
     Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením:  

                         1. čtení: Z knihy proroka Ezechiela 34,11-12.15-17 
                             
  
 
                 
          
           2. čtení:  Z prvního listu sv. apoštola Pavla Korinťanům 15,20-26.28 

                                                                                                                  
                                  
                                    Evangelium: Podle Matouše 25,31-46 
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Úmysly apoštolátu modlitby na prosinec 2017 
 

Všeobecný úmysl: 

Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se 
moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.  

Národní úmysl: 

Za vytrvalost v modlitbě (EG, č. 281,282). 
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Slavnost Ježíše Krista Krále 

  26.listopadu LP 2017 
     Barva bílá. 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 

 

V 6. stol. př. Kr. je Izrael ve vyhnanství v Babylonii. Ezechiel nejprve vysvětlil, proč tragické 
události nastaly. Nevěrnost Izraele byla již nesnesitelná. Ale nyní Bůh vyhlašuje milost (kap. 
33–39). 34. kapitola kritizuje špatné pastýře, kteří místo ovcí pásli sebe. Proto se Hospodin 
sám stane pastýřem lidu… 

Svatý Pavel vysvětluje téma posledního soudu. Avšak text postupně dostává spíše charakter 
oslavy. Tato slova lze číst nejen jako věcný popis událostí konce světa, ale i jako velkolepý 
obraz Božího vítězství. 

Text navazuje na předchozí neděli a zakončuje Ježíšovo veřejné vystoupení velkolepým 
obrazem posledního soudu. Podobenství odpovídá na zásadní otázku, podle čeho budeme 
souzeni na konci života. Opakování příkladů vlastního nasazení zvyšuje důstojnost 
a závažnost celé scény. 

Poslední neděle jsme uvažovali o konci světa či života. Dnes ale nechceme mít před očima 
„konec“ jako hlavní téma. V této neděli před námi vystupuje ten, který vládne dějinám. 
Dnes máme potkat v plné pravdě, síle a kráse toho, kdo je skutečný Pán. 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zpráva o pronásledování křesťanů 2015-2017 
(dokončení) 

 

Některé západní země svými kroky posilují extremismus 

Podle dokumentu Církve v nouzi i některé západní země svými kroky posilují extremismus. 
Jako příklad je uveden prodej zbraní Saúdské Arábii, přestože existují zprávy – včetně 
WikiLeaks – o tom, že tento vojenský materiál končí v rukou sunnitských extremistů, 
například ISIS. Saúdská Arábie tato obvinění ostře popírá, avšak zdroj blízký Církvi v nouzi 
je potvrdil. „Jelikož se islamistické skupiny jako ISIS výrazně spoléhají na externí zdroje 
zbraní a zpravodajství, je naléhavě nutné zintenzivnit kroky k zastavení všech skupin, které 
s nimi spolupracují,“ píše nadace Církev v nouzi. 
 

Nacionalismus v Indii, komunismus v Číně a Severní Koreji 

Po vzestupu nacionalistické strany Bharatiya Janata v dubnu 2014 narůstá také v Indii násilí 
namířené proti křesťanům. Napomáhá tomu filosofie, podle níž je Indie hinduistická země 
netolerující jiná náboženství. Organizace Catholic Secular Forum zaznamenala 365 vážných 
útoků na křesťany v Indii v roce 2016, včetně deseti zabití. 500 křesťanských duchovních 
bylo napadeno. Příkladem je i znásilnění a zabití 14 leté dívky v červenci 2016, k němuž 
došlo poté, co její rodina odmítla zřeknout se víry. 
Nejkrutější osud zažívají křesťané v Severní Koreji. Systém Songbun zde rozděluje 
společnost do  51 vrstev (1 je nejvyšší, nižší stupně jsou „nepřátelské vůči režimu“), který 
ovlivňuje přístup k potravinám, vzdělání i lékařské péči. Protestanté zde mají stupeň 37, 
katolíci 39. Podle Mezinárodní křesťanské solidarity jsou zaznamenány případy mučení 
křesťanů, jimiž bylo například přivazování na kříž nad ohněm nebo drcení pod stroji. 
Křesťané, protože jsou právě křesťané, jsou často popravováni tak, že jsou střeleni do oka, 
pak do břicha a poté do obou kolen. Pak padají do pod nimi vykopané jámy. Toto se děje 
v současnosti !! 
V roce 2016 oznámila Čína, že přijme podobný systém vrstev společnosti jako v Severní 
Koreji. V dubnu 2016 označil tamější prezident Si Ťin-pching křesťanství za jeden 
ze způsobů „zahraniční infiltrace“. Důraz přitom kladl na „počínštění“ náboženství a očištění 
od zahraniční kontroly. V nejlidnatější zemi došlo k novým zásahům proti církevním 
představitelům, například proti biskupům Kuo Si-ťinovi a Šao Ču-minovi. Na některých 
místech byly zakázány vánoční stromky nebo přání. V provincii Če-ťiang bylo zničeno 2 000 
křížů a kostelů. 
 

