papežská nadace Církev 
v nouzi a jež jsou obsaženy v nové publikaci Pronásledovaní a zapomenutí? Zpráva o 
křesťanech utiskovaných pro svou víru 2015-2017. Dokument sleduje třináct zemí s vysokou 
mírou pronásledování. Usiluje o hlubší vhled do problematiky, uvádí proto příčiny 
současného stavu i možné vyhlídky. Pronásledování je nejhorší v dějinách. Perzekuce 
Kristových následovníků je podle Církve v nouzi nejhorší v dějinách. Křesťané jsou nejen 
nejvíce pronásledovanou skupinou; stále více věřících navíc zažívá ty nejhorší formy útlaku. 
Dokument cituje americké Pew Center, podle kterého v letech 2014-2015 vzrostl počet zemí, 
v nichž křesťané zakouší nepřátelství, ze 108 na 128. Perzekucí prochází podle různých 
organizací 200-600 milionů křesťanů. Hlavním utiskovatelem může být stát (Severní Korea), 
skupiny ve společnosti (ISIS, Nigérie) nebo kombinace obojího (Pákistán).  

Bezprostřední hrozba vymazání křesťanství 

Za nejvýznamnější faktor označuje Církev v nouzi násilný exodus křesťanů. V Sýrii bylo 
v březnu 2016 půl milionů věřících v Krista oproti 1,2 milionů o pět let dříve. Z Aleppa uprchlo 
75 procent křesťanů. Procento je přitom výrazně vyšší oproti jiným uprchlíkům, kterých 
odešlo ze severosyrského města 25 procent. „Vymýcení křesťanů a jiných menšin bylo – a 
stále je – specifickým a přiznaným cílem extremistických skupin, které působí v Iráku, Sýrii 
a jinde v oblasti, včetně Egypta,“ píše Církev v nouzi. Součástí strategie podrobení menšin 
je také sexuální násilí. Křesťané v Iráku a Sýrii se stali obětí genocidy. Podobné masové 
vyvražďování probíhá i v Nigérii, kde operuje teroristická organizace Boko Haram. Jenom 
v tamější diecézi Kafanchan bylo v posledních pěti letech zabito 988 lidí, zničeno 
71 převážně křesťanských vesnic, zpustošeno bylo též 2 712 domů a 20 kostelů. 

Vlády selhávají v ochraně křesťanů 

Podle nového dokumentu vlády dosud selhávají v zastavení genocidy a potrestání viníků, 
jak je uvedeno v úmluvě o genocidě. Církevní představitelé i věřící zaznamenali nečinnost 
autorit týkající se ochrany křesťanů prchajících před Islámským státem (ISIS). Uprchlíci 
v Libanonu, Jordánsku i jinde někdy nemají přístup do oficiálních táborů OSN či jiných 
organizací. V případě jednoho tábora OSN jeho koordinátor po křesťanech požadoval, 
aby jako podmínku vstupu přijali muslimské zvyklosti. Samotní křesťané mají také 
z uprchlických táborů strach. Výsledkem je exodus věřících do zemí mimo Blízký východ 
a tak i ztížený návrat poté, co budou teroristé poraženi. V jejich navrácení jim proto pomáhají 
církevní organizace. Vláda je neschopná postavit se rostoucímu radikálnímu islamismu také 
v Pákistánu. 

(dokončení příště) 
   zdroj: ČBK 

 
 
 

Žijeme s církví  
 



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

Církev žije ve světě  
 

➢ Z křesťanské víry je třeba čerpat sílu k životu 
V českých zemích se diskutuje o politice.  Nejen o nové vládě, ale i o kandidátech  na 
nového presidenta.  Většina z nás, to si přiznejme, dobře ví, co by bylo pro naší zem 
dobré.   Vkládáme svou naději – na člověka. Čekáme na presidenta, čekáme na vládu, 
kteří splní naše sny o pozemském štěstí, nebo chcete-li o věčném blahobytu. Ale kdesi 
na dně snad každého člověka  leží jiná touha, touha kterou  v blahobytné společnosti 

ovšem skoro nevnímáme, nebo neposloucháme. Na www.vira.cz  bylo v těchto 

dnech uveřejněno několik článků moudrých lidí, kteří ukazují směr. 
V článku „Otrávenost (českou) politikou“  Petr Příhoda, Benedikt XI. a Václav Dvořák  
ukazují, jaké jsou největší nemoci české politiky. I když si rádi jejich názory přečteme, 
myslím, že  člověk se musí tváří tvář  vyrovnat se svým osobním problémem: Co s tím, 
když se na nás hrnou samé negativní myšlenky a kritika je na prvním místě, co nás 
napadá? V tomto příspěvku se zaměříme na diagnózu nemoci české politiky  a příště 

uveřejníme příspěvek Anselma Grüna.  

Jaké jsou tedy největší nemoci české politiky? 

Petr Příhoda: Jsou stejné jako nemoci celé české společnosti. Je to především 

hodnotová dezorientace, čili demoralizace. Má tisíc a jednu podobu.Ukazuje se nejen 

to, že politické strany ztrácejí schopnost artikulovat politickou vůli veřejnosti, ale že i 

veřejnost přestává tuto politickou vůli mít. Děje se tak ale i v zemích, o nichž říkáme, že 

jsou vyspělé. „Otrávenost politikou“ je téma, o němž starostlivě uvažují i analytici 

v západoevropských zemích. Přitom tam ale ještě pořád „žijí z podstaty“, kterou u nás 

komunistický režim zlikvidoval. Zdá se, že moderní západní, čili masová konzumní 

společnost, uvyklá určitému komfortu, je už něčím jiným než společnost 19. a počátků 

20. století, kdy se vytvářely mechanismy demokratického fungování. U nás (i v jiných 

postkomunistických zemích) je to zřejmější. Politické strany, především ty velké, se 

stávají federacemi zájmových skupin, které si konkurují v boji o finanční zdroje. 

