
Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 
K zamyšlení: 
 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtení: 

1. čtení: Z knihy proroka Jonáše 3,1-5.10 

 

 

2. čtení: Z prvního listu sv. apoštola Pavla Korinťanům 7,29-31 

                                                                                                                  
                                  

 
 
 

 

Evangelium: Podle Marka 1,14-20 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vyjádření generálního sekretáře ČBK - reakce na rozhodnutí vlády  

na zdanění částečného majetkového narovnání, tzv. církevních restitucí 

Ke snahám o zdanění není žádný důvod. Tzv. církevní restituce v současné podobě zákona 
a podepsaných smluv jsou výhodné pro stát a společnost. Opakovaně jsme prokázali, 
že nejsou nadhodnocené, a každý se o tom může přesvědčit na našem webu Cirkev.cz. 
Zdůrazňujeme, že podepsané smlouvy se mají v právním státě ctít. Pokus vynucovat korekci 
smluvně garantovaného právního stavu bez toho, že by se s druhou stranou jednalo, je 
deformací právního prostředí; kvalita tohoto prostředí pak vypovídá i o kvalitě demokracie. 
Část tzv. restitucí v podobě náhrady za historický majetek, který nemůže být církvím v ČR 
vydán, není žádný dar či něco podobného. Je to částečná náhrada za komunisty zabavený 
majetek, určený k obživě kněží a řeholníků v tehdejším Československu.  

Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK 
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3. neděle v liturgickém mezidobí 
21. ledna LP 2018 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 
Cyklus B 

Odp.: Ukaž mi své cesty, Hospodine! 

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 

 

První list Korinťanům je množstvím odpovědí na konkrétní nesourodé otázky položené 
Korinťany. Sedmá kapitola odpovídá na otázky manželství a celibátu. Citované verše 
ukazují na klíč k předporozumění tehdejších křesťanů: Pán brzy přijde – manželství ani 
plození dětí již není důležité. Čas ukázal, jak Pán myslel svůj „brzký“ příchod. Výzva 
v sedmém verši prvního listu Korinťanům je stále aktuální: „Žijte, jako by věci tohoto světa 
měly zítra skončit.“ 

Začátek Markova evangelia vypráví o Ježíšově veřejném působení. Ježíš navazuje 
na Jana Křtitele, tradice Starého Zákona… Své působení spojuje s konkrétními lidmi: 
napřed je povolal, aby následně mohli zažít jeho spásu. 

První neděle liturgického mezidobí vypráví o začátku Ježíšovy činnosti. Vracíme se k tématu 
Božího „povolání“. Jonáš v prvním čtení je příkladem osoby, která sice slyší Boha, ale 
nechce naplnit jeho vůli. Dnešní neděle může být výzvou k přijetí Božího pozvání. 

Kniha Jonáš je koncipována jako literárně promyšlená novela. První scéna: Prorok utíká 
před Hospodinem, klesá až na dno… Druhá scéna: Jde, ač nerad, do Ninive. Prochází 
jím pouze jeden den, ale Ninivané reagují. Jenže toto právě Jonáš nechtěl. Jeho pohled 
na spravedlnost je jiný než Hospodinův…. 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                             
 

Pastýřská výzva biskupa Jana Vokála k druhému kolu 
presidentských voleb 

 
 
Bratři a sestry v Kristu, 
 

   Ač je volba presidenta aktem především politickým, obracím se na Vás s prosbou, abyste 

k ní přistoupili v modlitbě, svěřili svou úvahu Pánu v Duchu a v Pravdě. 

   Hlava státu je v naší zemi historicky dána mocí, kterou nepostihují žádné právní předpisy: 

svou autoritou, morální zakotveností a hodnotami, jež vyznává, stvrzuje a potvrzuje směr, 

kterým se země ubírá. Je vzorem pro jednání občanů, politiků, rodin i dětí.  

   Na prezidentské standartě čteme nápis: Pravda vítězí. Vybírejme proto, prosím hlavu státu 

podle toho, jak přistupuje k pravdě.  Zda ji interpretuje pragmaticky jako pravdu svou, nebo 

jako pravdu, jež přesahuje zájmy konkrétních lidí a skupin, je platná z pohledu věčnosti.  