Křesťany je nutné zachránit teď nebo nikdy 

„Křesťany je nutné zachránit teď, nebo nikdy,“ uzavírá Církev v nouzi zkrácenou verzi 
své zprávy. „V době, kdy roste zájem médií o práva lidí nezávisle na pohlaví, etniku nebo 
sexualitě – abychom jmenovali pouze některé – je ironií, že v mnoha sekcích médií je tak 
malé pokrytí natolik masivního pronásledování, jež zakouší mnoho křesťanů,“ dodává. 
Vlády by pak měly využít svého vlivu i strategických a obchodních vztahů, aby se zastaly 
menšin, především Kristových následovníků.   
 

„Křesťané již nesmí být déle obětováni na oltář prospěchu nebo ekonomických 
výhod,“ píše Církev v nouzi ve své závěrečné zprávě. 

 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢ Politická situace  (děkujeme Ivě za reakci na článek „Otrávenost 

(českou) politikou.“ 
    Myslím si, že se můžeme a musíme podílet na utváření situace ve společnosti - 
máme velkou, sice nehmatatelnou, ale účinnou moc - v modlitbě.  Ta však musí 
vycházet pravdivě ze srdce a skutečného zájmu o to, co se děje. Budeme volit 
prezidenta....Pro mnohé z nás je pan Zeman nepřijatelný, je to už vyčerpaný, nemocný 
člověk. Modlitbou můžeme ovlivňovat stav věcí veřejných. Já se obracím o přímluvu 
na blahoslaveného Karla Rakouského. Cituji z novény k tomuto světci: " Posvátnou 
hodnost panovníka přijal Karel s vědomím OSOBNÍHO POVOLÁNÍ od Boha, jako 
nezadatelný a posvátný úkol, jako následovník Krista v láskyplném darování svého 
vlastního života. " Zní to téměř nadneseně, ale císaři Karlu nebyl lhostejný osud 
žádného člověka, byl to státník, politik, vytrvale usilující o ukončení války, kterou 
NErozpoutal. Karlova čestná osobnost je dnes - 95 let po jeho předčasné smrti v exilu - 
důležitější a významnější než kdykoli předtím, a to zejména pro sjednocenou Evropu, 
protože věrohodně dosvědčuje, že hlava státu se může a musí řídit při plnění svých 
povinností správně formovaným svědomím, a to i tehdy, když by to vyžadovalo osobní 
oběti a nevýhody.                                                                                           

Ivana Fendrychová 
 

Postavme proti svým negativním myšlenkám slova Bible 
(Ponticus Evagrius, Anselm Grün) 

Každý z nás si v sobě neseme vždycky dva  protipóly: strach i důvěru, lásku i agresi, 

kázeň i nekázeň, zbožnost i bezbožnost, svatost i světské smýšlení. Postavíme-li proti 

svým negativním myšlenkám slovo Bible, povede nás k setkání s důvěrou, láskou, silou 

a tím svatým, co je v nás, i když se právě silně hlásí o slovo to nesvaté. 

Tuto metodu, kterou popisuje ve své knize „Antirrhetikon“ psycholog mezi prvními 

mnichy jménem Evagrius Ponticus (345-399) je zapotřebí odlišit od moci pozitivního 

myšlení, které je v současnosti praktikováno. Moc pozitivního myšlení se snaží 

eliminovat z člověka násilně všechny jeho negativní myšlenky a nahradit je myšlenkami 

kladnými. Tím se ovšem jedinec dostává pod tlak, že zkrátka musí vidět všechno jen a 

jen pozitivně. Neodpovídá to skutečnosti a mnozí tak už na metodě pozitivního myšlení 

ztroskotali. V takovém případě se ale velice důrazně přihlásí o slovo negativní pól, a 

