
 
 
 
 
 
 
 
 

Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
                

K zamyšlení: 
 
 
 
 

 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Dan 12,1-3 

 
 

                 

 

2. čtení: Žid 10,11-14.18 

 
 

 

Evangelium: Podle Marka 13,24-32 
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Světový den chudých 

V závěru Svatého roku milosrdenství (2016) papež František vyhlásil Světový den 
chudých, který se dle nové tradice bude připomínat vždy 33. neděli v mezidobí, 
tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále. „V tento den má celé křesťanské 
společenství vyjít k chudým, slabým, k mužům a ženám, jejichž lidská důstojnost 
je příliš často pošlapávána,“ píše k příležitosti Světového dne chudých Papežská 
rada pro novou evangelizaci. „Bude to nejvhodnější příprava ke slavnosti Ježíše 
Krista Krále, který se ztotožnil s maličkými a chudými a bude nás soudit podle skutků 
milosrdenství“, napsal papež František v dokumentu Misericordia et misera. 
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33. neděle v liturgickém mezidobí 
18. listopadu LP 2018 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 
Cyklus B 

Odp.: Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám 

 

Dnešním textem se loučíme s Markovým evangeliem, které jsme po celý rok četli. Třináctá 
kapitola je eschatologickou řečí (o posledních věcech). Po tomto textu se již vypráví 
o událostech Velikonoc. Důležitý je výrok: „Lidé uvidí Syna člověka přicházet“ (13,26). 
Ježíš je Syn Boží. Kdo vytrvá ve zkouškách do konce, uvidí ho na vlastní oči. 

Pokračujeme v četbě listu Židům, který obhajuje a vysvětluje Ježíšovo kněžství. Zásadní 
je dnešní výpověď, že Ježíš přinesl jedinou oběť. Již žádná jiná oběť – ani naše, ani Boží – 
není třeba k vykoupení! Jeho obětí jsme „dokonalí“ – můžeme přistoupit k Bohu. 

Dnešní nedělí vstupujeme do závěrečných čtrnácti dnů církevního roku. Téma textů 
se nasměruje na slovo „konec“ – konec světa, konec života… Ježíš neřeší otázku, jak bude 
konec vypadat v kulisách vesmíru, ale co je podstatou věci, která se odehrává již nyní! 
Pootevřme toto téma nikoli se strachem či povýšeným úsměvem, ale s odvahou porozumět 
Božímu záměru. 

Kniha Daniel pochází asi ze 2. století před Kristem a patří mezi nejmladší ve Starém 
zákoně. Má více částí, poslední z nich má charakter eschatologický. V samém jejím závěru 
(12. kapitole) se mluví o příchodu posledního dne, v němž zazáří vítězství spravedlivých. 
Na tento text bude navazovat dnešní evangelium. 

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 ke Světovému dni chudých 2018 
 

Dnešní neděli 18. listopadu 2018 si bude církev připomínat Světový den 
chudých, který papež František ustanovil na závěr roku Božího milosrdenství 
vždy na 33. neděli v mezidobí. Letos proběhne již po druhé a ve svém poselství 
se papež opřel o slova žalmu „Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“ (Žl 34,7).  
  

Pán naslouchá chudým 

Své poselství ke 2. Světovému dni chudých podepsal papež František 
symbolicky 13. června, v den liturgické památky sv. Antonína z Padovy, který 
je patronem chudých.  
Papež se inspiroval slovy žalmisty: „Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“ 

(Žl 34,7), neboť tento žalm dnes umožňuje i nám, abychom pochopili, kdo jsou 
skuteční chudí, tedy ti, ke kterým máme obrátit svůj pohled, naslouchat jejich 
volání a poznat jejich potřeby. 
Důležité je poselství, že Pán naslouchá chudým, kteří k němu volají, a je dobrý 
k těm, kteří, se srdcem sklíčeným smutkem, samotou a vyloučením, u něj hledají 
útočiště. Naslouchá všem, jejichž důstojnost je pošlapávána, kteří 
jsou pronásledováni jménem falešné spravedlnosti, utlačováni politickými 
systémy nehodnými toho jména a vystrašeni násilím. Z této modlitby vysvítá 
především pocit odevzdanosti a důvěry v Otce naslouchajícího a přijímajícího. 
Papež zdůraznil z žalmu tři slovesa, která charakterizují postoj chudého a jeho 
vztah k Bohu:  

1. Volat 

Papež zdůrazňuje, že podmíněnost chudobou se nedá vystihnout jedním 
slovem, ale stává se křikem, který proniká nebesa a dochází k Bohu. A právě 
u příležitosti tohoto Dne jsme voláni k vážnému zpytování svědomí, abychom 
poznali, zda opravdu jsme schopni naslouchat chudým a zachytit jejich hlas. 

