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K zamyšlení: 
 
 
 
 

 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 

 
 

                 

2. čtení: 1 Korinťanům 15,45-49 

 
 
 

 

Evangelium: Lk 6,27-38 
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Zasedání Rady kardinálů 

V pondělí 18. února bylo zahájeno 28. zasedání Rady kardinálů, které trvalo až do středy 
20. února. Na programu byla nová apoštolská konstituce o římské kurii „Praedicate 
evangelium“ (hlásejte evangelium). Rada kardinálů (v současné době ji tvoří 
6 kardinálů) je poradní sbor, který ustavil papež František dne 30. září 2013. Jejím úkolem 
je radit papeži při vedení katolické církve a připravit reformu papežské kurie, není však 
oprávněna přijímat žádná rozhodnutí. Její složení je zvoleno tak, aby byl zastoupen 
každý kontinent. Rada kardinálů se zabývala různými tématy: omezením nákladů na Svatý 
stolec, ochranou nezletilých v církvi a již výše zmíněnou apoštolskou konstitucí. 
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7. neděle v mezidobí 
24. února LP 2019 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žl: Milosrdný a milostivý je Hospodin 

 

Podobně jako v 5. kapitole Matoušova evangelia (verše 1–12) čteme Ježíšovo Horské 
kázání, také Lukáš uvádí blahoslavenství v tzv. Řeči na rovině (Lk 6,17-49). 
Na blahoslavenství spojené s trojím „běda vám…“ (Lk 6,20-26) přímo navazuje náš text. 
Jde o morální kodex, jakýsi komentář k Desateru Božích přikázání. 

V 15. kapitole listu Korinťanům svatý Pavel vysvětluje, co znamená víra ve vzkříšení 
mrtvých. Ve verši 35 si položil otázku: „V jakém těle vstanou mrtví?“ A odpovídá: „Zasévá 
se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní“ (verš 44). 

Asi málokdo miluje slovo „morálka“. Tento pojem evokuje bezduché plnění pravidel 
slušného chování. Mnozí ale tuší, že bez určitých pravidel žádná společnost neobstojí. 
Jde o postoje, které možná nejsou nikde přeměněny do zákonů a trestů za porušení, 
ale staví na vnitřní motivaci každého člověka. Jaký je Ježíšův morální kodex, 
který odkazuje křesťanům? Proč ho naplňovat? 

Vztah mezi prvním králem Izraele Saulem (vládl asi 1025 –1012 před Kr.) a mladým 
úspěšným bojovníkem, pozdějším králem Davidem, se vyvíjel od nadšeného přátelství až 
po žárlivé pronásledování ze strany Saula. David však Saula ctil jako Bohem vyvoleného. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kardinál D. Duka OP již devět let pražským arcibiskupem 
 

