
Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 
K zamyšlení: 
 
 
 
 

Komentáře k liturgickým čtení: 

1.  čtení: Z druhé knihy Mojžíšovy 20,1-17 

 

 
 

 

2. čtení: Z prvního listu sv. apoštola Pavla Korinťanům 1,22-25                                                                                                                  

                                  
 

Evangelium: Podle Jana 2,13-25 
 
 

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

 
ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA PRO ROK 2018 SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ 
SÍTI MODLITBY S PAPEŽEM (APOŠTOLÁTU MODLITBY)  
 

BŘEZEN 
Evangelizační úmysl  
Formace k duchovnímu rozlišování 
– aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní 
i komunitní rovině. 

Národní úmysl 

– za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného 
(srv. Žl 90/89/). 
 

 
 
 
 

Nedělní farní zpravodaj 09/18 
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3. neděle postní 
4. března 2018 

         Barva fialová. Mše vlastní.  
  Cyklus B 

Odp.: Pane, ty máš slova věčného života. 

Janovo evangelium je koncipováno velice symbolicky. Hned po zprávě o počátku Ježíšova 
veřejného vystoupení v Káně přichází scéna očištění chrámu. Jan začíná slovy o blízkosti 
Velikonoc, o Ježíšově horlivosti a proroctví o ukřižování a zmrtvýchvstání. 

V komunitě Korinťanů se objevila řada problémů. Svatý Pavel píše několik listů. První je 
odpovědí na otázky zřejmě položené v jiném listě. Na začátku se však Pavel musí sám 
obhájit, protože komunita se začala štěpit na jeho příznivce a odpůrce. 

Postní doba je časem oživení a reflexe naší víry. Spolu s katechumeny i my 
chceme očistit kořeny své víry. Proto i zvolené texty čtení zahrnují několik 
významných okamžiků. Velkým tématem této neděle může být otázka smyslu 
Kristovy smrti. Dnes lze také číst texty - při přípravě katechumenů - z cyklu A 

Čteme Desatero v jeho originální podobě (nikoli v úpravě sv. Augustina). Text zazněl v rámci 
setkání Mojžíše s Hospodinem na hoře Sinaj. Má formu smlouvy: Bůh prezentoval, kým je, a 
nabídl své doprovázení Izraeli (19. kapitola) a nyní vyjadřuje své podmínky, za kterých bude 
Izrael chránit a provázet. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Seznam kandidátů pro 2. kolo volby do pastorační rady farnosti v neděli 
11. března. 

 
1. p. Bartoš Rožberk, důchodce 

2. Bártová Marie, Rožberk, důchodce 

3. Havel Eduard, Pouchov, lékař 

4. Havel Matěj, Pouchov, učitel  

5. Hovorková Libuše,  Pouchov, důchodce 

6. Jíšová Kateřina, Pouchov, zdr. sestra 

7. Kyrián Lukáš, Rožberk 

8. Luštincová Lucie, Pouchov, učitelka (t. č. na MD) 

9. Mádlík Jan, Pouchov, architekt 

10. Mádlíková Marie, Pouchov, lektorka mateřského centra 

11. Novák František, Pouchov, varhaník 

12. Novotná Jitka, Pouchov, učitelka 

13. Otavová Miroslava, Rožberk, důchoce 

14. Pastuszek Rudolf, Pouchov, důchodce 

15. Petr Zdeněk, Pouchov 

16. Podzimková Marie, Rožberk, důchodce 

17. Posnar Jiří, Rožberk 

18. Rusek Ondřej, Pouchov, učitel 

19. Špatenková Hana, Pouchov, ředitelka ZŠ 

20. Vízek Lukáš, Pouchov, učitel 

21. Vojáčková Jaroslava, Pouchov, učitelka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

➢ Naši kněží studovali genderovou ideologii.  

Přirozené genderové uspořádání světa je v kontrastu se současnou genderovou ideologií, 
která se mnohdy pokouší ovlivnit lidské životy už od mateřské školky. Tak by se dalo 
shrnout hlavní téma formačního setkání kněží  naší, královéhradecké diecéze, které  
proběhlo minulý týden v pondělí.  

„Už Karel Marx apeloval na produktivitu v rodině – více žen do průmyslové výroby a 
legalizace potratů, aby mohlo více žen pracovat,“ uvedl svou přednášku P. Tomáš Reschel 
a pokračoval o současné genderové ideologii: „Nemluví se vůbec o Bohu, protože Bůh, 
který stvoří člověka a určuje mu, zda bude mužem nebo ženou je někým, kdo z pohledu této 
ideologie člověka naprosto omezuje.“ Podle generálního vikáře Mons. Sochy jednotlivé 
následující příspěvky odhalily jeden z klíčových problémů této ideologie, která je důsledkem  
touhy člověka si jen užívat  (bez ohledu na vyšší mravní principy – pozn.red.). Jako velké 
nebezpečí, které přichází k mladým lidem přes sociální sítě, vidí současné genderové hnutí 
P. Tomáš Hoffmann, ředitel DCŽM Vesmír v Orlických horách: Genderová ideologie je 
postavená z hlediska postmoderní, volně vnímané svobody velmi lákavě, protože pobízí, 
aby si jedinec určil, kým chce být – zda mužem, nebo ženou. Podle jeho slov to znamená, 
že by dokonce neměl přijímat žádnou, na něm nezávislou danost nebo určenost, a také by 
neměl pokládat žádné lidské soužití za správné nebo špatné. „A to i přesto, že víme, že 
přirozené je pouze soužití muže a ženy a že člověk se rodí ze spojení těch dvou. Jiná 
možnost přirozeného předávání života není. Přesto se kvůli silné mediální masáži může 
stát, že mladého člověka tato scestná nabídka osloví – zvlášť, když je mu podsouvána 
v době puberty, kdy se teprve identifikuje s pohlavím, které mu bylo dáno přirozeným řádem, 
zdůraznil P. Hofman. Ale dodává, že křesťané by se současného trendu genderové 
ideologie neměli bát a naopak by mladým lidem měli předkládat ideál přirozené rodiny. 
Zastánci genderové ideologie zdůrazňují, že genderová identita je dána nikoli biologickým 
pohlavím, ale vnitřním subjektivním prožíváním.  

