
Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 
K zamyšlení: 
 
 
 
 
 

Komentáře k liturgickým čtení: 

1. čtení: Z třetí knihy Mojžíšovy 13,1-2.44-46 

 

 

 

2. čtení: Z prvního listu sv. apoštola Pavla Korinťanům 10,31-11,1                                                                                                                  

                                  
 

Evangelium: Podle Marka 1,40-45 
 
 

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

DOBA POSTNÍ 
Každoroční prožívání postní doby je příhodný čas pro vystoupení na posvátnou horu 
Velikonoc. Svou povahou totiž připravuje věřící na slavení velikonočního tajemství. Každé 
společenství má myslet a modlit se za nové katechumeny, kteří mají o velikonoční vigilii 
přijmout svátosti uvádějící do křesťanského života. Také ti, kdo v této době přijímají svátost 
manželství, mají být upozorněni, aby při svatbě pamatovali na vážný ráz této liturgické doby. 
Povaze a tradici našeho národa odpovídá vyjadřovat hudbou nejen radost, ale i toužebné 
očekávání, ducha kajícnosti i zármutek. Proto biskupové a ostatní ordináři českých 
a moravských diecézí rozhodli dne 1. října 1969, aby používání hudebních nástrojů v době 
adventní a postní a při bohoslužbách za zemřelé nemuselo být u nás omezeno jen na pouhý 
doprovod zpěvů. Nutno ovšem hrát tak, aby to odpovídalo vážnosti liturgické doby. 
Od Zeleného čtvrtku po skončení „Gloria“ večerní mše na památku Večeře Páně až 
do začátku „Gloria“ velikonoční vigilie je přípustné nadále pouze doprovázet zpěv, je ovšem 
vhodnější v té době hudební doprovod nepoužívat. V době postní je zakázáno zdobit oltář 
květinami, kromě 4. neděle postní, slavností a svátků. (MŠ) 
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6. neděle v liturgickém mezidobí 
11. února LP 2018 

         Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 
  Cyklus B 

Odp.: Navěky chci zpívat o Hospodinových 
milostech 

V Markově evangeliu naše perikopa osvětluje Ježíšův úkol zvěstovat, co znamená „spása“ 
záchrana, uzdravení, život. Prohlášení za čistého směl udělat jen kněz. Ale Ježíš je víc než 
kněží Starého Zákona! Je Bůh. Jeho „Buď čistý!“ je shrnutím všeho, oč v evangeliích 
půjde. On nejen prohlašuje s autoritou nějaký stav, ale on tento stav nastoluje! 

  . Text odpovídá na otázku z osmé kapitoly, zda se smí jíst maso obětované modlám. 

Pavel nejdříve mluví o svobodě, ale nakonec je klíčem k jednání to, co zazní v našem 
úryvku. 
 

Tato neděle nám klade před oči nejen nemocné (Světový Den nemocných), 
ale také uzdravení. Nejde však pouze o uzdravení těla. Nemoc je velkým 
symbolem duchovního stavu mnoha lidí. Jsme tak pozváni k modlitbě za nemocné, 
ale i za lidi svázané vlastním hříchem či přímo zlem.                                           

Třináctá kapitola třetí knihy Mojžíšovy se věnuje malomocenství, infekční nemoci ohrožující 
periferní nervy a další chladnější oblasti těla – kůži, sliznici. Dnes je léčitelná, ale tehdy 
nikoliv. Proto Zákon tyto lidi vylučuje ze společenství, aby neohrozili ostatní. Takový člověk 
už nemá práva, je vyobcován, bez naděje… 

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 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pastorační radu tvoří: 
a) farář; 
b) ostatní duchovní trvale činní ve farnosti na základě pověření biskupem (kněží, 

jáhnové), případně laik pověřený biskupem k účasti na pastorační péči o farnost podle 
kánonu 517, § 2 Kodexu kanonického práva; 

c) po jednom delegátu z řeholních společenství, církevních sdružení (např. Charity), 
uznaných hnutí a jiných církevních zařízení (např. škol), případně z farností 
spravovaných excurrendo, které nemají vlastní pastorační radu; 

d) 2 – 6 členů zvolených farním společenstvím (počet určí farář po dohodě s volební 
komisí); 

e) 2 – 6 členů kdykoliv jmenovaných farářem podle jeho uvážení (tento počet nesmí 
převýšit počet volených členů); 

Předsedou pastorační rady je vždy farář podle kánonu 519 a 536 Kodexu kanonického 
práva. 

