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K zamyšlení: 
 
 
 
 

 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Sir 27,5-8 

 
 

                 

2. čtení: 1 Korinťanům 15,54-58 

 
 

 

Evangelium: Lk 6,39-45 
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BŘEZEN 

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství 

– za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, 
aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána. 

Národní úmysl: 

– Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se 
až do krajnosti.  
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8. neděle v mezidobí 
3. března LP 2019 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žl: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý 

 

Perikopa shromažďuje některé Ježíšovy výroky, velmi užitečné pro život. I zde se důrazně 
upozorňuje, že rozhodující není vnější zdání, ale kvalita nitra člověka, která se ovšem 
navenek projeví skutky. 

Bůh nám popřává vítězství skrze Ježíše Krista. A toto vítězství se vrcholně projeví 
vítězstvím nad smrtí a její příčinou – hříchem, totiž vzkříšením člověka. 

Desatero je známé svými jednoduchými pravidly. Stačí ovšem plnění předpisů k šťastnému 
plnohodnotnému životu? Není třeba oživit tato jednoduchá pravidla smyslem, zvnitřnit je? 
Jak toho dosáhnout? Modleme se dnes za odvahu a sílu k dobru pro nás, naši rodinu, 
společenství i zemi, kde žijeme! 

Kniha Sirachovcova je velmi pozdním textem Starého zákona (byla sepsána začátkem 
2. století před Kristem). Pomocí přísloví, rad, výstrah i hymnů poučuje mladého muže, 
jak se má orientovat v praktických událostech života. 

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 SVATÉHO OTCE K POSTNÍ DOBĚ 2019 
„Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů.“ (Řím 8,19) 

  

Drazí bratři a sestry!  Prostřednictvím Matky církve nám Bůh každý rok „dává připravovat 
se ve zbožnosti a horlivé lásce na slavnost velikonočních tajemství (…) v nichž rosteme 
k plnosti synovství skrze našeho Pána Ježíše Krista“ (srov. První postní preface). 
Tak můžeme kráčet od jedněch Velikonoc ke druhým směrem k naplnění spásy, 
kterou jsme již získali díky Kristovu velikonočnímu tajemství, „neboť naše spása 
je předmětem naděje“ (Řím8,24). Tajemství spásy v nás během našeho pozemského života 
už působí a je dynamickým procesem, který zahrnuje také dějiny všeho stvoření. 
Svatý Pavel dokonce říká: „Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů“ 
(Řím 8,19). V této perspektivě bych chtěl nabídnout několik podnětů k úvaze, jež by nás 
během nastávající postní doby doprovázela na naší cestě ke konverzi.  

1. Spása stvoření 
Slavení velikonočního tridua Kristova utrpení, smrti a zmrtvýchvstání, vrchol liturgického 

roku, nás pokaždé vyzývá, abychom prožívali přípravu na ně s vědomím, že naše 
připodobnění Kristu (srov. Řím8,29) je nedocenitelným darem Božího milosrdenství. 

Pokud člověk žije jako dítě Boží, pokud žije jako člověk vykoupený, pokud se nechává 
vést Duchem Svatým (srov. Řím8,14) a dokáže poznávat a uvádět do praxe Boží zákon, 
počínaje zákonem vepsaným do jeho srdce a do přírody, pak koná dobro i pro stvoření 
a spolupracuje na jeho vykoupení. Proto si stvoření, jak říká svatý Pavel, toužebně přeje, 
aby se projevily Boží děti, tedy aby ti, kdo se těší z milosti Ježíšova velikonočního tajemství, 
naplno prožívali jeho plody, jež mají dosáhnout své plné zralosti vykoupením samotného 
lidského těla. Když Kristova láska promění život svatých – ducha, duši i tělo – oni vzdávají 
Bohu chválu a modlitbou, kontemplací a uměním do ní zapojují i tvory, jak to podivuhodně 
ukazuje Píseň bratra slunce sv. Františka z Assisi (srov. encyklika Laudato si’, 87). 
Avšak harmonie vytvořená vykoupením je na tomto světě stále ještě ohrožována negativní 
silou hříchu a smrti. 

2. Zničující síla hříchu 

Když totiž nežijeme jako Boží děti, často se chováme vůči bližnímu i vůči ostatním tvorům 
– ale také vůči sobě – zničujícím způsobem a více či méně vědomě akceptujeme, 
že je můžeme využívat ke svému potěšení. Převládající nestřídmost pak vede k životnímu 
stylu, který překračuje hranice respektu k našemu lidství i k přírodě. Řídíme se 
neovladatelnými touhami, které jsou v Knize moudrosti připisovány bezbožníkům, anebo 
těm, kdo při svém konání nedbají na Boha ani na budoucí naději (srov. 2,1-11). 
Pokud nejsme trvale zaměřeni na Velikonoce, na horizont Zmrtvýchvstání, je jasné, 
že se nakonec prosadí logika mít všechno hned a mít stále více. 

Víme, že příčinou všeho zla je hřích. Od chvíle, kdy se mezi lidmi objevil, přerušil naše 
spojení s Bohem, s ostatními lidmi i se stvořením, s nímž jsme spjati především 
prostřednictvím svého těla. Jakmile se přerušilo spojení s Bohem, byl narušen i harmonický 
vztah lidských bytostí s prostředím, v němž jsme povoláni žít, a zahrada se proměnila 
v poušť (srov. Gen 3,17-18). V důsledku hříchu se člověk považuje vůči stvoření za boha, cítí 
se být jeho naprostým pánem a neužívá jej pro cíle stanovené Stvořitelem, ale k vlastnímu 
zájmu, na úkor stvoření a druhých lidí. 