 „Tradiční pozice, kterou je třeba hájit, je ta, že existuje biologické pohlaví, jež je dané a je 
součástí lidské přirozenosti. A z tohoto pohlaví se pak odvozuje mnohé, co nazýváme 
pravým genderem – role otce a matky, chování mužů a žen. Staňme se aktivisty a braňme  
tradiční a přirozené hodnoty,“ uzavřel Petr Dvořák  z olomoucké Cyrilometodějské 
teologické fakulty.                                                                   Příloha Katolického týdeníku  č.8 

➢ Národní pochod pro život a rodinu 

Již po osmnácté projde Prahou Národní pochod pro život a rodinu - letos v sobotu 7. dubna. 
Chce připomenout společnosti nenahraditelnou hodnotu rodiny, manželství a respektu k 
životům těch nejmenších z nás. Přihlášení probíhá prostřednictvím web 
stránky pochodprozivot.cz. 

Program:  
10:30 Pražský hrad, katedrála 
mše svatá s českými a moravskými biskupy  hlavní celebrant Dominik kardinál Duka OP  
vzhledem k bezpečnostním kontrolám doporučujeme přihlášení 
12:00 Klárov - park před stanicí metra Malostranská 
oběd pro přihlášené, program pro malé i velké,  fotografická výstava Rodina 
14:00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy 
na trase Klárov - Národní třída - Václavské náměstí se závěrečným 
programem na Václavském náměstí 
16:00 Požehnání přítomným rodinám a zakončení u sochy sv. Václava 

 

  

http://pochodprozivot.cz/
http://pochodprozivot.cz/#prihlaseni
http://pochodprozivot.cz/#prihlaseni


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Příští neděle  - je 4. neděle postní. 

• Křížové cesty ve farnosti – dnes v neděli je od 15 hodin společná křížová cesta 
na Pouchově. Tyto pobožnosti jsou pak: na Pouchově vždy ve středu a v pátek od 17,30 
hodin, na Rožberku: ve středu a v sobotu od 16,30 hodin. 

• Sbírka Svatopetrský haléř - minulé neděle – společně jsme vybrali celkem 14 940 Kč. 
Velice, jménem sv. Otce Františka, děkujeme všem dárcům. 

• Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek ve farním sále na Pouchově 
od 16 hodin. Od 17,30 hodin bude tamtéž pobožnost křížové cesty a od 18 hodin mše 
svatá v sále. Srdečně zveme. 

• Výjezdní jednání vikářů diecéze – s biskupy se uskuteční v pondělí od 15 hodin na 
poutním místě v Rokoli. Z toho důvodu nebude týž den na Rožberku v 17 hod mše svatá. 

 
 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (5. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

5.3.  Po 7,30 
Za syny Davida a Františka 
za dobrodince  
a na úmysly matek 

------  

6.3.  Út ------  ------  

7.3.  St 18,00 
Na dobrý úmysl dárce 
a za duše v očistci 

17,00  

8.3.  Čt 18,00 Na dobrý úmysl 17,00  

   9.3.  Pá 18,00 
Za +manžela, Boží  po-
moc a ochranu P. Marie  
a sv. Josefa pro rodinu 

17,00  

10.3.  So 18,00 Za farnost 17,00 
Za +rodiče, bratra, 
manžela a za živé  
a +z obou rodin 

11.3.  Ne      8,00 
Za živé a +z rodiny 
Daňkovy a Kloudovy 

 9,30 
Za +tatínka a Boží 
pomoc pro maminku 

Lektoři Ne    
Jaroslava Vojáčková 
Jiří Vojáček 
Hana Špatenková 

 
Miroslava Otavová 
Petr Rusek 
Lukáš Kilián 

Čísla písní k liturgii  303   

Úklid kostela Skupina III.       II.skupina 

Myšlenka sv. biskupa Hilaria z Poitiers 

Mnoho cest je proto třeba zkoumat a mnoho jich vyzkoušet, abychom nalezli tu jednu, která 
je dobrá, to znamená, abychom po cestách mnoha učení došli na tu jedinou, která vede 
k věčnému životu. Neboť různé jsou cesty v Zákoně, různé v prorocích, různé v evangeliích, 
různé v učení apoštolů a v rozličných dílech učitelů, a blahoslavení jsou všichni, kdo po nich 
kráčejí v bázni Boží. 

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