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K zamyšlení: 
 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtení: 

1.  čtení: Z druhé knihy Kronik 36,14-16.19-23 

 

 
 

 

                                 2. čtení: Z listu sv. apoštola Pavla Efesanům 2,4-10                                                                                                                  

                                  
 

Evangelium: Podle Jana 3,14-21 
 
 

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

Naléhavý úmysl papeže Františka na měsíc březen 
Doba postní jako čas milosti k obrácení 

 

– za papeže Františka a jeho spolupracovníky z římské kurie, kteří konají svá 
duchovní cvičení, i za nás za všechny, aby postní úsilí přineslo bohaté plody. 

Celý Boží lid se připravuje na Velikonoce vnitřním obrácením a bojem proti zlu, oblečen 
do plné výzbroje Boží modlitbou, postem a skutky lásky (srv. Ef 6,11). Kdo vstupuje 
do duchovních cvičení, vstupuje do času rozlišování Božího volání. Prožívá Kristovu 
osvobozující milost. Je to vážná otázka, která v dnešní době často zaznívá: proč nás 
duchovní cvičení nemění tak hluboce, jak bychom doufali? Co v našich životech, práci nebo 
životním stylu tvoří překážku mezi námi a důvěrnějším vztahem s Bohem? Jak můžeme 
Bohu více otevřít své srdce a dovolit mu, aby ho přetvořil a proměnil?                 (pokračování) 
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4. neděle postní 
11. března 2018 

         Barva fialová. Mše vlastní.  
  Cyklus B 

Odp.:  Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás! 

Janovo evangelium obsahuje několik křestních katechezí. Jednou z nich je rozhovor Ježíše 
s Nikodémem. Právě zde zaznívají asi vůbec nejznámější slova shrnující naši víru (Jan 3,17). 

Text je jedním z nejlepších shrnutí křesťanské víry! Všichni jsme propadli Božímu soudu 
pro své hříchy (Ef 2,1-3). Všimněme si vazby mezi Boží milostí a našimi skutky. 
Jsou důsledkem vykoupení. 

Postní doba se ocitla zhruba v polovině a liturgie jako by říkala: nebojte se, již svítá 
slavnost, na kterou se připravujeme. Proto tato neděle nese název „radostná“, 
je možné užívat růžové liturgické barvy. Druhé čtení a evangelium patří rovněž 
k základním kamenům křesťanství. Tématem textů by mohly být Boží milosti. 

Čteme závěr knihy. Vystihuje dobu po roce 612 př. Kr., kdy se Judsko po rozkvětu zřítilo 
do politických bojů mezi Egyptem a říší Babyloňanů. Izraelité skrze politikaření hledají řešení, 
které však končí odvedením do zajetí, z něhož byli propuštěni po 70 letech perským králem 
Kýrem. 

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 
 

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? 

 Lásku víc než co jiného ničí chamtivost po penězích, „kořen všeho zla“ (srov. 1 Tim 
6,10). Brzy ji následuje odmítání Boha a jeho pokoje, kdy před útěchou z jeho slova a 
svátostí dáváme přednost své opuštěnosti. To vše vede k násilí obracejícímu se proti 
každému, koho považujeme za hrozbu pro své „jistoty“: proti nenarozenému dítěti, proti 
nemocnému starci, proti přicházejícímu hostu, proti cizinci anebo proti bližnímu, který 
nesplňuje naše očekávání. 
 Němým svědkem této ochládající lásky je také stvořený svět. Země je otrávena 
odpadem, odhozeným z nedbalosti anebo kvůli vlastním zájmům. Moře, sama 
znečištěná, ukrývají ostatky nesčetných ztroskotaných obětí nucené migrace. Nebesa, 
podle Božího záměru vzniklá proto, aby mu zpívala chválu, rozdírají stroje, ze kterých se 
dolů snáší nástroje smrti. 
 Láska může ochladnout také v našich společenstvích. V apoštolské exhortaci Evangelii 
gaudium jsem se pokusil popsat ty nejviditelnější projevy takového nedostatku lásky. 
Jsou jimi sobectví a duchovní lenost, sterilní pesimismus, pokušení k uzavírání se do 
sebe, vzájemné válčení a také mentalita zesvětštění, kvůli níž se zajímáme jen o to, co je 
vidět, a tak polevujeme ve svém misijním nadšení. 
  

Co máme dělat? 

