
   

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2018 

Abychom v denní liturgii srdcem vyhlíželi Pána, který stále přichází 

Život je pro všechny neustálým povoláním k vyjití: z mateřského lůna, z rodného domu, 
z dětství k mladosti, z mladosti k dospělosti až k vyjití z tohoto světa. Také pro služebníky 
evangelia je život neustálým vycházením: z rodinného domu tam, kam nás pošle církev, 
od jedné služby do druhé; neustále jsme na cestě k cíli, kde jsme vyhlíženi. 
 
 
 
 

Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
                

K zamyšlení: 
 
 
 
 

 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Dan 7,13-14 

 
 

                 

 

2. čtení: Zj 1,5-8 

 
 

 

 
Evangelium: Jan 18,33b-37 
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Slavnost Ježíše Krista Krále 
25. listopadu LP 2018 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria 
Cyklus B 

Odp.: Zpívejme Hospodinu, králi věčné slávy 

 

 

Text je součástí Janova popisu pašijí. Jde tu o každé slovo. Janovská teologie často slova 
jako „král, království, pravda…“ vyzdvihuje a dává jim teologický význam. Pilát zde stejně 
jako jiní před ním odmítá Ježíši naslouchat a vzít vážně jeho i slova o Kristově království. 

Kniha Zjevení je pojata jako dopis. První část našeho textu je vlastně pozdrav – v originále: 
„Milost a pokoj… od Ježíše Krista, svědka hodného víry…“. Proto končí „Amen“. A tento 
dopis je psán jako povzbuzení pronásledovaným křesťanům: Ježíš přes všechno 
pronásledování zvítězil. Nebojte se! 

Stojíme na samém konci církevního roku. Putovali jsme od přípravy na příchod mesiáše 
až k jeho vítězství na konci věků, které si připomínáme dnes. Tento novodobý svátek 
(zaveden 1925) je oslavou dovršení Božího plánu, který od počátku Pán nese ve svém 
tajemném záměru se stvořením. Tento svátek je důvodem k radosti, ale především 
utvrzením naděje, že svět se Bohu nevymkl z rukou. 

V knize Daniel 7 autor využil literární druh apokalypsy. Pomocí barvitých fantastických 
obrazů popisuje scénu konce věků. Nejprve popsal scénu se čtyřmi „zvířaty“, 
představujícími čtyři říše, která ohrožují zemi, pak ale vystoupí Bůh, který zasedne na trůn, 
a tito netvorové jsou poraženi. Na to navazuje náš text. 

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 
 

(dokončení z minulého čísla) 
 

Nenechme se zmást falešnými hlasy 

Dále papež ve svém poselství zmiňuje, že se bohužel často stává, že místo 
pochopení a pomoci zaznívají hlasy, které jsou naopak napomínáním, vybízením 
mlčet a podrobit se. Jde o falešné hlasy, častokrát vedené fobií z chudých, 
považovaných nejen za nuzáky, ale i za lidi přinášející nejistotu, nestabilitu, 
nepořádek do každodenních zvyklostí. Naopak, chudí jako první mají schopnost 
poznávat Boží přítomnost a vydávat svědectví o jeho blízkosti v jejich životech. 

Nabídněme chudým místo u stolu 

Proto vybízí papež František k tomu, abychom tento světový den přijali jako 
pozvání k naplnění slov žalmu: „Chudí se najedí do sytosti“ (Ž 22,27). Víme, 
že v jeruzalémském chrámě po obětním rituálu následovala hostina. V mnoha 
diecézích se toto stalo praxí, která v loňském roce obohatila oslavu prvního 
Světového dne chudých. Mnozí se setkali s vroucím přijetím v domě, zakusili radost 
ze svátečního jídla a poznali solidaritu těch, kteří se prostým a bratrským způsobem 
rozhodli sdílet svůj stůl. Přál bych si, aby také letos a v budoucnu byl tento den 
slaven ve znamení radosti ze znovunalezené schopnosti být spolu. Společně 
se v komunitě modlit a sdílet nedělní oběd.  

