
Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 
K zamyšlení: 
 
 
 

Komentáře k liturgickým čtení: 

1.  čtení: Z knihy proroka Jeremiáše 31,31-34 

 

 
 

 

2. čtení: Z listu sv. apoštola Pavla Židům  5,7-9                                                                                                                

                                  
 
 
 
 

Evangelium: Podle Jana 12,20-33 
 
 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Milí mladí přátelé, 

blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým 
ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, 
neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom „neměli 
strach“ otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach 
a přijedete na diecézní setkání mládeže. Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém 
dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se 
co nejdříve. Těším se na setkání s vámi. Rád bych vás také pozval na web www.signaly.cz, 
kde na Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže. 
Myslím na vás v modlitbách                                                         
                                                          Mons. Pavel Posád    biskup, delegát ČBK pro mládež 
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5. neděle postní 
18. března 2018 

         Barva fialová. Mše vlastní.  
  Cyklus B 

Odp.:  Stvoř mi čisté srdce, Bože! 

Týden před Velikonocemi vjíždí Ježíš do Jeruzaléma. Druhého dne se setká s řeckými 
poutníky („pohany“). A právě zde zaznívá pojem „přišla hodina“, který vyjadřuje jedno z 
tajemství Janova evangelia (srov. rozhovor v Káně Galilejské). Ježíš ví, co ho čeká, ale také 
ví, jak zásadní je projít touto hodinou záchrany. 

 

Jeden z nejobtížněji přeložitelných textů Nového zákona. Autor vysvětluje, že Ježíš je nový 
velekněz přinášející jednou provždy oběť otevírající nám nebe (4,14-16). Následují 
argumenty dokazující, že Ježíš je pravý velekněz (5,1-9). Jako matoucí působí věta o 
vyslyšení proseb, která zřejmě komentuje přemožení smrti vzkříšením. Smrtí se myslí 
všechno naše zlo, které přednáší velekněz před Boha. Klíčový je pak pojem Kristovy 
poslušnosti (věrnosti). 

 

Texty postní doby se nyní již zaměřily na Kristovu smrt. Naše pozornost však nesmí zůstat 
jen u soucitu či lítosti nad příčinou Ježíšovy smrti, kterou je náš hřích. Je třeba položit si 
otázku, kam Bůh míří tak zásadním skutkem, jakým je smrt Božího syna. 

Prorok Jeremiáš doprovází tragické roky před pádem Izraele do Babylonského zajetí (586 př. 
Kr.), které proběhlo ve dvou vlnách. Náš text spadá do období po první vlně. Izrael je 
konstituován jako lid mající s Bohem smlouvu. Porušením příkazů smlouvy přestává 
dokument platit a Bůh odstupuje od ochrany. Izrael ale porušuje smlouvu téměř nepřetržitě. 
Může tento stav změnit Bůh? 

 

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 
 
Každou almužnou se zapojujeme do péče, kterou Bůh ve své prozřetelnosti projevuje všem 
svým dětem. Pokud dnes skrze mě pomohl mému bratru, nemůže se zítra postarat i o mé 
potřeby? Nikdo totiž není štědřejší než Bůh. 
  
Půst oslabuje naše sklony k násilí, odzbrojuje nás a je významnou příležitostí k růstu. 
Na jednu stranu nám umožňuje prožít, co musejí snášet lidé postrádající i to, co nezbytně 
potřebují, lidé den co den sužovaní hladem. Na stranu druhou odráží stav našeho vlastního 
ducha, který hladoví po dobru a žízní po životě v Bohu. Půst nás probouzí a působí, že jsme 
vnímavější vůči Bohu i bližnímu. Oživuje naši touhu poslouchat Boha, který jediný dokáže 
utišit náš hlad. 
  
Přál bych si, aby můj hlas dosáhl i za hranice katolické církve a dostal se k vám všem, 
mužům a ženám dobré vůle, kteří jste otevření zaslechnout Boha. Možná vás tak jako nás 
zneklidňuje, jak se světem šíří neklid, možná vám dělá starosti chlad, který ochromuje srdce 
i skutky, a možná pozorujete, jak slábne vědomí, že tvoříme jednu lidskou rodinu. Přidejte se 
tedy k nám, abychom společně prosili Boha, společně se postili a společně nabízeli to, 
co máme, svým bratřím a sestrám v nouzi. 
  

Velikonoční oheň 

Především vybízím vás, kdo patříte k církvi, abyste na cestu postem nastoupili s nadšením 
a nechali se podpírat almužnou, postem a modlitbou. A kdyby se občas zdálo, že plamen 
lásky v mnoha srdcích začíná skomírat, vězme, že pro Srdce Boží to nikdy neplatí! On nám 
stále dává nové příležitosti, jak znovu začít milovat. 

