
Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 
K zamyšlení: 
 
 
 
 

Komentáře k liturgickým čtení: 

1. čtení: Z první knihy Mojžíšovy 22,1-2.9a.10-13.15-18 

 

 
 

 

 

2. čtení: Z prvního listu sv. apoštola Pavla Římanům 8,31b-34                                                                                                                  

                                  
 
 
 

Evangelium: Podle Marka 9,2-10 
 
 

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

Naše pokání 
Základem našeho pokání je skutečnost, že Bůh nechce smrt hříšníka (Ez 33,11). Už když 
vyháněl zhřešivšího Adama z ráje do pouště se slovy, je že prach a v prach se obrátí 
(Gen 3,17), měl připravenou cestu pro jeho návrat (Gen 3,15). Kristus odešel na 40 dní na 
poušť, aby vyhnaného Adama hledal a zvítězil na hadem. Tím předznamenal skutečnost kříže, 
k níž naší čtyřicetidenní postní dobou směřujeme. Skutečnost, že jsme si dávali sypat popel 
na hlavu, je znamením, že uznáváme svou hříšnost a chceme konat pokání, že se chceme 
čtyřicet dní postit jako náš Pán a že se jím chceme nechat nalézt, a že věříme v Boží 
milosrdenství, které se na nás uskutečnilo, když se Ježíšovou smrtí a vzkříšení otevřela brána, 
kterou Adam zavřel. 
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2. neděle postní 
25. února LP 2018 

         Barva fialová. Mše vlastní.  
  Cyklus B 

Odp.: Budu kráčet před Hospodinem  
v zemi živých 

Zjevení na hoře Tábor volně navazuje na první Ježíšovu předpověď vlastní smrti. Učedníci 
to však nepochopili a nepřijali. Pán jim dává zakusit svoji slávu, aby poznali, že předpověď 
smrti patří do velkolepé Boží strategie. Hora je odkazem na horu Sinaj, kde dostal Izrael 
Smlouvu. Oblak v biblické řeči představuje místo Boží slávy (Ez 1,28…). 

Nyní uslyšíme strhující závěr nejpreciznějšího teologického výkladu svatého Pavla 
o ospravedlnění. Pavel s velice emotivní dikcí opouští předchozí argumentační přísnost 
a vrhá se do bouřlivého jásotu nad darem Boží spásy. Bůh vydal za nás svého milovaného 
Syna podobně jako Abrahám. Ale Bůh – Kristus – se daruje až do absolutní krajnosti. 
Jak daleko jde náš Bůh ve své lásce! 

Postní doba připomíná nejzávažnější okamžiky z dějin naší záchrany. Do určité míry může 
být dnešním tématem „hora“. V 1. čtení nahlédneme do události, která předznamenala řadu 
postojů nejen Starého zákona, ale i Ježíšovy oběti. Na hoře také dostane Izrael zákon a na 
hoře zjeví Ježíš svoji slávu učedníkům. Položme si otázku, proč to Bůh dělá? 

Oběť Abraháma je v mnoha ohledech symbolická. Jde o příběh odehrávající se v 19. stol př. 
Kr., situovaný do života prostých kočovníků na polopoušti. Domníváme se, že původní 
význam vyprávění směřoval k vysvětlení Božího nároku na plné odevzdání se člověka, 
ale zároveň odmítnutí lidských obětí. V kontextu dnešní neděle zdůrazněme, že Abrahám 
neodmítl nabídnout Bohu syna, a projevil tak hlubokou víru a oddanost. Totéž ovšem udělá 
v Kristu Bůh pro člověka! 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Poselství papeže Františka k postní době 2018 
 
K letošní postní době, která začala ve středu 14. února, vydal papež František poselství, 
ve kterém vycházel z Matoušova evangelia. 
  

„Protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska“ (Mt 24,12) 
 

Drazí bratři a sestry, 
  

znovu se k nám blíží Pascha Páně! Pro přípravu na velikonoční svátky nám Bůh ve své 
prozřetelnosti každý rok nabízí postní období jako „svátostné znamení našeho obrácení“. 
To nás vybízí a zároveň nám umožňuje, abychom se celým srdcem a celým životem vrátili 
k Pánu. Tímto poselstvím chci i letos celé církvi pomoci, aby tento čas milosti prožívala 
s radostí a v pravdě. Přitom se chci inspirovat Ježíšovými slovy z Matoušova evangelia: 
„Protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska“ (24,12). 