Úkoly Pastorační Rady farnosti -  zvláště jí náleží: 
 

a) probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní společenství a oživovat 
spolupráci jeho členů; 

b) získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího 
prohlubování; 

c) přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého 
farního společenství na liturgii; 

d) podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou; 
e) vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou 

pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách; 
f) sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné 

návrhy k jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je; 
g) koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět; 
h) zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů, případně i ostatních spoluobčanů 

na veřejnosti; 
i) probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír a rozvoj 

pozitivních hodnot ve světě; 
j) hledat a budovat ekumenickou spolupráci zejména v pastorační a charitativní činnosti; 
k) podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy při respektování 

jejich samostatnosti; v dialogu s nimi i s ostatními skupinami ve farnosti koordinovat 
jejich úkoly a služby; 

l) hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství; 
m) pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech 

ve farnosti; 
n) společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství; 
o) v návaznosti na pastorační program diecéze určit pořadí úkolů ve farnosti, jež je třeba 

plnit; 
p) spolupracovat při provádění lidových misií, při duchovních obnovách, při plánování 

a organizování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu, 
vývěsku, farní kroniku, apod. 

(ze stanov hk diecéze) 

 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

➢ O době, ve které žijeme, rozhodnout nemůžeme... 

"Dávejte si dobrý pozor, jak máte jednat, ne jako nemoudří, ale jako moudří: dobře 

využívejte času, protože žijeme ve zlých dobách." (srov. Ef 5,15) 
 

Frodo: "Přál bych si, aby se to nikdy nestalo." 
Gandalf: "To by si přáli všichni, kdo zažili tyto události. Ale jediné, co musíš 
rozhodnout  je, co uděláš s časem, který ti byl dán." (z filmu Pán prstenů) 

Asi každý člověk by si přál, aby to nebo ono nezažil, aby se některé události nestaly. Někdo 
by možná rád žil v jiné době, kde by byl život "jednodušší a klidnější", kde by k sobě byli lidé 
slušnější... O době, ve které žijeme, rozhodnout nemůžeme. Asi ji ani výrazně nezměníme. 
Můžeme ale rozhodnout o tom, k čemu využijeme čas svého života. Moudrost nespočívá v 
tom, jak nejlépe proplout a prosadit se, ale jak naplnit život. I můj život totiž přispívá k tomu, 
jaká je dneska doba.                                                                                        www.vira.cz 

Autor:   Pavel Semela:Téma týdne                                    

 

