
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
                

K zamyšlení: 
 
 
 
 

 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Nehemiáš 8,2-4a.5-6.8-10 

 
 

                 

 

2. čtení: 1 list Korinťanům 12,12-30 

 
 

 
 

Evangelium: Lukáš 1,1-4; 4,14-21 
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Papež uvažuje o cestě do Japonska 

„Navštívím Japonsku v listopadu, připravte se,“ odpověděl papež František během letu 
do Panamy jednomu japonskému novináři, který se ho zeptal, zda má na program také cestu 
do jeho země. Dále by papež František také rád navštívil Irák, ale místní biskupové ho varují, 
že situace v zemi není bezpečná. 
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3. neděle v mezidobí 
27. ledna LP 2019 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 
Cyklus C 

Odp. Žl 19: Vstupte před Hospodina s jásotem! 

 

Tento úryvek je složen ze dvou částí – úvod k Lukášovu evangeliu, kde autor popisuje 
důvod sepsání, komu celé toto dílo píše i metodu, jak pracoval. A pak přeskočíme 
tři kapitoly – Ježíšovo dětství, událost křtu i pokušení na poušti. Ježíš nyní veřejně 
vystupuje v moci Ducha, jak dokládá i citace proroka (Iz 61,1-2). 

Pokračujeme ve čtení 12. kapitoly, o duchovních darech. Nesrovnalosti v komunitě přiměly 
svatého Pavla, aby pečlivě vysvětlil, jak se jednotliví lidé vzájemně doplňují, a stejně 
pracuje i Duch svatý v nás. Každému dává jiný dar. To ale není důvod k pohrdání lidmi 
s méně významnými dary. Díky tomu máme zachycenu jednu z klíčových teologických 
reflexí církve v Písmu. 

Liturgie se stále vrací na začátek Ježíšova veřejného vystoupení. Jako bychom chtěli stále 
znovu pokládat otázku, co je smyslem a důvodem Ježíšova příchodu? Nejen se radovat, 
že Bůh přišel mezi nás, ale také se ptát proč. 

Slavnost nového začátku – v 5. století před Kriistem se po více jak 100 letech podaří 
obnovit jak chrám, tak i vlastní slavení bohoslužeb. Lidé však již nevědí, jak bohoslužba 
vypadala, ani co bylo obsahem Božího zákona. A tak se obnovuje nejen zasvěcení 
Hospodinu, ale také je třeba vše vysvětlit. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Poselství papeže Františka k 27. ke Světovému dni nemocných - 11.2 2019 
 