tím často bývá deprese. Můžeme ale  čerpat z osvědčených zkušeností starých 

mnichů, kteří jsou realističtější a lidštější. S negativními myšlenkami jednoduše počítají 

a připouštějí si je. Následně do nich ovšem řeknou nějaké slovo z Bible, které proti 

zraňujícímu působení myšlenky nasazuje uzdravující moc Božího slova. Když se v nás 

tu a tam přihlásí o slovo myšlenky bláznivé a možná i dost nepříjemné, se kterými se 

nemůžeme moc chlubit, přijměme to jako skutečnost. Neodsuzujme se kvůli nim, 

nehodnoťme je, ale jednoduše proti nim v důvěře a s humorem postavme nějaké slovo 

z Bible. V Bibli nám Bůh daroval lékařskou knihu, jejíž slova se hodí i na naše 

neuspořádané myšlenky Nabízím zde například jedno možné slovo z Bible  do situace, 

když si člověk připouští příliš sebelítostivé a naději ničící myšlenky, jak je jeho život 

náročný a že jej sotva snese: Doufej v Hospodina a čiň dobro, pak budeš přebývat 

v zemi a těšit se klidu. (Žalm 37,3) Stesky na přesmíru těžký život dnes slýcháme až 

příliš často. Psycholog mezi prvními mnichy Evagrius  však v tomto případě neutěšuje, 

nýbrž vybízí nás, abychom se spolehli na Pána a konali to, co je správné. Tato biblická 

věta nás  může chránit před sebelítostí, má nás vyvádět z oplakávání sebe samého a 

vést k důvěryplnému jednání. 

http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Neodsuzujme-se-a-nehodnotme-ale-pomahejme-si-Bozim-slovem.html 

Církev žije ve světě     

http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Ponticus.html
http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Grun.html
http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Neodsuzujme-se-a-nehodnotme-ale-pomahejme-si-Bozim-slovem.html


  

 

 
 
➢ Farní ohlášky:  

 
• Tento týden si připomínáme – ve čtvrtek je svátek sv. Ondřeje, apoštola, pátek 

je první pátek v měsíci, zasvěcený úctě B. Srdce Páně, v sobotu je památka 
P. Marie, příští neděle je 1. neděle adventní. V sobotu při večerní mši svaté 
a v neděli budou požehnány adventní věnce. 

• Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. 
V době adventní se oltář zdobí květinami jen střídmě. 

• Mše sv. v DMT – bude sloužena ve čtvrtek 30.11. od 16 hodin v azylovém domě. 
Po mši svaté bude beseda s účastníky mše svaté z azylového domu. Zveme. 

• Návštěva starých farníků – se uskuteční v pátek v dopoledních hodinách. 

• Večer mladých na Pouchově - Královéhradecký vikariát zve všechny mladé 
na Filmový večer, který se bude konat v pátek 8.12. od 17 hodin na pouchovské 
faře. Na toto „domácí“ setkání zveme všechny mladé z farnosti ve věku od 14 let. 
Více informací naleznete na vývěsce. 

• Pozvánka na zpívané nešpory do katedrály – v neděli 3.12. od 17,30 hodin. 
 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (27. 11.  2017)      

         

Den Pouchov Rožberk 

27.11.  Po 7,30 Za +Růženu Zikánovou 17,00  

28.11.  Út ------  ------  

29.11.  St 18,00 
Za manžele Grombířovy 
a poděkování za 60 let 
společného života 

17,00 
Za živé a zemřelé 
přátele 

30.11.  Čt 18,00  17,00 Na jistý dobrý úmysl 

   1.12.  Pá 18,00  17,00 
Za +rodiče, bratra a 
členy rodiny 

 2.12.  So 18,00 Za farnost 17,00 Na jistý dobrý úmysl 

 3.12.  Ne      8,00 
Za Annu Bernášovou a 
příslušníky tohoto rodu 

  9,30 
Za rodiče Vendolských 
a živé členy rodiny 

Lektoři Ne   8,00 
Lenka Voláková 
Lukáš Volák 
Iva Fendrychová 

  9,30 
Miroslava Otavová 
Petr Rusek 
Lukáš Kyrian 

Čísla písní k liturgii  101,109,126   

Úklid kostela Skupina III.  I. skupina 

  Humor na pracovišti 
„Modlíte se doma před jídlem?” ptá se chlápek kolegy. „Ne, moje žena vaří dobře!” 

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