Možná ve svém nitru anebo okolo sebe zpozorujeme znamení, která jsem právě popsal. 
Tehdy nám však církev, naše matka a učitelka, společně s mnohdy hořkým lékem pravdy 
nabízí v tomto postním období také sladký a uzdravující prostředek modlitby, almužny a 
postu. 
 Když věnujeme více času modlitbě, umožníme svému srdci, aby se zbavilo všech 
skrytých lží, kterými sami sebe klameme, a nalezlo útěchu v Bohu. On je náš Otec a 
chce, abychom měli život. 
 Almužna nás osvobozuje od chamtivosti a pomáhá nám vidět ve svém bližním bratra 
nebo sestru: to, co mám, nikdy nepatří jenom mně. Jak bych si přál, aby se almužna pro 
každého z nás stala skutečným životním stylem! Jak bych si přál, abychom jako křesťané 
následovali příklad apoštolů a v dělení se o majetek viděli hmatatelný doklad 
společenství, které v církvi žijeme! Posloužím si proto slovy, kterými svatý Pavel vybízí 
korintské křesťany, aby uspořádali sbírku na církev v Jeruzalémě, „neboť vám to bude k 
užitku“ (2 Kor 8,10). Obzvlášť to platí v době postní, kdy mnohá společenství konají 
sbírky na pomoc církvím a lidem v nouzi. Přesto bych si přál, abychom také při našich 
každodenních setkáních vnímali, že kdykoli nás bratr prosí o pomoc, obrací se na nás 
sám Bůh. 
 

(pokračování) 
(zdroj: ČBK ČR) 
 
 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

➢ Bůh je stvořil jako muže a ženu 

z knihy Další příběhy pro uzdravení duše , vydal(o): Karmelitánské nakladatelství 

Jedna legenda vypráví, že Bůh stvořil Adama jednou, ale Evu čtyřikrát… 
Na počátku Bůh stvořil Adama a nic lepšího už ho stvořit nenapadlo. Adam byl šťastný 
uprostřed zeleně, vody, stromů; šťastný, že byl stvořen a že se cítil svobodný. 
Po několika měsících však Adama přemohl smutek. Cítil se smutný, protože nic z toho, co 
viděl a dělal, mu nepřinášelo uspokojení. Bůh si všiml, že se Adam změnil a zeptal se ho: 
„Adame, co tě tak znepokojuje? Chybí ti něco k úplnému štěstí?“ 
Adam odpověděl: „Pane, jestli nežádám příliš, rád bych měl někoho, s kým bych mohl 
s radostí sdílet to, co vidím, cítím a miluji.“ 
Bůh jej uvedl do spánku, a když se Adam vzbudil, našel vedle sebe tu největší nádheru, 
jakou kdy viděl. Ale nemohl tomu uvěřit. Bůh se ho otázal, zda je spokojený, ale Adam 
neodpověděl. Byl ohromený. Žádal sice společnost, ale Bůh jeho očekávání předčil. Díval se 
na ni znovu a znovu, a když se na něj usmála, poskočil radostí. 
Uběhlo šest měsíců. Adam byl opět smutný. „Co se děje, Adame? Jsi zase nešťastný?“ 
Adam odpověděl, že nechce být nevděčný a žena že je okouzlující, ale byl by raději, kdyby 
si ji Bůh vzal. Řekl: „Ona je krásná, půvabná a okouzlující, ale připravila mě o svobodu. Už 
nemůžu jít, kam se mi zachce, neustále mi odporuje, vyžaduje, abych se po příchodu domů 
umyl, dlouho se připravuje, když s ní chci jít na procházku, budí mě v nevhodnou hodinu, 
chce lásku, když nemám chuť, a když chci já, tak nechce ona. Bezdůvodně pláče, zlobí se a 
je tvrdohlavá.“ 
„Znamená to tedy, že už se ti nelíbí,“ řekl Bůh. „Pane, líbí se mi, ale nestojí mi za to s ní žít. 
Odveď si ji. Chci zpátky svou svobodu.“ 
Bůh si ženu odvedl a za dva měsíce byl Adam opět smutný a Bohu přiznal: „Neber to jako 
nevděk, ale jde o Evu. Požádal jsem tě, aby sis ji odvedl, ale stýská se mi po ní. Jsem 
svobodný, ale zdá se mi, že všude slyším její hlas, vidím její úsměv, cítím její pohlazení. 
Myslím, že nemá cenu být svobodný, když ji nemám po boku.“ 
A Bůh mu Evu vrátil. Uplynuly dva roky a Adam se potřetí rozčílil a požádal Boha, aby si Evu 
odvedl. A Bůh si ji odvedl. Adama však znovu zachvátilo hluboké zoufalství. 
Bůh mu tedy slíbil, že mu Evu vrátí, ale požadoval: „Adame, ukončíme tuto dětskou hru. Buď 
přijmeš Evu s jejími nedostatky, neboť i ona musela vydržet mnoho tvých vrtochů, nebo 
zůstaneš sám v ráji s opicemi a orangutány. Dobře si to rozmysli, protože když ji odvedu, už 
ji nikdy nevrátím!“ 
Adam se poškrábal na hlavě, vyžádal si čas na rozmyšlenou a odebral se do jeskyně. „Žít 
s ní je peklo, ale zároveň prožívám příjemné okamžiky. Žít bez ní je také peklo a bez 
příjemných okamžiků. Je lepší žít s ní než bez ní.“ 
A zůstal s Evou. Vzniklo tak nerozlučitelné manželství. 
 