2. Odpovědět 

Hospodin naslouchá křiku chudého a také odpovídá na jeho situaci svoji plnou 
účastí lásky. Proto by se i starostlivost věřících neměla omezit jen na formu 
asistence, ale zároveň by měla být onou „láskyplnou pozorností“, která ctí 
druhého jako osobu a hledá jeho dobro. 

3. Osvobodit 

Bůh vstupuje do vězení chudoby a chudý v Bibli žije s jistotou, že Bůh zasáhne 
v jeho prospěch, aby mu navrátil důstojnost. Proto papež František připomíná 
slova své apoštolské exhortace Evangelii gaudium, že „Každý křesťan a každé 
společenství je povoláno být nástrojem Božím k osvobozování a k podpoře 
chudých, aby se mohli plně integrovat do společnosti. To předpokládá, 
že budeme chápaví a budeme pozorně naslouchat prosbám chudých 
a poskytovat jim pomoc“ (čl. 187) 

(dokončení příště) 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Katechismus v češtině nyní i elektronicky  
Na celostátním katechetickém kongresu v Třešti byla oficiálně představena a 
spuštěna aplikace Katechismus, která je nyní dostupná každému zájemci s 
androidním mobilním telefonem. 
Aplikace je elektronickou verzí knižního Katechismu katolické církve, který vydalo 
Karmelitánské nakladatelství. "Cílem projektu bylo vytvořit vhodný doplněk 
pro pastorační a katechetickou službu, nikoliv nahrazení papírové verze dokumentu," 
říká k záměru ředitel katechetické sekce ČBK P. M. Kuźniar. Ve svém mobilu tak 
můžete pohodlně vyhledávat dle paragrafů, nebo zadaných slov; nechybí ani rejstříky 
či funkce "Oblíbené". Odpověď na mnohé dotěrné otázky je tak nyní vždy po ruce. 
Aplikace je dostupná v Google Play  a lze ji zatím nainstalovat na chytré mobilní 
telefony s operačním systémem Android 4.0.3 a vyšší. Příznivci telefonů 
s nakousnutým jablkem ve znaku však nemusejí zoufat; v listopadu tohoto roku 
se totiž dočkají i oni. Tato aktivita, kterou zaštítila katechetická sekce 
ČBK, byla finančně podpořena společností DelpSys. Autorem je Josef Řídký, který 
již vytvořil aplikace Kancionál a Růženec.  

(www.bihk.cz) 

• Boží Slovo nám umožňuje, aby náš život byl plodný 
Bůh nám dává svůj pokrm: Jeho Slovo. Jeho Slovo nám totiž dává růst a umožňuje 
nám, aby náš život byl plodný i v těžkostech. Jako déšť a sníh svlažuje zemi 
a působí, že může rodit, tak je tomu i s Božím slovem v našem životě (srov. Iz 55,10-
11). To, čím je pro tělo kojence mléko, je pro lidského ducha Boží Slovo: Slovo Boží 
nám umožňuje růst ve víře. Papež František (sestaveno z textů: Evangelii gaudium 
22 a promluv)  

(www.vira.cz) 

• Ranní a večerní zíváček 
Ranní zíváček je čtvrthodina pro děti. Každý všední den, když se musí do školy, 
začínáme v 6.45 ráno. Máme nachystané písničky, zajímavosti, modlitbu i soutěž – 
každý den s jiným tématem. V pondělí poznáváme zajímavé stavby a památky, 
v úterý hádáme z veršů, ve středu objevujeme slavné skladatele, ve čtvrtek putujeme 
po atlase České republiky a v pátek hledáme chyby v popletené Bibli. Večerní 
zíváček patří modlitbě a pohádce na dobrou noc. Vysíláme jej od pondělí do neděle 
v 19 hodin.  