  
Jedním z takových okamžiků milosti bude i letos iniciativa „24 hodin pro Pána“, která celé 
společenství církve zve, aby přijalo svátost smíření spojenou s eucharistickou adorací. 
V roce 2018 se inspiruje slovy žalmu „u tebe je odpuštění“ (130,4) a uskuteční se od pátku 
9. března do soboty 10. března. V každé diecézi zůstane po čtyřiadvacet souvislých hodin 
otevřen alespoň jeden kostel a nabídne příležitost k eucharistické adoraci i svátostné 
zpovědi. 
  
Při vigilii Zmrtvýchvstání budeme znovu slavit jímavý obřad rozsvícení velikonoční svíce: 
toto světlo získané z „nového ohně“ postupně přemůže temnotu a osvětlí bohoslužebné 
shromáždění. „Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění,“ abychom všichni 
mohli znovu prožít to, co zažili učedníci na cestě do Emauz. Budeme-li naslouchat Božímu 
slovu a čerpat posilu z eucharistického chleba, bude i v našem srdci stále vroucněji planout 
víra, naděje a láska. 
  
Ze srdce vám žehnám a modlím se za vás všechny. Nezapomínejte se, prosím, modlit i vy 
za mě. 
  

Vatikán 1. listopadu 2017 
slavnost Všech svatých 
 

František 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

➢ Sám mám málo 
Ježíš řekl: „Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má 
někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má.“ (srov. Lk 12,13-21) 
Potkali jste již někdy někoho, kdo byl hezčí, nadanější, úspěšnější, bohatší, silnější, 
šikovnější, šťastnější, lepší…? Chtěli jste pak mít víc i vy? Není na tom nic divného – chtít 
mít víc.  Vždyť v každém z nás je nekonečná touha a stesk po jistotě, bezpečí, uznání, 
přijetí, lásce, blahobytu… Je to tak proto, že jsme stvořeni nekonečným Bohem, ve kterém 
je toto vše nekonečně obsaženo. Problém je ale v tom, že když se náš lidský rod od Boha 
odvrátil, zůstaly nám jen tyto vnitřní palčivé a nenaplněné touhy - bez viditelné naděje na 
naplnění. A tak se vlastními silami stále snažíme dosáhnout něčeho, co lidsky dosáhnout 
nikdy nelze. Dopadá to nakonec tak, že se při pokusech být více šťastnými jen navzájem 
podvádíme, okrádáme, obviňujeme, pomlouváme, ponižujeme, závidíme si a zabíjíme se… 
Abychom měli víc. 
Je zajímavé, že pro české slovo „chamtivost“, před kterou nás Ježíš varuje, je v biblickém 
originále použit výraz, který by se dal lépe přeložit slovy: „mít víc“, „vlastnit víc“. Když nás 
tedy Ježíš varuje před chamtivostí, varuje nás před neustálým „chtít mít víc“. A má to logiku. 
Mnohdy jsme totiž zaměřeni hlavně na to, co mají druzí a my sami to nemáme. Je to pak 
nekonečná spirála: porovnávat se - být nespokojený – závidět - chtít mít víc - dělat vše pro 
to abychom měli víc. A když pak někdy dosáhneme nějakého dílčího úspěchu, zjišťujeme, 
že stále „nejsme dostatečně zajištění“, že stále můžeme mít víc… A spirála znovu dokola. A 
přitom všem zapomínáme na to, co všechno máme a co bereme jen jako jakousi 
samozřejmost. Neradujeme se tak z toho, co sami máme, ale sžíráme se tím, co nám 
připadne, že mají ti druzí. A jsme v pasti. 
Jednou z cest ven z této pasti mohou být dva „kroky“: Prvním krokem je odvrátit pohled od 
druhých a hledět na to, co Bůh dává konkrétně mně samotnému. A vědomě mu za to 
pravidelně děkovat. Naučíme se tak každodenní radosti z „běžných“ každodenních věcí. 
 Druhý krok je pak poněkud paradoxní: Nehrabat si vše sám pro sebe, ale obdarovávat 
druhé, dělit se o to, čím konkrétně jsem obdařený já sám. A nejde vůbec jen o peníze. 
Můžeme obdarovávat druhé i nasloucháním, úsměvem, konkrétní pomocí, slovem 
povzbuzení, laskavým slovem, znalostmi, zkušenostmi, zastáním, modlitbou… Křesťanská 
zkušenost totiž vypovídá, že o cokoliv se rozdělíme s druhými, vrátí se nám to „stokrát“ 
rozmnožené: láska, radost, pokoj, laskavost, dobrota, finanční podpora, zastání, 
povzbuzení… Ano, jedním z paradoxu křesťanství je, že dáváním člověk sám nejvíc 
dostává. Učme se proto dávat i přijímat. Potřebujeme se navzájem. 
Nikdo z nás nemá málo.  Jen si někdy nevšímáme toho, co máme,  protože hledíme jinam. 
                                                                                                                        www.vira.cz 