 

Na pozadí humorného příběhu se můžu sám sebe ptát, co znamená soužití s jinými 
osobami…Možná rychle ztrácím trpělivost, když vidím nedostatky těch, s nimiž žiji… 
Předtím, než učiním nějaké rozhodnutí, mohl bych se zamyslet nad důsledky…  www.vira.cz 
                                                                                           
Pozn. Pro zpytování svědomí:  
Při konfliktu je dobré se ptát: O co mě jde: O sebe, nebo o náš vztah? Tomáš Špidlík říká ve 
své knize Prameny světla: Velmi se rozmohl mezi lidmi hnusný alibismus. Jak tomu lze 
rozumět? Možná takto: Pokud myslím jen na sebe, nechci být usvědčen ze špatnosti. Raději 
to svedu na druhého. Lidský rozum je mistr vlastní obhajoby……                                        JD 

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Dalsi-pribehy-pro-uzdraveni-duse.html
http://www.ikarmel.cz/kniha/Dalsi-pribehy-pro-uzdraveni-duse_101571.html
http://www.vira.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Příští neděle je 5. neděle postní. 

• V úterý – si připomeneme výroční den zvolení papeže Františka (2013). 

• Sbírka na plošné pojištění – kostelů a far v diecézi se uskuteční příští neděli při všech 
bohoslužbách. Je to sbírka solidární s finančně slabšími farnostmi, kterým se pomáhá. 

• Setkání františkánské rodiny – měsíční setkání v naší farnosti se uskuteční v pátek. 
Po vlastním programu bude zakončeno křížovou cestou a mší svatou ve farním kostele 
na Pouchově. 

• Mše svatá na Rožberku – příští neděli bude sloužena o hodinu dříve, tedy od 8,30 hodin 
dopoledne. 

• Přihlašte se ke studiu Náboženské výchovy - Pedagogická fakulta Univerzity Hradec 
Králové prodloužila termín pro podání přihlášek ke studiu do konce března. Toto studium 
je určeno zejména spolupracovníkům ve farnostech, katechetům, pastoračním 
asistentům, ale i zájemcům o prohloubení vlastního náboženského vzdělání. Studium 
připravila ve spolupráci s Biskupstvím královéhradeckým – Diecézním teologickým 
institutem Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Ke studiu se je možné hlásit 
do 31. března 2018 na: https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-(1)  . 

• Dovolená P. Miloslava – další část letošní ozdravné dovolené si vyberu příští týden. 
Z toho důvodu budou na Pouchově i Rožberku zredukovány bohoslužby. 
Dík za pochopení. P. Miloslav 

 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (12. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

12.3.  Po ------  ------  

13.3.  Út ------  ------  

14.3.  St ------  ------  

15.3.  Čt ------  17,00 
Na jistý dobrý úmysl 
dárce 

  16.3.  Pá 18,00 Františkáni 17,00 Bohoslužba slova 

17.3.  So ------  ------  

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

 !! 8,30 !! Za +dceru a maminku 

Lektoři Ne    
Hana Špatenková 
Ludmila Černá 
Marie Šetřilová 

 
Stanislava Kozáková 
Pavel Hesoun 
Marie Hesounová 

Čísla písní k liturgii  302   

    
 

Z kázání svatého biskupa Petra Chryzologa  

Člověče, když se postíš, věz, že jestliže se postí tvé milosrdenství, trpí újmou celé tvé pole; 
a co ve svém milosrdenství rozdáš, mnohonásobně se vrátí do tvé sýpky. Hleď tedy, 
abys neztrácel tím, že schraňuješ, ale shromažďuj si tím, že rozdáváš. Věz, že když dáváš 
chudákovi, dáváš sobě. Protože co nenecháš druhému, to nebudeš mít. 

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