(www.proglas.cz) 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: 
Dětské modlitby z knihy „Neměj strach“ od T. B. Uhlové (edice Portál) - Tatínek jede 
na služební cestu   Tatínek si už zabalil veliký kufr. Jede na služební cestu. 
Letí letadlem přes moře. Škoda, že nemohu s ním. Potrvá to mnoho dní, než se zase 
vrátí domů. Bude nám telefonovat. Řekl, že mi něco přiveze. Ale stejně nemám rád, 
když tu tatínek není. Je to hezké, když mě večer nese do postele, pokaždé se mnou 
dělá nějakou legraci. Ani maminka nemá ráda, když tu tatínek není. „Milý Bože, 
ochraňuj našeho tatínka na cestě. Dej, ať se zase vrátí domů. Zdravý a veselý. 
A prosím tě, dej, abych se mezitím nenudil. Amen“ V bibli najdeme tato slova: Ať Bůh 
žehná a chrání tě.(Num 6,24) 

(LV) 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jozkar.katechismus
http://www.vira.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – ve středu je památky Zasvěcení P. Marie 
v Jeruzalémě, ve čtvrtek je památka sv. Cecilie, panny a mučednice, patronky 
církevního zpěvu, v pátek je slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka, hlavního 
patrona naší diecéze, v sobotu je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, 
vietnamských mučedníků, příští neděle je Slavnost Ježíše Krista Krále. Na závěr mše 
svaté bude smírná pobožnost před vystavenou NSO. 

• Sbírka na PP II – z minulé neděle: společně jsme vybrali 8 766,- Kč. Děkujeme. 

• Slavnost sv. Klementa I, papeže – bude v pátek 23. listopadu v kapli vedle katedrály. 
Mši svatou v 18,30 hodin bude celebrovat biskup Mons. Josef Kajnek spolu s katedrální 
kapitulou. V 17,45 hodin začínají zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly 
a katedrální scholy. Všichni jste srdečně zváni. Z toho důvodu bude v pátek v naší 
farnosti sloužena mše svatá jen na Rožberku (od 16,30 hodin), na Pouchově mše svatá 
sloužena nebude. 

• Zádušní mše sv. – za +Petra Adama OT bude sloužena v sobotu v 10 hodin na 
Pouchově společenstvím řádu německých rytířů. Je možnost se mše svaté zúčastnit. 

• Adventní brožurky – budou k zakoupení od středy na Pouchově i Rožberku. 
Pro farnost jsem objednal 50 kusů. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (19. – 25. 11. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

19.11.  Po 7,30 
Za +Růženu 
Zikánovou a Františka 
Novotného 

17,00 
Za +rodiče, bratry Fran-
tiška a Vojtěcha Poláškovy 
a za duše v očistci 

20.11.  Út -------  ------  

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

17,00 Za duše v očistci 

   22.11.  Čt 18,00 
Za rodinu Šafránkovu 
a Kavkovu a za d.v oč.  

17,00 
Za +z rodiny Kovářovy  
a Zujkovy 

  23.11.  Pá  -------  16,30 Na dobrý úmysl 

24.11.  So 
10.00 
18,00 

Němečtí rytíři 
Za farnost 

17,00 Za duše v očistci 

25.11.  Ne      8,00 
Za +Miladu a Josefa 
Ferbasovy a rodiče 
z obou stran 

  9,30  

Lektoři Ne   
Hana Špatenková 
Ludmila Černá    
Marie Šetřilová 

Ne 

 

Marie Bártová  
Zdeněk Krám 
Jitka Bartošová 

Čísla písní k liturgii  707,703,631    

Úklid kostela     

Trocha svatomartinského humoru:  

Říká paní Kuchtíková svému manželovi, který se nadšeně dívá na právě servírovanou 
upečenou husu a sklenici svatomartinského vína: „No vidíš, to jsi celý ty! Na mně ses nikdy 
takhle nepodíval.“ 

------------------------------------------------------------------------------------------------  
Redakce: Libuše Veselá (LV), Jitka Novotná (JN), Martin Novotný (MN), P. Miloslav Šiffel (MŠ), Pavel Bartoš 
(PB), Matěj Havel (MH) Příspěvky do zpravodaje: zpravodajpouchov@seznam.cz (uzávěrka příspěvků: 
středa 18 hodin). Distribuce: Jan Mádlík (Pouchov, Ržb) (uzávěrka pro tisk: v pátek ve 12 hodin)  

Příprava na příští týden 
 

mailto:jarka.detova@seznam.cz