V letech 2007–2008 organizoval oslavy 700. výročí katedrály Svatého Ducha, kterému 
předcházela rekonstrukce vitráží a interiéru katedrály. V letech 2008 a 2009 inicioval „Týden 
vzájemného poznávání a porozumění“, pastorační aktivitu velkých měst mezi věřícími napříč 
konfesemi a hledajícími. K 1. červenci 2009 založil Diecézní církevní soud. Královéhradeckou 
diecézi spravoval jedenáct let, systematicky vypracoval a naplnil diecézní Sedmiletý pastorační 
program s přípravou pastorace diecéze v novém století. 13. února 2010 byl Svatým otcem 
Benediktem XVI. jmenován 36. arcibiskupem pražským. Pražskou arcidiecézi slavnostně 
převzal při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dne 10. dubna 2010. Je velkým 
kancléřem KTF UK Praha. Dne 21. dubna 2010 byl zvolen předsedou ČBK. O slavnosti Zjevení 
Páně 6. ledna 2012 Svatý otec Benedikt XVI. oznámil, že bude 18. února 2012 při veřejné 
konzistoři jmenován kardinálem. 9. července 2016 jej papež František jmenoval svým legátem 
pro slavnosti v maďarském Szombathely u příležitosti 1700. výročí narození sv. Martina. 
Je držitelem řady vyznamenání a uznání. 28. října 2001 byl vyznamenán prezidentem republiky 
Medailí I. stupně za zásluhy o Českou republiku. 20. června 2007 byl vyznamenán Velkokřížem 
za zásluhy Pro Piis Meritis Suverénního vojenského hospitálního řádu sv. Jana v Jeruzalémě, 
na Rhodu a na Maltě Českého velkopřevorství a 24. ledna 2013 mu byly uděleny insignie 
hodnosti Bailiff, stal se držitelem Čestného a záslužného velkokříže téhož řádu. 3. června 2008 
byl vyznamenán ministryní obrany České republiky Záslužným křížem I. stupně. Z rukou 
velvyslance Francie v České republice převzal 19. září 2012 insignie rytíře Řádu čestné legie. 
K témuž datu mu byl ustanoven titul Capellanus Generalis Praelatus Magnae Crucis (GCLJ) 
Vojenského a hospitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského Českého velkopřevorství. 
Při návštěvě Arménie v roce 2015 obdržel Čestnou medaili Arménského národního 
shromáždění Arménské republiky od jeho předsedy Galusty Sahakyana a Čestnou medaili 
předsedy vlády Arménské republiky Hovika Abrahamjana za zájem a podporu v nápravě 
historických křivd proti tomuto národu. 12. března 2016 obdržel z rukou prezidenta Polské 
republiky Andrzeje Dudy Komandérský kříž s hvězdou Řádu za zásluhy o Polskou republiku. 
28. října 2016 byl oceněn prezidentem České republiky Milošem Zemanem za "zvláště 
vynikající zásluhy ve prospěch české Republiky" Řádem Bílého lva. Titul doctor honoris causa 
obdržel 15. listopadu 2010 udělený Univerzitou ve švýcarském Fribourgu za jeho celoživotní 
úsilí o svobodu člověka a boj proti totalitní moci, jako i za zásluhy ve výuce a formaci řádového 
dorostu, pak týž titul mu byl udělen 12. února 2013 v jeho rodném městě Univerzitou Hradec 
Králové za podnět ke vzniku oboru „Politologie-latinskoamerická studia“ na této univerzitě 
a za přínos k navázání vědecké spolupráce Univerzity HK s vysokými školami 
v latinskoamerickém regionu. Třetí titul doctor honoris causa obdržel 16. března 2015 
od Papežské teologické fakulty ve Varšavě v souvislosti se studiem licenciátu, který během 
komunismu na této fakultě absolvoval v roce 1979 s prací „Zápas o člověka“. Je široce zapojen 
do společenského a kulturního života. Je členem Vědecké rady KTF UK Praha. Je předsedou 
správní rady Českého katolického biblického díla, členem Konfederace politických vězňů, 
čestným redaktorem Salve – revue pro teologii, kulturu a duchovní život, členem redakce 
Mezinárodní katolické revue Communio. 27. dubna 2010 obdržel čestné občanství v rodném 
městě Hradci Králové a stal se laureátem ceny Dr. Františka Ulricha 2010. Od tohoto roku 
je také čestným občanem města Polná a od r. 2012 čestným občanem v obci Libice 
nad Cidlinou, v rodišti sv. Vojtěcha. Z jeho rozsáhlé bibliografie vynikají monografie: Zápas 
o člověka, Úvod do studia Písma svatého, Škola vnitřní modlitby, Úvod do teologie. 
Mimořádný vědecký význam má jeho autorský podíl a třicet let trvající organizační práce 
na překladu Jeruzalémské bible do češtiny, která poprvé vyšla v roce 2009. V době nesvobody 
publikoval v samizdatu Zahraniční studie, články v Sursum. Je autorem desítek článků 
v domácích i zahraničních sbornících, časopisech, odborných i popularizujících, a v denním 
tisku. 

(Zdroj ČBK) 

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 NEBUDU MÍT STRACH. 

Nebudu mít strach radovat se ze všeho, co je krásné, a budu věřit v dobrotu. 
Nebudu mít strach před tím, co mě jednou může potkat. Vždyť tolikrát je v Písmu 
připomínáno: „Neboj se, jsem s Tebou, držím Tě za ruku.“ Naše často „podzimní 
nálada“ by se tak měla měnit v náladu spíše adventní. Strach a hrůza by se měly 
měnit v očekávání krásného, co nám Pán přislíbil.       

                                  (www.vira.cz) 

• Přihlaste se ke studiu Náboženské výchovy 

Náboženskou výchovu můžete studovat na Pedagogické fakultě Univerzity 
Hradec Králové formou bakalářského tříletého kombinovaného studia teologie. 
Přihlášku k bakalářskému studiu je možné podávat již nyní (nejpozději však 
do 31. března 2019).      

                                (www.bihk.cz) 

• Skutečný příběh 
„Jedete do kostela?“, ptá se v neděli jedna farnice Markéty, ženy na vozíku, která 

se sune do kopečka směrem ke kostelu. „Ano“, zní odpověď. Je to chvíle volby, 
zachovat se jako milosrdný Samaritán a ženu na vozíku do kostela dotlačit nebo 
upalovat rychle dál, hlavně abych byla na bohoslužbách včas? Zvítězí první možnost, 
takže se Markéta konečně ocitá před prahem kostela, teď z vozíku dolů, překulit se 
přes práh a pak zase vyskočit „do sedla“. Jde to skvěle, trénink je znát. Prožít 
bohoslužbu, přijmout požehnání a pak byť trochu váhavě na pozvání navštívit místní 
faru. Prostě prožít neděli trochu jinak a cítit se někde dobře. 