Letošní Světový den nemocných bude zaměřený na téma: „Zadarmo jste dostali, 
zadarmo dejte.“  Tato slova jsou obsažena v Matoušově evangeliu, kde Ježíš udílí rady 
svým učedníkům, jež vysílá do světa (Mt 10,8), a slovo „zdarma“ tak udává tón mise. 
Ve svém poselství papež připomíná život sv. Matky Terezy z Kalkaty, která 
je mimořádným svědectvím nezištné lásky a která byla papežem Františkem v roce 
2016 svatořečena. V indické Kalkatě, kde žila a zemřela, také proběhnou hlavní oslavy 
letošního Světového dne nemocných. 
Život je Božím darem „Život je darem od Boha, darovat znamená dát sebe samého,“ 
je uvedeno v papežově poselství ke Světovému dni nemocných, které dále pokračuje: 
„Tváří tvář ´skartační kultuře a lhostejnosti bych rád potvrdil, že tento dar by měl být 
přijímaný jako určité paradigma, tj. vzorec myšlení, schopné vyhrát nad individualismem 
a současnou sociální roztříštěností, aby mohl vytvořit nové vztahy a formy spolupráce 
mezi národy a různými kulturami.“ V tomto daru se odráží Boží láska, která vrcholí 
vtělením Božího Syna Ježíše a vylitím Ducha Svatého. „Podporovat kulturu nezištnosti 
a daru,“ uvádí dále papež, „je nezbytné k překonání kutůry zisku.“ 
Život není soukromým vlastnictvím Dále papež dodává, že „gesta nezištného daru 
jsou nejvěrohodnější cestou evangelizace. Péče o nemocné vyžaduje profesionalitu 
a něhu, nezištná gesta, bezprostřední a jednoduchá, jako je např. pohlazení.“ „A právě 
proto, že život je darem, nemůže být považován za soukromé vlastnictví, především 
pak tváří v tvář úspěchům medicíny a biotechnologie, které by mohly člověka vést 
k pokušení manipulovat se stromem života,“ stojí dále v poselství.  
Každý člověk je potřebný 
Solidarita je ctnost nezbytná k existenci: „Žádný člověk se nikdy zcela nedokáže 
osvobodit od pomoci druhých.“ „Jen když se člověk nepovažuje za svět sám pro sebe, 
ale jako někdo, kdo je svou povahou spojen s ostatními, které považuje za své bratry, 
je možná praxe sociální solidarity založené na společném blahu,“ píše dále papež 
ve svém poselství ke Světovému dni nemocných. „Není potřeba se bát,“ dodává dále 
papež, „uznat, že potřebujeme pomoc a že si sami nedokážeme dát vše, 
co potřebujeme, protože sami a svými silami nejsme schopni zvládnout všechny limity.“ 
Sehnout se k chudobě 
Ve svém poselství dále papež připomíná model charitní lásky, která zviditelňuje Boží 
lásku chudým a nemocným. Jako příklad uvádí sv. Matku Terezu z Kalkaty, která byla 
celý svůj život velkorysou dárkyní Božího milosrdenství. Skláněla se k bezmocným 
lidem, kteří umírali podél cest, uznávala v nich důstojnost, kterou jim daroval Bůh, 
a oslovovala i mocné světa. „Sv. Matka Tereza nám pomáhá chápat, že jediným 
kritériem jednání musí být nezištná láska,“ píše papež. 
Zdraví je dobrem, které máme sdílet 
„Lidská nezištnost je kvasem práce dobrovolníků, kteří hrají v sociálně-zdravotní oblasti 
velkou roli a žijí výmluvným stylem milosrdného Samaritána,“ zdůrazňuje papež 
František a dále píše: „Rozměr nezištnosti by měl oživovat především katolická 
zdravotní zařízení, neboť toto je logika evangelia, která určuje jejich práci 
jak ve vyspělých tak i rozvojových zemích.“ Katolická zařízení jsou povolána k tomu, 
aby vyjadřovala smysl daru, nezištnosti a solidarity, jako odpověď na logiku zisku 
za každou cenu. „Zdraví je dobrem, kterého si můžeme užívat naplno pouze tehdy, je-li 
sdílené. Radost nezištného daru je měřítkem zdraví křesťana,“ stojí dále v listu. 
 

(Zdroj: Vatican News, Tiskové středisko Svatého stolce) 

 

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 CHCI KONAT DOBRO. 

Konání dobra vyvěrá z Boží dobroty. Nemusím konat nemožné, mohu činit jen to, 
co je v mých lidských silách. Jeho dobrota totiž chce působit i skrze mne. Vykonám 
pouze to, co je možné, a vše ostatní ponechám Bohu. Vždyť je to Bůh, kdo dobro 
dává a působí.       

        (www.vira.cz) 

• Týden otevřených kostelů 

I v roce 2019 se uskuteční v Hradci Králové Týden otevřených kostelů a to ve dnech 
19. až 26. května. Týden otevřených kostelů je projekt, jehož cílem je představit křesťanství 
a jeho hlavní osobnost, Ježíše Krista, nenásilným způsobem. Ukázat co nejširší rozsah 
křesťanských aktivit a pomoci tím odbourat zažité předsudky. Dalším cílem je rozšíření 
povědomí o historicko-kulturním dědictví křesťanství, které nabízejí sakrální stavby 
a praktické připomenutí toho, že mohou být centrem společenského života města i dnes. 
Více se dozvíte na webových stránkách: https://tyden-otevrenych-kostelu7.webnode.cz/. 
Aktuality můžete sledovat i na FB: www.facebook.com/tokhk.  

Šestý ročník nese tematický název RADOST. Jako každá akce, tak i tato, se nemůže 
uskutečnit bez podpory modliteb a financí. Proto se v neděli 27. 1. 2019 po mši svaté 
na Pouchově i Rožberku uskuteční sbírka na podporu Týdne otevřených kostelů 2019. 
Za vaše příspěvky předem Pán Bůh zaplať! V průběhu roku je také možné přispívat 
na speciálně zřízený účet pro TOK: 100 601 0044/ 5500, VS: 3352019. V případě potřeby 
pro daňové přiznání zapište do kolonky příjemce své jméno, příjmení a adresu. Děkujeme. 