Václav Dvořák: Společnost zbavená smyslu pro právní řád  je velmi zranitelná…  

Pod fašistickou a komunistickou nadvládou došlo k určité barbarizaci společnosti, ke 

ztrátě hodnot, k podpoře účelovosti jednání. (Radovan Lukavský) Společnost lidí 

dlouhodobě zbavená jakéhokoliv kritéria, a tím i smyslu pro právní řád, je zcela 

otevřená nebezpečím, která se k ní nyní valí z liberální společnosti. Je nutné mít na 

paměti to, že formalismus „reálného socialismu“ vypěstoval ve společnosti mravní 

cynismus, na který navázal bezuzdný liberalismus svobodných devadesátých let, jenž 

nás zavalil a dodnes stále zavaluje množstvím morálního odpadu.  

Benedikt XVI.: “Politici, dbejte na pravdu, na dobro národa a nenechte se ovlivňovat 

lobbisty a zájmovými skupinami!“ Takové poselství pronesl v září 2009 papež Benedikt 

XVI. ve Španělském sále Pražského hradu k významným osobnostem veřejného 

života. "Věrnost lidu, kterému sloužíte a který zastupujete, vyžaduje věrnost pravdě, 

která je sama v sobě zárukou svobody a opravdového lidského rozvoje," pronesl papež 

ke shromážděným. 
Svatý otec připomněl naléhavost podporovat hodnoty sociální nauky církve, jimiž jsou 
život, rodina, solidarita s chudými, svoboda, hledání společného dobra. Tyto hodnoty 
zaručují opravdový rozvoj společnosti. Je úkolem laiků ukazovat konkrétně osobním, 
rodinným, společenským, kulturním a politickým životem, že víra umožňuje číst 
skutečnost novým způsobem a proměňovat ji; že křesťanská naděje rozšiřuje omezené 
lidské obzory a zaměřuje člověka k opravdové výši svého bytí, k Bohu; že láska v 
pravdě je tou nejúčinnější silou, která je schopná změnit svět; že evangelium je 
zárukou svobody a poselstvím osvobození,“ 
Celý článek je možno si přečíst na: http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Otravenost-
politikou.html 
 

Církev žije ve světě     

http://www.vira.cz/
http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Otravenost-politikou.html
http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Otravenost-politikou.html


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v úterý je památka Zasvěcení Panny Marie 
v Jeruzalémě, ve středu je památka sv. Cecilie, panny a mučednice, ve čtvrtek 
je slavnost sv. Klementa I, papeže a mučedníka, hlavního patrona hk diecéze, 
v pátek je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků, příští 
neděle je Slavnost Ježíše Krista Krále (pobožnost po mši svaté před NSO). 

• Osudy hradeckých pomníků - Biskupská knihovna v Hradci Králové vás zve 
na přednášku Osudy hradeckých pomníků – Sál Balbínka, 24. 11. od 9:30 hodin. 
Přednáška se zabývá královéhradeckými pomníky v dobových proměnách 
20. století. Dozvíme se, jak se jejich často pohnuté osudy utvářely, od pomníků 
značně proslulých až po ty méně známé. Přednášet bude historička 
PhDr. Jaroslava Pospíšilová, kurátorka muzea v Hradci Králové. Organizační 
kontakt: daskova@bihk.cz, 731 454 025. 
 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (20.  2017)      

         

Den Pouchov Rožberk 

20.11.  Po 7,30 

Na poděkování za 
prokázaná dobrodiní 
s prosbou o další Boží 
pomoc v rodině 

17,00 
Za živé a +z rodiny 
Novotných a Jónovy 

 21.11.  Út ------  ------  

22.11.  St 18,00 Na dobrý úmysl 17,00 
Za Stanislava Štorka  
a rodiče z obojí strany 

23.11.  Čt -----  17,00 
Za rodiče Holubovy  
a tři dcery 

  24.11.  Pá 18,00 Na dobrý úmysl dárce 17,00 
Za Josefa Novotného  
a rodiče 

25.11.  So 18,00 Za farnost 17,00 
Za P. Miloslava a jeho 
maminku 

26.11.  Ne      8,00 
Za +Miroslava Malečka 
a rodinu Doležalovu 

  9,30 Na dobrý úmysl dárce 

Lektoři Ne   8,00 
Hana Špatenková 
Ludmila Černá 
Marie Šetřilová 

  9,30 
Vladimír Novotný 
Marie Novotná 
Marika Bartošová 

Čísla písní k liturgii  707,703,631   

Úklid kostela    

Kuchařský humor 
Manželka peče štrůdl a před tím, než ho vloží na pekáč do trouby, odřízne oba konce. 
Manžel se na to dívá a ptá se, proč je odřezává. „Takhle jsem se to naučila od maminky,” 
odpoví mu žena. Za měsíc jedou navštívit manželčiny rodiče, a tam manžel vidí, 
jak tchyně odřezává konce štrůdlu. Zeptá se tedy proč. Tchyně mu odpoví: „Protože mám 
malej plech!” 

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