   Ve druhém kole voleb jsou jenom dva kandidáti. Žádný z nich s námi nemusí hodnoty, jimž 

věříme, sdílet plně. Modleme se však za lepší volbu. Svěřme tuto starost Pánu před oltářem 

a podílejme se na takové volbě svým hlasem.  

   Duchovní otce zodpovědné za farnosti a řeholní společenství naléhavě prosím o modlitbu 

Růžence a o hodinové  adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí, právě na tento úmysl. 

   Volme zodpovědně a ve prospěch pravdy.  

K tomu Vám žehná  

                                                                                                        Mons. Jan Vokál  v.r. 

                                                                                                    biskup královéhradecký 
 
 
Dáno v den památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 18. ledna 2018 

 
 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

➢ Z kázání papeže Františka v domě sv.Marty 

Co je to v našem nitru, že jsme ponoukáni posmívat se těm slabším?“ – tázal se papež 
František v dnešním kázání při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. „Za takovýmto 
počínáním stojí ďábel, neboť v něm není soucit“ – konstatoval Svatý otec.Komentoval tak 
první čtení dnešní liturgie z knihy Samuelovy (1 Sam 1,1-8), která vypráví o rodičích 
tohoto starozákonního proroka, o Elkanovi a Anně. Elkana měl dvě manželky: bezdětnou 
Annu a Penninu, která děti měla. Avšak Pennina, místo aby se snažila Annu těšit, 
nenechá si uniknout příležitost, jak ji ponížit a bezohledně jí dát najevo, že je bezdětná. V 
Bibli se podobné situace vyskytují často, poznamenal papež a připomněl vztah mezi 
Abrahamovými ženami Hagar a bezdětnou Sárou, anebo manželky Joba a Tobiáše 
posmívající se svým ztrápeným manželům. Postoj zesměšňování slabšího však zaujímají 
také muži jako např. Goliáš vůči Davidovi. 
„Kladu si otázku: jaké je nitro těchto lidí? Co je to v našem nitru, že jsme ponoukáni 
pohrdat, být bezohlední a posmívat se těm nejslabším? Je pochopitelné mít spadeno na 
někoho silnějšího... třeba když tě svádí závist... ale ti nejslabší?? Co nás to uvnitř 
ponouká? Je to jakýsi návyk jako bych měl potřebu někým opovrhovat, abych se cítil 
bezpečně. Jakási nutnost... 
„Vyskytuje se to i mezi dětmi“ – pokračoval papež a zavzpomínal na svoje dětství, kdy ve 
čtvrti, kde bydlel, žila jistá choromyslná žena jménem Angiolina, která se celé dny toulala 
ulicemi. Ženy jí přinášely jídlo či oblečení, ale děti si z ní někdy tropily žerty. Říkalo se: 
»pojďme za Angiolinou, bude legrace«. „Kolik zlomyslnosti je i v dětech, když se navážejí 
do toho slabšího!“ 
„A dnes jsme toho neustále svědky ve školách. Fenomén šikany, napadání slabého, 
protože »jsi tlusťoch« nebo »cizinec, černý«... za to či ono. Atakování mezi dětmi a 
mládeží. Nejenom u Penniny či Hagar nebo manželky Tobiáše či Joba, ale také u dětí. To 
znamená, že v nás je něco, co nás ponouká napadat slabého. A mám za to, že je to jeden 
z rysů prvotního hříchu.“ 
„Možná, že psychologové – pokračoval papež - mají nějaká svoje vysvětlení této zvůle 
deptat druhého, protože je slabší, avšak já tvrdím, že je to jedna ze stop prvotního hříchu. 
Takovéto počínání je dílem satana. V něm totiž není soucit.“ 
„A tak jako máme dobrou touhu konat dobro, prokazovat skutky lásky, a říkáme, že »je to 
Duch svatý, který nás inspiruje«, tak postřehneme-li v sobě tuto chuť napadnout někoho, 
protože je slabší, nepochybujme o tom, že je v tom ďábel. Napadání slabého je totiž 
ďábelské počínání.“ 
„Prosme Pána - uzavíral František – aby nám dal milost soucitu. Ten je totiž od Boha. On 
s námi má soucit a pomáhá nám na cestě.                                                                VH 

 

➢ K Týdnu modliteb křesťanů 
Jednotu nevytváří podobnost… Konflikty nezpůsobuje rozdílnost, ale 
nedostatek lásky … 
Jednota, není vytvářena podobností, nýbrž láskou. Láska dokonce vzniká, roste a vyvíjí 

se v různosti. Proto patří k řádu stvoření, že muž je přitahován k ženě a žena k muži. 