Prožijme Světový den chudých jako podnět k evangelizaci 

V závěru poselství vybízí papež František biskupy, kněze a především jáhny, 
na které byly vloženy ruce právě pro službu chudým, spolu se zasvěcenými 
osobami a tolika laiky, kteří ve farnostech, společnostech a hnutích činí 
hmatatelnou odpověď církve na volání chudých, prožít tento světový den jako 
privilegovaný okamžik pro novou evangelizaci. Chudí evangelizují nás, když nám 
každodenně pomáhají objevovat krásu evangelia. Nenechme padnout do prázdna 
tuto příležitost milosti. Všichni se dnes považujme za jejich dlužníky a podávejme si 
navzájem jedni s druhými ruce, aby se mohlo uskutečnit spásné setkání, které 
podporuje víru, činí účinnou lásku a uvádí naději, aby mohla s jistotou kráčet vstříc 
přicházejícímu Pánu. 

 

Nový nuncius v České republice 
 

Nový apoštolský nuncius, diplomatický zástupce Vatikánu v ČR, Charles Daniel Balvo  
přiletěl ve čtvrtek 22. listopadu do ČR. Na pražském letišti Václava Havla ho přivítal 
předseda ČBK Dominik Duka OP, místopředseda ČBK Jan Graubner a generální sekretář 
ČBK Stanislav Přibyl. Odpoledne následovalo úvodní setkání s biskupy.  Apoštolským 
nunciem ho jmenoval papež František 21. září 2018. Jeho předchozím působištěm byla 
Keňa, ovšem nechybí mu již ani zkušenost z působení v ČR; působil zde jako rada 
Apoštolské nunciatury. Narodil se v Brooklynu ve Spojených státech amerických 
29. června 1951. Na kněze byl vysvěcen 6. června 1976 v New Yorku. Vystudoval 
kanonické právo. Do diplomatických služeb Svatého stolce vstoupil 1. března 1987. Hovoří 
anglicky, italsky, španělsky, francouzsky, disponuje i znalostmi češtiny. 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Jsi-li na dně, chop se Božího Slova 

Život nás někdy zraní a my se obracíme k Božímu plánu zády, vzdalujeme se Bohu. 
Jsi-li ale zarmoucen, vezmi si Boží Slovo! Jsi-li na dně, chop se Božího Slova. Boží 
Slovo nás naplní silou a radostí! Papež František (sestaveno z textů: Evangelii 
gaudium 22 a promluv)  

      (www.vira.cz) 

• Seznamte se: „Proglaso“ 

Proglaso je biblický kvíz pro děti a mladé, který vysíláme každou neděli od 11 hodin, 
když si naladíte rádio Proglas. Poměřte své znalosti Bible, ale nejen Bible, se 
znalostmi ostatních! Chcete se zapojit do soutěže Proglaso? Můžete se buď zapojit 
nejen do telefonické soutěže, anebo odpovídat na naši SMS otázku. Také je možné 
plnit zadání písemné soutěže. Vaši odpověď očekáváme vždy do následujícího pátku 
do 12.00 na e-mail proglaso@proglas.cz, nebo na naši poštovní adresu. Dlouhodobé 
soutěže se mohou účastnit všichni narození po 1. lednu 2000. Přejeme hodně zdaru 
v soutěži a známé „Není důležité zvítězit, ale vyhrát, vlastně chci říci: zúčastnit se!“  

Moderátor a redaktor tohoto pořadu Daniel Blažke o sobě uvádí: „Vystudoval jsem 
francouzské Gymnázium Matyáše Lercha v Brně a Teologickou fakultu Univerzity 
Palackého v Olomouci. V Proglasu mám na starosti náboženskou redakci, přispívám 
do pořadů Dotýkání světla, Duchovní slovo, Křesťan a svět, Když svatí pochodují a 
Proglaso. Mou zálibou jsou všechna múzická umění, zejména divadlo a zpěv. Vše k 
větší cti, slávě a humoru Božímu.“                                       Více na www.proglas.cz 

• „Kdekoliv jste, žehnejte“ 

Kdekoliv jste, žehnejte! Boží mír, Boží lásku a Boží požehnání přejte lidem, zvířatům, 
stromům, květinám, obloze, slunci, hvězdám, celému stvoření. Nezavrhněte tento 
mocný nástroj a zbraň jenom proto, že je tak prostý. Jeho síla spočívá 
v jednoduchosti. O to je však hlubší. Žehnání je úkon vskutku Boží a spásonosný. 
Žehná-li někdo druhým lidem, dělá pro ně a pro celý svět víc než stovky žvanilů, 
neřku-li politiků dohromady. Přátelé, žehnejte často a s radostí v srdci. Žehnáním 
rozmnožujete mír a dobro pro celý svět. Kdyby si lidé navzájem žehnali, náš svět by 
vypadal jinak… 