➢ Farnost potřebuje pomoc 
Naše pouchovská farnost v současné době vlastní na Slezském Předměstí 30117 
m2 pozemků. Z nich 22778 m2 hodlá propachtovat jako louky a zbývající směnit s Městem 
Hradec Králové za stavební pozemky ve Věkoších a na Pouchově (se záměrem vybudovat 
na nich obytné domy k pronájmu). Na pozemcích o výměře 12452 m2, nabízených k 
propachtování, se nachází náletové dřeviny, které je třeba zlikvidovat tak, aby pachtýři bylo 
umožněno pozemky plnohodnotně využívat ke sklizni trávy. Pachtýř, se kterým uzavíráme 
pachtovní smlouvu je ochoten vlastní mechanizací náletové dřeviny vytahat, ale požaduje, 
abychom zajistili jejich následné zpracování a likvidaci. Prosím tedy farníky, kteří mohou v 
sobotu 24. března t.r.  od 9 hodin přijít na výpomoc, aby se dostavili na místo, které se 
nachází přes silníci naproti Stoleté hospodě při cestě vedoucí k bývalému modelářskému 
letišti. Kdo můžete, vezměte ssebou potřebné náčiní (pilu, sekeru, pákové nůžky, pracovní 
rukavice a pod.). K dispozici bude stroj na štěpkování. 

ů ř ě

 

http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/18-nedele-v-mezidobi-cyklus-C-2.html#evangelium
http://www.vira.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
• Tento týden – v pondělí je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, Příští neděle 

je Květná neboli pašijová neděle, začíná Svatý týden. Na začátku bohoslužby bude 
svěcení ratolestí, průvod do kostela, pašije. 

• Mše svatá v Domě Matky Terezy – bude sloužena již tento čtvrtek od 16 hodin. Zveme. 

• Diecézní setkání mládeže – v sobotu 24. 3. ve filharmonii. Prosíme naši mládež o účast. 
Ostatní na plakátku. 

• Zpovídání na Květnou neděli – po křížové cestě, která na Pouchově bude až od 15,30 
hodin, budou od 16 hodin zpovídat P. Kostilnik a P. Miloslav. V katedrále se na Květnou 
neděli zpovídá od 14 – 16 hodin. 

• Společná svátost pro nemocné – se bude udělovat v pondělí (na Rožberku) a středu 
svatého týdne (na Pouchově). Využijte příležitosti ke svátosti smíření jak ve všedních 
dnech v obou kostelích ve farnosti, tak i zpovědníků na Květnou neděli – v katedrále i na 
Pouchově. Zájemci o svátost nemocných se napište na papír v sakristiích obou míst. 

• ř ě ě ř

ě ř  

 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (19.3. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

19.3.  Po 7,30 
Za +manžela, rodiče 
Flídrovy a Košňarovy a 
za živé a +z obou rodů 

17,00 
Za dar Ducha svatého 
pro Věru, Terezii  
a Josefa s rodinami 

20.3.  Út 12,30  ------  

21.3.  St 18,00 
Za Františku a Jana 
Kotlandovy 

17,00 
Za pevnou víru pro děti 
a vnoučata 

22.3.  Čt 18,00 
Za rodinu Homolovu, 
Halasovu a Šatníkovu 

17,00 
Ke cti Božího milosrden-
ství pro celý svět 

 23.3.  Pá 18,00 Za tragicky zesnulého 17,00  

24.3.  So 18,00 Za farnost 17,00  

25.3.  Ne      8,00 
Za rodinu Duškovu  
a Grombířovu 

 9,30 
Za živé a +z rodiny  
a všechny příbuzné 

Lektoři Ne    
Lenka Voláková 
Lukáš Volák 
Iva Fendrychová 

 
Milena Kuchařová 
Stanislava Poznarová 
Zdeněk Krám 

Čísla písní k liturgii  318, 305   

 Skupina IV.  III.skupina 

Svatý biskup Řehoř Naziánský  

Budeme účastni velikonočního hodu Beránkova. Zatím sice ještě obrazně, nicméně s větší 
zjevností nežli ve Starém zákoně. Neboť Pascha Mojžíšova Zákona, nebojím se to říci, 
byla jen nejasným předobrazem nynějších velikonoc. O něco později ho však budeme 
účastni dokonaleji a jasněji, to až s námi bude Slovo slavit onen nový hod v Otcově 
království, kdy nám odkryje a naučí nás znát věci, jež nám nyní sdělilo jen neúplně. A slavení 
velikonočního hodu Beránkova je stále něčím novým, nakolik jsme to nyní schopni chápat….  

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