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K zamyšlení: 
 
 
 
 

 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Iz 62,1-5 

 
 

                 

 

2. čtení: 1 Kor 12,4-11 

 
 

 
 

Evangelium: Jan 2,1-11 
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Papež František: Nikdy se nehádejte před dětmi 

„Nikdy se nehádejte před dětmi, nikdy! Je normální, že se manželé pohádají, to je 
normální, a bylo by zvláštní, kdyby tomu tak nebylo. Přete se tak, aby to děti neslyšeli 
a neviděli. Neznáte úzkost, kterou zakouší dítě, když vidí hádku mezi rodiči. 
Toto je s dovolením moje rada, která vám pomůže předávat víru. Přít se je ošklivé? 
Ne vždycky, ale je to normální. Ať to však nevidí a neslyší děti.“ 

 (Papež František v katechezi Na svátek Křtu 
Páně) 
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2. neděle v mezidobí 
20. ledna LP 2019 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 
Cyklus C 

Odp. Žl: Plesejte Hospodinu, všechny země 

 

Klíčem k dnešní perikopě je verš 11: „tím zjevil svou slávu“. Jde tedy o zásadní událost. 
Svatba je symbolem mesiánské doby. Víno je znamením požehnání. Je to první zázrak, 
který apoštolové vidí, a uvěří. Proto je tento příběh v Janově evangeliu viditelným 
zahájením Mesiánské doby a začíná jím veřejné Ježíšovo vystoupení. 

Po tři neděle za sebou budeme sledovat 12. kapitolu 1. listu Korintským, což je odpověď 
sv. Pavla na otázky mladé křesťanské komunity. V kapitole 12 – 14 reaguje zřejmě 
na rozhádanost společenství kvůli sporu o vznešenost duchovních darů (charismat). 
Podle 14. kapitoly se zdá, že se lidé s darem „modlitby jazyků“ či „modlitby z Ducha“ 
povyšovali. Díky tomu nám sv. Pavel zanechal vzácné pojednání o duchovních darech. 

Jakkoli jsme opustili vánoční dobu, vracíme se ještě jednou zpět ke svátku Zjevení Páně, 
a to v připomínce události, která se tradičně se svátkem Zjevení spojovala. Ježíš 
proměňuje vodu ve víno, a zjevuje tak svou slávu. Jde o víc než první zázrak. Je to 
prorocké gesto ukazující smysl celého díla vykoupení! 

Zaslíbení z druhé poloviny 6. stol. př. Kr. bylo napsáno předně pro Jeruzalém, který byl v 
té době zničeným a pobořeným městem. Ale v souvislosti s dnešním evangeliem 
dostávají svatba, manželství a Boží zaslíbení nový význam. Svatba je symbolem Boží 
obnovy. Opuštěnost Bůh proměňuje. 

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: rkf.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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ekumenické hnutí: Aby všichni byli jedno... 
 

V pátek tohoto týdne, na památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začal Týden modliteb 
za jednotu křesťanů. V tomto čase jsou pozváni věřící všech křesťanských denominací ke 
společným modlitbám. Co bylo příčinou jejich rozdělení a naopak, co mají společného?  

Zdrojem jednoty je Duch Svatý 

Před Svým ukřižováním se Ježíš přimlouval u Otce nejen za Své učedníky, „ale i za ty, 
kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, 
aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ (J 17,20-21) A je to „Duch Svatý, 
který sídlí ve věřících a naplňuje i řídí celou církev, vytváří ono podivuhodné společenství 
věřících a tak hluboce všechny v Kristu spojuje, že je zdrojem jednoty církve,“ jak je uvedeno 
v Dokumentech II. vatikánského koncilu v Dekretu o ekumenismu, kde stojí, že „pro upevnění 
své svaté církve všude na zemi až do skonání věků svěřil Kristus sboru dvanácti apoštolů úkol 
učit, řídit a posvěcovat. Mezi nimi vyvolil Petra, na němž se po jeho vyznání víry rozhodl 
vybudovat svou církev. Jemu přislíbil klíče nebeského království a po jeho vyznání lásky mu 
svěřil všechny ovce, aby je utvrzoval ve víře a pásl v dokonalé jednotě; přitom On sám, Ježíš 
Kristus, zůstává navěky hlavním kamenem v rohu stavby a pastýřem našich duší.“ „V této jedné 
a jediné Boží církvi už od samého začátku vznikaly určité roztržky, které v pozdějších stoletích 
přerostly v rozsáhlejší rozpory a nemalé společnosti se odloučily od plného společenství 
katolické církve,“ Ale ti, kdo se nyní rodí v takových společnostech a dosahují v nich víry 
v Krista, nemohou být viněni z hříchu odloučení a katolická církev k nim přistupuje s bratrskou 
úctou a láskou. Neboť ti, kdo věří v Krista a řádně přijali křest, jsou v určitém společenství 
s katolickou církví, i když ne dokonalém. Je pravda, že mezi nimi a katolickou církví jsou 
rozpory různého druhu jak v oblasti víry a někdy i kázně, tak ohledně struktury církve, takže 
plnému církevnímu společenství stojí v cestě nemalé překážky, někdy dosti vážné, o jejichž 
odstranění se snaží ekumenické hnutí.“  