Životní cesty bývají někdy strastiplné, duchovní růst bolestný, ale co není, může 
být a navíc Ježíšovo pozvání na hostinu stále trvá…  
             (VH) 

• Samota, co s ní? 

z knihy Yves Boulvina „Naplněný život - Abeceda partnerských vztahů“, 
nakladatelství Paulínky - Co mohu dokázat a objevit právě teď, když jsem sám? 

Jak na tom tedy ve skutečnosti jsem? Potřebuji nezbytně někoho druhého, abych 
prožil naplněný život? Vzájemná pomoc – ano; součinnost – jistě; ale umím také 
odvést sám práci, umím se postarat sám o dům, umím sám vyřídit nezbytné 
administrativní záležitosti, přesuny? Umím sám jíst? Umím sám spát? Pokud ano, 
výběr mezi životem v páru nebo o samotě bude opravdu svobodný.  

     (www.vira.cz) 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“ 

Dětské modlitby s knihou „Cestičky k Bohu“ od Františky Böhmové 
(Karmelitánské nakladatelství) – Anděl strážný. 
Nevidím ho, ale je pořád se mnou. Chrání mě a šeptá tiše přímo do srdíčka, co je zlé 
a co dobré. „Můj milý anděli, chci tě poslouchat a těším se, až tě uvidím.“                                                                             

  (LV) 
   

 

http://www.bihk.cz/


  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – příští neděle je 8. v liturgickém mezidobí. 

• Mše svatá v DMT – pravidelná mše svatá v azylovém domě bude zítra – kvůli boho-
službám na Rožberku (P. Adrian nemůže) – začínat již v 15,45 hodin. 

• Návštěva seniorů ve farnosti – pravidelné setkání s našimi nejstaršími farníky bude 
na první pátek v dopoledních hodinách, kdy je budu navštěvovat v jejich domácnostech. 

• Ekleziologie - nový vzdělávací cyklus Radia Proglas - od 1. března  zahajuje Radio 
Proglas vysílání nového vzdělávacího cyklu s názvem EKLEZIOLOGIE (nauka o církvi). 
Cyklus, který připravuje studio Vojtěch v Hradci Králové, bude mít 14 dílů a po celou 
dobu nás bude provázet emeritní děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, 
katolický kněz ThLic. Prokop Brož, Th.D., farář farnosti Nový Hradec Králové. Jednotlivé 
díly uslyšíte každý pátek vždy ve 20,15 hodin. Reprízu každého dílu si budete moci 
poslechnout vždy následující neděli v 10,30 hodin a v pondělí ve 22 hodin. Jednotlivé díly 
budou postupně vkládány k poslechu i do audioarchivu na webových stránkách radia 
Proglas. K poslechu vás zve Martin Weisbauer, redaktor. 

 
 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (25. 2. – 3. 3. 2019) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

25.2. Po 7,30  17,00 
Za Boží pomoc v nemoci 
pro Eriku Plutinskou 

26.2. Út -----  ------  

27.2. St 18,00 Za duše v očistci 17,00 
Za +z rodiny Ludvíkovy, rodiče 
a bratra a za živou rodinu 

28.2. Čt 18,00 
Za Ladislava Kahla  
a za živé a +z toho rodu 

17,00 Na úmysl dárce 

 1.3. Pá 18,00 Za duchovní povolání 17,00 
Za zdárný průběh operace 
a pomoc Matky Boží 

2.3. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za zdraví a Boží ochranu 
Otce Michaela Branche 

3.3. Ne 8,00 
Za živé a +z rodiny 
Šenkovy a Jelínkovy 

  9,30 
Za živé a + z rodiny 
Novotných a Jónových 

Lektoři Ne   
Lenka Rusková  
Ondřej Rusek 
Alena Záveská 

Ne 
Marie Hesounová 
Stanislava Kozáková 
Pavel Hesoun 

Čísla písní k liturgii  516    

Úklid kostela     
 
 

Trocha humoru:  

Ptá se manželka manžela: půjdeme letos na maškarní ples? Jo, to bychom mohli. A jaké 
masky navrhuješ? Mohli bychom spolu jít třeba za nákladní vlak. Co je to za masky? 
Normální. Já budu kouřit a ty budeš stát a vykládat .. odvětí jí manžel. 

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