Úryvek z knihy Juraj Dovala, Chrám uprostřed tržiště, kterou vydalo Karmelitánské 
nakladatelství, redakčně upraveno.                                 Celý článek na www.vira.cz 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: 
Dětské modlitby z knihy „Neměj strach“ od T. B. Uhlové (edice Portál) - Rodiče se jen 
hádají    
Včera se rodiče zase pohádali. Řekli si ošklivá slova. Nemají se už rádi. Chtějí se 
rozejít. Ale já mám rád maminku i tatínka. Neumím si představit, jak to všechno 
dopadne. Nevím, u koho bych měl zůstat. Cítím se tak sám. Mám strach. Vědí to 
rodiče? Milý Bože, tobě mohu říkat všechno, co mě tíží. Ty slyšíš a rozumíš mi. 
Věřím, že jsi se mnou a že mě máš rád. Dobrý Bože, prosím tě za své rodiče, aby už 
na sebe nebyli tak zlí, i když se rozejdou. A pomoz mi, abych stále mohl mít oba 
rodiče rád. Zařiď, prosím, abychom zase spolu žili bez hádek. Amen. Žalmista říká: „I 
kdyby mě opustil můj otec a moje matka, Pán se mě ujme.“ (Ž 27,10) 

 (LV) 

 



  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pátek je svátek sv. Ondřeje, apoštola, příští neděle 
je 1. neděle adventní. Na začátku mše svaté v sobotu večer i v neděli dopoledne 
budeme žehnat adventní věnce. 

• Sbírka na kněžský seminář II – bude v naší diecézi příští neděli při všech 
bohoslužbách. Upřímné poděkování Vám všem. Modleme se za nová kněžská povolání 
a za našeho bohoslovce Davida. 

• Mše svatá v DM Terezy – bude v pondělí od 16 hodin. Generace bezdomovců 
se radikálně mění. Už nemají zájem ani o bohoslužby, protože sami nejsou v drtivé 
většině pokřtění. Je třeba proto doprovázet i při mši svaté ty, kteří tam ze zájmu přijdou. 
Po bohoslužbě pak jsou cenné rozhovory s nimi při kávě a čaji. Proto je důležité tam být 
a nabídnout jim tuto možnost. Někteří farníci to již pochopili a pravidelně se tam s nimi 
spolu se mnou setkávají, za což jim děkuji. 

• Rorátní mše svaté – budou na Pouchově v prosinci (začínáme 3. prosince, 
pak 10. prosince a končíme v pondělí 17. prosince) vždy v pondělí od 7 hodin ráno. 

• Dveřní sbírka na oba azylové domy na Pouchově – se uskuteční v neděli 9. prosince 
při mši svaté. 

• Vikariátní setkání mládeže – se uskuteční v naší farnosti – ve farním sále - v sobotu 
15. prosince. Ostatní údaje a časy budou ještě upřesněny. Zveme i naše mladé 
z farnosti, prosím, přijďte mezi nás. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (26. 11. – 2. 12. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

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

17,00 
Na poděkování  
za uzdravení 

27.11. Út -------  ------  

28.11. St  18,00  17,00 Za duše v očistci 

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

17,00  

  30.11. Pá  18,00 Za duše v očistci 16,30 Za duše v očistci 

 1.12. So  18,00 Za farnost 17,00 Za duše v očistci 

2.12. Ne      8,00 
Za živé a +z rodiny 
Vlachovy, Hurdálkovy 
a Bělíkovy 

  9,30 
Za +rodiče Ruskovy a 
za živé blízké příbuzné 

Lektoři Ne   
Lenka Voláková 
Lukáš Volák    
Iva Fendrychová 

Ne 
Lukáš Kyrian 
Stanislava Posnarová 
Petr Rusek 

Čísla písní k liturgii  101,109,126    

Úklid kostela Skupina VII  Skupina III  

Trocha humoru:  

Říká zaměstnanec šéfovi: "Já tady pracuji na poloviční úvazek a tak bych prosil, abyste 
na mne křičel polohlasně." 

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