Ekumenismus je snaha o sjednocení křesťanů 

Slovo ekumenismus vzniklo z řeckého oikúmené, a je jím označována snaha o sjednocení 
křesťanů. Úkolem ekumenického hnutí je snaha o sbližování, spolupráci a případně 
i sjednocování křesťanských církví. Ekumenou se pak rozumí společenství všech křesťanských 
církví a jejich spolupráce.  11. a 16. století byly pro jednotu křesťanů kritické.  

V historii křesťanství došlo ke dvěma hlavním roztržkám 

První roztržky povstaly na Východě popíráním věroučných formulí Efeského a Chalcedonského 
koncilu. V roce 1054 pak došlo k Velkému schismatu, které vyústilo v rozdělení církve na dvě 
větve: dnešní tzv. západní (tj. katolickou) a na ní navazující církevní směry vč. protestantských 
a tzv. východní (tj. pravoslavnou čili ortodoxní). Ke zlepšení vztahů mezi západní a východní 
církví došlo až ve 20. století, kdy 7. 12. 1965 sv. Pavel VI. a konstantinopolský patriarcha 
Athenagoras sňali vzájemnou exkomunikaci vyhlášenou jejich předchůdci. Přestože nelze zatím 
dosáhnout této jednoty v plnosti a slavit např. společně eucharistii, velmi se rozšířila 
např. spolupráce na poli sociálním, kde jsou všichni lidé bez výjimky voláni k společnému dílu 
lásky. V praktickém životě místních církví se jedná o společné ekumenické bohoslužby slova, 
dále např. o spolupráci v nemocnicích a penzionech či školkách a školách, společnou 
organizaci Noci kostelů, živého Betléma, večerů chval či dalších akcí otevřených širší veřejnosti 
a také například na ekumenické působení kaplanů v armádě, nápravných zařízeních, 
zdravotnictví, či mediální spolupráci a výměnu zkušeností. „Touto spoluprací se mohou všichni, 
kteří věří v Krista, snadno naučit, jak se navzájem lépe poznávat a mít se v úctě a jak připravit 
cestu k jednotě křesťanů. 

 
Zdroj: Dokumenty II. Vatikánského koncilu - Dekret o ekumenismu 

 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Desatero pokoje 

Jak žít víru ve všedním životě aneb „Desatero pokoje“ - papež Jan XXIII. 

JEN PRO DNEŠEK SE PŘIZPŮSOBÍM OKOLNOSTEM, 
ANIŽ BYCH CHTĚL OKOLNOSTI PŘIZPŮSOBIT MÝM PŘÁNÍM. 

Domnívám-li se, že lidé se vždy musí přizpůsobit mně, promeškám mnohé cenné 
hodnoty pro svůj život. Něco velmi důležitého mi může být darováno právě v lidech, 
kteří jsou mi málo sympatičtí.       

        (www.vira.cz) 

• Z myšlenek Papeže Františka 

"Boží lid postupuje vpřed vždycky v konkrétnosti: v konkrétní víře a v konkrétní 
lásce. V této konkrétnosti spočívá také smysl církevní disciplíny, která pomáhá 
konkrétnímu růstu a vyhýbá se filosofiím farizejů nebo saducejů. Bůh se stal 
konkrétním, když se narodil z konkrétní ženy, žil konkrétní život, zemřel konkrétní 
smrtí a žádá nás, abychom měli rádi bratry a sestry konkrétně, i když některé není 
snadné mít rád.“    

• Samota, co s ní? 