Nefunguje-li rodina nebo společenství, omlouvá se to jednoduše: „Jsme příliš rozdílní.“ 

Konflikty však nezpůsobuje rozdílnost, ale nedostatek lásky. Láska neproměňuje 

rozdílnost v harmonii nikoliv tím, že ji likviduje, ale tím, že ji přijme a respektuje. Respekt 

je jednou z nejkrásnějších vlastností lásky: úcta k vlastnostem druhého, k jeho jedinečné 

osobnosti. Miluji-li, je mým přáním, aby ten druhý byl co nejvíce sám sebou, potvrzuji ho v 

tom, čím se ode mne liší. 

Úryvek z knihy Wilfrida Stinissena: I dnes je den Boží - rozjímání na celý rok.  KN                      www.vira.cz                                                                                                                 

 

 

 

http://ikarmel.cz/kniha/I-dnes-je-den-Bozi_10721.html
http://www.vira.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – ve středu je památka sv. Františka Saleského, 
biskupa a učitele církve, ve čtvrtek je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, zároveň 
tímto dnem končí týden modliteb za jednotu křesťanů, v pátek je památka 
sv. Timoteje a Tita, biskupů, příští neděle je 4. neděle v liturgickém mezidobí. 

• Připomínka ekumenické bohoslužby – zítra od 18,30 hodin v katedrále Sv. Ducha 
v Hradci Králové (viz plakátek). Jsme srdečně zváni. 

• Mše v Domě Matky Terezy – bude ve čtvrtek od 16 hodin v sále v 1. patře 
ve společenském sále. Je možné se účastnit, vstup přes vrátnici azylového domu. 

• Pouť do Izraele - je ještě možné se přihlásit na pouť do Svaté země, kterou zajišťuje 
CK Avetour s Jiřím Chválkem a doprovází ji otec biskup Mons. Jan Vokál a Mons. 
Pavel Dokládal. Odlet je z Prahy 22. února 2018 (denní let) a návrat 1. března 2018 
(denní let). Ubytování je v hotelu v Nazaretě (v blízkosti baziliky Zvěstování) 
a v Betlémě. Pouť není kvůli bezpečnosti ohrožena. Podrobnosti a ostatní aktivity 
WAF – Fatimského apoštolátu ČR i poutního centra najdete na www.fatima2017.cz 
Kontakt: mobil 731 646 800, e-mail: recepce@cm-fatima.cz. 

 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (22. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

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

17,00 
Za +rodiče a +členy 
rodiny 

 23.1.  Út ------  ------  

 24.1.  St 18,00  17,00 
Za +manžela a živé členy 
rodiny 

 25.1.  Čt 18,00 
Za rodinu Šafrankovou, 
Kavkovou a za duše  
v očistci 

17,00  

  26.1.  Pá 18,00 
Za manžele Volfovy  
a ten celý rod 

17,00  

27.1.  So 18,00 Za farnost 17,00  

 28.1.  Ne      8,00   9,30 
Za živé a + z rodiny 
Kozákovy a Grofovy 

Lektoři Ne    
Rudolf Pastuszek 
Alena Záveská 
Jan Mádlík jun.. 

 
Marika Bartošová 
Vladimír Novotný 
Marie Novotná 

Čísla písní k liturgii  514   

Úklid kostela Skupina VII.  II.skupina 

Insolvenční humor na počátku ledna 
Sotva přišla ta upomínka, sedl si Porges ke stolu a napsal tento dopis: „Velectěný pane! 
Dovolil jste si mi napsat drzý dopis. Upozorňuji Vás, že během roku ukládám všechny 
nezaplacené účty do obálky a vždy na Nový rok jeden z nich vytáhnu a ten pak slavnostně 
zaplatím. Napíšete-li mi ještě jednou podobný dopis, jste navždy ze slosování vyloučen. 
S veškerou úctou...” 

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