Tato slova se objevují v kázání o konci časů a zazněla v Jeruzalémě, na Olivové hoře, 
kde později začalo Pánovo utrpení. V odpovědi na otázku učedníků Ježíš předpovídá velké 
strasti a popisuje situaci, ve které se společenství věřících může snadno ocitnout: uprostřed 
bolestných událostí, kdy falešní proroci svedou lid na scestí a v mnoha srdcích ochladne 
láska, která je jádrem evangelia. 
  

Falešní proroci 

Zaposlouchejme se do evangelního úryvku a snažme se porozumět, do jakého převleku se 
tito falešní proroci skrývají. Mohou se jevit jako „zaříkávači hadů“, kteří manipulují lidskými 
city, aby druhé zotročili a odvedli tam, kde je chtějí mít. Kolik jen Božích dětí 
je hypnotizováno chvilkovým potěšením, které si pletou se skutečným štěstím! Kolik jen 
mužů a žen je uchváceno snem o bohatství, který z nich činí jen otroky zisku a malicherností! 
Kolik jen jich žije v přesvědčení, že si vystačí sami, a nakonec se stávají oběťmi vlastní 
samoty! Falešní proroci mohou být také „šarlatány“, nabízejícími z utrpení snadná 
a okamžitá východiska, která se ale brzy ukážou být naprosto bezcenná. Kolika jen mladým 
lidem se nabízí falešný všelék v podobě drog, vztahů na jedno použití a snadného, 
ale nepoctivého zisku! A kolik dalších jich je lapených do osidel výhradně virtuální existence, 
v níž se vztahy jeví jako snadnější a rychlejší, ale nakonec se projeví jako bezcenné! 
Tito podvodníci nabízejí věci bez skutečné hodnoty, a přitom lidi zbavují všeho 
nejcennějšího: důstojnosti, svobody a schopnosti milovat. Je to pokušení marnivosti, 
kvůli kterému se naparujeme jako pávi, ale nakonec se dočkáme jenom výsměchu, kterého 
se nelze zbavit. A není divu: ve snaze zmást lidské srdce ďábel, tento „lhář a otec lži“ 
(Jan 8,44), odjakživa předkládá zlo jako dobro, faleš jako pravdu. Každý z nás je proto 
vybízen, aby se zahleděl do srdce a zkoumal, zda se nestává obětí těchto falešných proroků 
a jejich lží. Musíme se naučit neulpívat na tom, co se nabízí jako první dojem, ale dívat se 
pod povrch a zkoumat, co v našem srdci zanechává dobré a trvalé stopy, protože to pochází 
od Boha a slouží nám to ke skutečnému dobru. 

Zamrzlé srdce 

Dante Alighieri ve svém popisu pekla představuje ďábla, jak sedí na ledovém trůnu, 
uprostřed mrazivého osamocení bez lásky. Ptejme se: Jak se stane, že v nás ochladne 
láska? Jaká znamení nám naznačují, že v nás láska začíná chladnout? 

 
(pokračování) 

 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

➢ Příběh ze života 
„Moje dcera se bude vdávat, ale dověděl jsem se, že k oltáři ji povede otčím. Je pravda, 

téměř celých 18 let jsme s její matkou rozvedení a prakticky ji otčím vychovával, ale já jsem 

ji podporoval finančně, nejen stanovenou částkou alimentů. Je mě to líto, vždycky jsem 

chtěl, aby se měla dobře. Byla a je to má jediná dcera a kvůli rodině jsem pracoval 

v Německu“ napsal do televize zklamaný otec. Všichni tři, dcera, otčím a otec se sešli ve 

studiu. Otec byl pěkně naštvaný, přece existuje nějaké právo, já jsem otec!  Dcera tatínka 

uklidňovala. „Ty jsi stále jen pracoval, dával peníze, ale otčím byl se mnou, pomáhal mi, byli 

jsme rodina a tebe jsem viděla jen chvíli a skoro ses mě na nic neptal, byl jsi unavený“ 

obhajovala se dcera.  Kupodivu tváří v tvář tatínek změknul: „ Máš pravdu, dnes už bych to 

udělal jinak, byla to chyba. Je to tvůj den, máš právo si sama určit, kdo tě povede k oltáři.“ 