(z knihy Yves Boulvina „Naplněný život - Abeceda partnerských vztahů“). 

Jak obtížné je pro mnohé z nás snášet samotu a žít se sebou samým, svým 
bližním číslo jedna! Jak těžké je přijmout všechno, s čím nejsme ve svém životě 
spokojeni. Můj známý si jednou vypsal seznam všech negativních bodů, které mu 
přicházely denně na mysl, a dal je do protikladu s tím, jak jsou na tom mnozí jiní. Prý 
mu to pomohlo dívat se na svou situaci jinýma očima. Dal si je na nástěnku a já si to 
mohl přečíst: 

✓ Jsem sám bez partnerky! A moje práce je složitá a únavná, ale jiní práci 
nemají. 

✓ Cítím se izolovaný, vyčerpaný a uzavřený ve svém vlastním životě, ale jiní jsou 
skutečně zavřeni ve vězení. 

✓ Můj byt je příliš malý, nemám zahradu a z okna koukám na protější panelák, 
ale jiní nemají vůbec nic.  

✓ Všechno moje dennodenní snažení mohu shrnout slovy „metro – práce – 
spánek“, ale v jiných zemích je válka. 

✓ Můj život je plný náročných, stresových a komplikovaných situací, ale jiným 
pod nohama vybuchují miny a jsou zmrzačení. 

Tomuto mému příteli se tak podařilo vyrovnat se samotou a skepsí, která ho v tomto 
období tížila.       

      (www.vira.cz) 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“ 

Dětské modlitby s knihou „Cestičky k Bohu“ od Františky Böhmové (Karmelitánské 
nakladatelství) – Rodina. 

Maminka nosí v bříšku malinké miminko. Budu mít brzo bratříčka, možná malou 
sestřičku. Hladím mamince bříško a posílám mu pusinky. „Prosím, Pane, pomoz mi 
být hodným bráškou.“ 

  (LV) 
   

 

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Naplneny-zivot-Abeceda-partnerskych-vztahu.html


  

 

 
➢ Farní ohlášky:  

 

• Tento týden si připomínáme – zítra v pondělí je památka sv. Anežky Římské, ve čtvrtek je 
památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, v pátek je svátek obrácení sv. 
Pavla apoštola, v sobotu je památka sv. Timotea a Tita, biskupů, příští neděle je 
3. v liturgickém mezidobí. 

• Biskupství hledá – právníka, stavební techniky a nabízí místo účetní. Informace na: 
www.bihk.cz 

• Národní pouť do Říma - biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společnému 
putování do Říma ve dnech 11. – 13. listopadu 2019. Více informací na: www.bihk.cz 

  
 
 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (21. – 27. 1. 2019) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

21.1. Po 7,30  17,00 
Za +bratra, za živé a  
+z rodiny a duše v očistci 

22.1. Út 12,30 Setkání kněží Díla Mariina ------  

23.1. St 18,00 Za farnost 17,00 
Za +Emilii a živé členy její 
rodiny 

24.1. Čt 18,00 
Za rodinu Knězovu a Outra-
tovu a za duše v očistci 

17,00 Za +rodiče Blažkovy a bratra 

 25.1. Pá 18,00 Na úmysl dárce 17,00 Za +Emilii a živé členy rodiny 

26.1. So 18,00 Za farnost 17,00 Za +členy rodiny Knerlovy 

27.1. Ne 8,00 
Za živé a +z rodiny Vlachovy, 
Hurdálkovy a Bielikovy 

  9,30 Za Stanislava Nedělku 

Lektoři Ne   
Rudolf Pastuszek  
Alena Záveská  
Jan Mádlík jun. 

Ne 
Petr Rusek 
Lukáš Kyrian 
Stanislava Posnarová 

Čísla písní k liturgii  425    

Úklid kostela     
 

 

Trocha panelového humoru:  

Oznámení na panelovém domě: Zítra bude z technických důvodů vypnuta teplá voda. Za mírný 
poplatek můžeme vypnout teplou vodu i v sousedním domě, aby vám to nebylo líto … 

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

http://www.bihk.cz/
mailto:jarka.detova@seznam.cz