➢ K národnímu týdnu manželství (12.2.-18.2.2018) 
Sousedova tráva je vždycky zelenější.“ 
Vybuduješ si nové hnízdečko lásky s novou partnerkou. Nebudou v něm už žádné plačící 
děti, žádné nekonečné požadavky na pomoc v domácnosti a rozvážení dětí na hodiny 
piana. Neuvěřitelný sex a úchvatné konverzace, a když se v noci probudíš a uvidíš ji vedle 
sebe, budeš si klást otázku, jestli jsi svou původní ženu vůbec kdy miloval. To bude trvat tak 
dva roky. A pak, zcela bez varování, přijde ke slovu princip: „Sousedova tráva je 
vždycky zelenější, ale i ta se musí sekat.“ A to tě srazí na kolena. Do tvého života vstoupí 
každodennost. Kdo by byl řekl, že v tomhle novém životě bude kapat kohoutek stejně, jako 
jim kapal v koupelně dřívějšího domova? A kdo by čekal, že dojde i na večery, kdy jeden z 
vás řekne: „Ne, dnes ne. Můžeš ale, prosím, vynést odpadky?“ A napadlo by vůbec někoho, 
že jednou začneš snít o tom, že kdybys mohl znovu vstoupit do té restaurace, že bys ode 
dveří zamířil k úplně jinému stolu? A v těchto snech bys povídal svým dětem před spaním 
pohádky a ošetřoval jim odřená kolena.  
Když se trápíme, čím vším náš partner není, míjíme se s tím, kým je... 
Samozřejmě, změna nemusí být špatná věc. Každý chceme, aby se náš partner v něčem 
změnil. Problém ale nastává, když požadujeme, aby partner byl někým, kým být nemůže. 
Nebylo by těžké milovat, kdyby náš partner či partnerka přesně odpovídali našim přáním. 
Pokud ale má náš vztah fungovat dlouhodobě, je třeba se naučit milovat trochu jinak. Měli 
bychom se naučit milovat ne „protože“, nýbrž i  "přestože“. Není to vůbec jednoduché. 
Žijeme v kultuře, která už takto milovat zapomněla. Všecko na nás křičí „zasloužíš si jen to 
nejlepší“ a je tragické, že jsme tomu uvěřili. Vysníváme si osobu, která nás ve všem plně 
uspokojí. Kdyby jen byl/a hubenější, plnější, bystřejší, lepší ve výchově dětí. Rádi bychom 
měli atraktivního partnera se smyslem pro humor, který umí pečovat o dům, skvěle vaří, je 
mistr kutil a sexuální bůh v jedné osobě. Ale ten, koho jste si vzali, prostě nemůže 
splňovat všechny tyto požadavky. A jak se tak trápíme, čím vším není, velice často se 
míjíme s tím, kým je. 
Někdy, když manželství skončí, partneři se ohlížejí a diví se: „Proč jsem z toho a toho dělala 
takový problém, když byl vždycky tak laskavý a ochotný.“ „Proč pro mne byla velikost jejích 
šatů důležitější než její osobnost?“ Možná bychom se měli zamyslet nad výrokem G. 

K. Chestertona: „Abychom něco milovali, musíme si uvědomit, že o to můžeme přijít.“ 

Úryvek z knihy Roba Parsons: Jak žít a přežít manželství,KN                                                        www.vira.cz 

 

 

http://www.vira.cz/
http://www.ikarmel.cz/kniha/Jak-zit-a-prezit-manzelstvi_101887.html
http://www.vira.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – popeleční středou začíná posvátná doba postní. Příští 
neděle je 1. neděle postní. 

• Popeleční středou, která je dnem přísného postu od masitých pokrmů a půst újmy 
v jídle, začíná postní doba, která potrvá do středy Svatého týdne. Při středeční mši svaté 
se bude na Pouchově i Rožberku udělovat popelec. Příští neděle je 1. neděle postní. 
Na začátku mše svaté se bude popelec udělovat těm, kteří ho nemohli přijmout 
ve středu. 

• Pobožnosti křížové cesty – na Pouchově vždy ve středu a v pátek od 17,30 hodin 
a  v neděli v 15 hodin odpoledne, na Rožberku ve středu a v sobotu od 16,30 hodin. 
Prosíme, přihlaste se na její vedení. Texty jsou v sakristii. Děkujeme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (12. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

12.2.  Po 7,30 
Za rodinu Duškovu  
a Grombířovu 

17,00 
Za +manžela, jeho 
rodiče a bratry 

13.2.  Út ------  ------  

14.2.  St 18,00  17,00 Na úmysl dárce 

15.2.  Čt 18,00  17,00  

   16.2.  Pá 18,00 Františkáni 17,00  

 17.2.  So 18,00 Za farnost 17,00  

 18.2.  Ne      8,00 
Za +Jana Věcka  
a rodiče z obou stran 

 9,30 
Za +Marii  a Jana  
Hesounovy 

Lektoři Ne    
Jitka Novotná 
Marie Šetřilová 
Veronika Horejšová 

 
Zdeněk Krám 
Milena Kuchařová 
Stanislava Posnarová 

Čísla písní k liturgii  517   

Úklid kostela    

Karnevalový vtip 
Letos spolu na ples půjdeme za nákladní vlak, říká manžel manželce. Co je to za masku? 
Jednoduše: Já budu kouřit a ty budeš stát a vykládat… 

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

mailto:jarka.detova@seznam.cz