Ve studiu zůstalo ticho jako v kostele. Zdálo se, že je situace vyřešená a otec si odnese 

domů svou hlubokou bolest zklamaného člověka. Jak tyhle nejbližší rodinné vztahy mohou 

bolet!  Moderátor, sedící na schodech už chtěl setkání ukončit, když vtom se do ticha ozval 

otčím: „Počkejte, otec to myslel dobře, je to slušný člověk, nemám právo do toho zasahovat, 

ale napadlo mě, co kdybychom tě, Petruško, k oltáři odvedli oba dva? Evidentně tě máme 

rádi oba, každý svým způsobem, tak porušíme zvyklosti no a co? Hlavně, když nikomu 

neublížíme, ne?  Všichni tři se zasmáli. Petra horlivě přikyvovala, ale bylo taky ve studiu pár 

těch, kterým vyhrkly slzy. Včetně moderátora, který se s otčímem rozloučil slovy. Díky, jste 

férovej, opravdovej chlap.                                                                                               JD 
 

➢ Poslali jste nám do zpravodaje 
Přání do postní doby 
Přichází půst, co s ním uděláš? Posti se od zraňujících slov a říkej vlídná slova. Posti se od 
smutku a buď naplněn vděčností. Posti se od hněvu a buď plný trpělivosti. Posti se od 
pesimismu a buď plný naděje. Posti se od obav a důvěřuj Bohu. Posti se od stresu a naplň 
se modlitbou. Posti se od hořkosti a naplň své srdce radostí. Posti se od sobectví a měj 
soucit s druhými. Posti se od pomsty a usmiř se. Posti se od slov a buď tichý, abys mohl 
naslouchat. Pusť se do toho. (Nevím, kdo to vymyslel)  
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➢ Diecézní setkání modliteb matek 
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➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – příští neděle je 3. neděle postní.  

• Návštěva starých a nemocných farníků – se uskuteční na první pátek v měsíci 
v dopoledních hodinách. 

• Setkání Modlitby matek královéhradecké diecéze – uskuteční se v v naší farnosti 
v sobotu odpoledne. Toto setkání začne ve 14 hodin mší svatou ve farním kostele. 
Ostatní na straně 3 tohoto zpravodaje a na plakátku na vývěsce. 

• Sobotní večerní mše svatá – z důvodu mše svaté ve 14 hodin pro společenství 
Modlitby matek nebude v 18 hodin sloužena. Prosím farníky, kteří navštěvují sobotní mši 
svatou, aby se zúčastnili odpolední mše svaté nebo mše svaté v neděli od 8 hodin nebo 
mše svaté v jiném kostele v Hradci Králové. Děkuji za pochopení. 

 
 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (26. 2. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

26.2.  Po 7,30 
Za Marii a Karla 
Tomáškovy a +rodiče 
a sourozence 

17,00 Za rodiče a sourozence 

27.2.  Út ------  ------  

28.2.  St 18,00  17,00  

1.3.  Čt 18,00 
Za +Ladislava Kahla 
a živé a +z toho rodu 

17,00 
Za dar víry pro děti a vnou-
čata a za živé a +z rodin 

   2.3.  Pá 18,00 
Za živé a +z rodiny 
Šenkovy a Jelínkovy 

17,00 
za zdraví a Boží ochranu 
Otce Michaela Branche 

 3.3.  So 14,00 
 

17,00  
 

 4.3.  Ne      8,00 
Za +Josefa Doležala, 
rodiče a Miroslava 
Malečka 

  9,30 
Za Rudolfa Zbončáka, 
jeho zarmoucenou 
rodinu a duše v očistci 

Lektoři Ne    
Jitka Rusková 
Ondřej Rusek 
Alena Záveská 

 
 Vladimír Novotný 
Marie Novotná 
Marika Bartošová 

Čísla písní k liturgii  309   

Úklid kostela    

Myšlenka pro postní dobu od blahoslaveného Aelreda, opata v Rievaulx: 

Nuže má-li se mít člověk opravdu rád, ať se neničí žádnou tělesnou zálibou. A aby 
nepodléhal žádostivosti svého těla, ať celou svou touhu upíná ke kráse těla Páně. Aby pak 
dokonaleji a příjemněji spočinul v radostech bratrské lásky, ať sevře do náruče pravé lásky 
i své nepřátele. Ale aby tento božský oheň v neustálém bezpráví neochladl, ať má stále 
před očima své mysli klidnou trpělivost svého milovaného Pána a Spasitele. 

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