Za přípravný tým TOK s. Gabriela, dkl        

• Samota, co s ní? 

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

Než se tedy vrhneme do partnerských vztahů nebo než začneme Bohu vyčítat, 
že ten pravý partner stále nepřichází, zamysleme se nejprve nad sebou sama, 
protože v tom spočívá pravá pokora. Pokora se nepyšní a nesnaží být vším, ale ani 
neprohlašuje, že "nejsem nic a Bůh mi nic nedopřeje". Vždyť právě nespokojenost 
s tím, čím v jádru jsem a co mám či nemám, bývá často známkou určitého druhu 
pýchy.  

Pokora znamená udělat si jasno v tom, co skutečně jsem, objevit sám sebe. 
Znamená odstranit všechny překážky, které mi až do teď bránily jít svou cestou, 
určenou mým vnitřním bytím. Často jsem slyšel, že člověk nesmí být egoista. „Ego“ 
je ta část psychiky, která se přeceňuje nebo podceňuje, zatímco „já“, skutečné „já“, 
je vnitřní stavba, nad kterou bdí Bůh a v níž se stávám skutečně zodpovědným 
za svůj život, nikoliv jeho obětí.       

      (www.vira.cz) 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“ 

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

Sluníčko už šlo spát, končí se den. „Děkuji ti, můj Bože, že jsi mě chránil, odpusť 
všechno zlobení. Přeju ti dobrou noc, jsem zvědavý, co se mi bude zdát.“ 

  (LV) 
   

 

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


  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze 
a učitele církve, ve čtvrtek je památka sv. Jana Boska, kněze, pátek je první pátek, 
zasvěcený úctě Božského Srdce Páně, v sobotu je svátek Uvedení Páně do chrámu. 
Při večerní mši svaté bude žehnání hromniček a průvod kostelem, příští neděle 
je 4. v liturgickém mezidobí. 

• Mše svatá v azylovém domě Matky Terezy – bude zítra – v pondělí od 16 hodin 
ve víceúčelovém sále v 1. patře. Po bohoslužbě bude již tradiční debata s tamními 
obyvateli spojená s malým pohoštěním. Srdečně zveme i vás - farníky. 

• Návštěva starých a nemocných farníků v jejich domovech – se uskuteční v pátek 
v dopoledních hodinách v předem dohodnutých časech. 

• Setkání Bohu zasvěcených řeholníků a řeholnic - v sobotu 2. února 2019. 
Mše svatá začíná v 9,30 hodin v kapli sv. Klementa žehnáním svící, pak průvod 
do katedrály, kde od 9 hodin pokračuje mše svatá, které je možné se zůčastnit. 
V 11,15 hod.v přízemí biskupství - pro řeholníky přednáška P. Prof. Pavla Ambrose SJ  

 
 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (28. 1. – 3. 2. 2019) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

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

17,00 
Za Boží požehnání a dar 
víry pro dceru a její rodinu 

29.1. Út -----  ------  

30.1. St 18,00  17,00 
Za dar víry a Boží pomoc 
pro syna a jeho rodinu 

31.1. Čt 18,00  17,00 
Za Neila Wayman, zdraví,  
Boží ochranu a požehnání 

 1.2. Pá 18,00 
Za nová kněžská  
a duchovní povolání 

17,00 Za +Růženu Zikánovou 

2.2. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za Ludmilu a Oldřicha 
Ondráčkovy 

3.2. Ne 8,00 
Za +manžele Josefa  
a Marii Rýznarovy 

  9,30 
Za +rodiče, živé a +z rodi-
ny a duše v očistci 

Lektoři Ne   
Marie Košňarová 
Jana Portyková  
Helena Baigerová 

Ne 
Pavel Hesoun 
Marie Hesounová 
Stanislava Kozáková 

Čísla písní k liturgii  513    

Úklid kostela     
 
 

Trocha humoru kvůli stále stoupající ceně vody:  

Haló – vodárny? Ano, co si přejete. Doma mně teče z kohoutku voda. A co jste čekal? 
Podle Vašeho vyúčtování alespoň plzeňské !!! 

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