Když opustíme zákon Boží, zákon lásky, prosadí se zákon silnějšího proti slabšímu. 
Hřích, který sídlí v srdci člověka (srov. Mk 7,20-23) a projevuje se jako nenasytnost, touha 
po přehnaném blahobytu, nezájem o dobro druhých a často i o své vlastní, vede 
k vykořisťování tvorstva, lidí a životního prostředí s nenasytnou chtivostí, jež považuje 
každé přání za právo a dříve či později zničí i toho, kdo je jí ovládán. 

(pokračování) 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Postní zamyšlení 

z časopisu „Moje postní doba“, nakladatelství Duha. 

Když se řekne půst, možná tě napadne méně jíst. Ale to není všechno. Půst 
znamená také: Méně mluvit a více mlčet, méně spěchat a více zpomalit, méně dělat 
a více přemýšlet o tom, co děláš, méně rozhazovat a více šetřit, méně se rozptylovat 
a více se soustředit, méně se věnovat zábavě a více Bohu… 

Masopust s průvody všelijakých šašků a pohádkových bytostí je za námi. Lidé se 
převlékli, za co chtěli, ale dnes už své masky odložili. Někteří z nás si je však 
nechávají stále. Místo toho, aby byli sami sebou, tváří se, že jsou hezčí, šikovnější, 
milejší, chytřejší, důležitější… Zkus se dnes nepřetvařovat a být takový, jaký opravdu 
jsi. Neboj se, Bůh tvou pravou tvář dobře zná.      

                       (www.mojeduha.cz) 
                             

• Konkrétní kroky k ochraně nezletilých v církvi 

Zájem médií o vatikánský summit na téma ochrany nezletilých v církvi byl velký. 
Papež František hovořil o tom, že opatření vedoucí k větší ochraně nezletilých v 
církvi musí být konkrétní. P. Federico Lombardi, který byl moderátorem summitu, 
oznámil následující postupy: 

1. Papež co nejdříve vydá Motu Proprio, ve které budou uvedena pravidla a 
předpisy na ochranu nezletilých a zranitelných v církvi. 

2. Bude vydána "příručka" pro biskupy na celém světě, která bude popisovat jejich 
právní i pastorační povinnosti a závazky v oblasti ochrany dětí a nezletilých. 

3. Vznikne pracovní skupina složená z kompetentních odborníků, která bude 
pomáhat biskupským konferencím, kterým chybí potřebné zdroje nebo odborné 
znalostí k tomu, aby se vyrovnaly s problematikou ochrany nezletilých a řešily 
zneužívání v církvi 

4. Hned v pondělí 25. února se sešel organizační výbor summitu s vedoucími 
Římské kurie, kteří se tohoto setkání také účastnili, aby společně debatovali o 
dalších krocích, které budou navazovat na rozhodnutí vzešlá ze summitu a na přání 
Svatého otce.  
             (VH) 

• Samota, co s ní? 

Pokud jsem sám, protože můj partner zemřel nebo mě opustil, budu muset stále čelit 
citové a fyzické samotě. Jak z toho ven? Mám ustrnout u té jediné fáze smutku, 
jíž je popření reality? To není možné! Deprese, hněv, smlouvání..., nebo se dopracuji krůček 
po krůčku, svým tempem a s Boží pomocí, k přijetí skutečnosti? Bůh i tuto zkušenost učiní 
plodnou, i kdyby tato plodnost měla spočívat jen v novém porozumění těm, kteří jsou sami 
a prožívají totéž. Dobře známe pouze to, co jsme prožili a nakonec přijali. 

        (www.vira.cz) 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“ 

Dětské modlitby s knihou „Cestičky k Bohu“ od Františky Böhmové 
(Karmelitánské nakladatelství) – Neplecha. 
Hrníček bez ucha, panenka bez hlavy, díra na punčošce, ztracená mašle, ach jo! 
„Pomoz mi, Pane můj, všechno napravit, umět se přiznat a polepšit. Je to těžké, víš?“                                                                             

  (LV) 
   

 



  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu – Popeleční středou (je to přísný půst od masa a újmy v jídle) začíná 
40-ti denní postní období přípravy na Velikonoce, příští neděle je 1. neděle postní. 

• Křížové cesty - na Pouchově ve středu a v pátek od 17,30 hodin a pak v neděli 
vždy od 15 hodin odpoledne, na Rožberku ve středu a v sobotu od 16,30 hodin. 

• Liturgie postní doby - nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší 
soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Tradici 
našeho národa odpovídá vyjadřovat hudbou nejen radost, ale i toužebné očekávání 
ducha kajícnosti i zármutek. Proto biskupové a ostatní ordináři českých a moravských 
diecézí v říjnu 1969 rozhodli, aby používání hudebních nástrojů v době adventní 
a postní a při bohoslužbách za zemřelé nemuselo být u nás omezeno jen na pouhý 
doprovod zpěvů. Je třeba ovšem hrát tak, aby to odpovídalo vážnosti liturgické doby. 
Od Zeleného čtvrtku po skončení „Gloria“ večerní mše na památku Večeře Páně 
až do začátku „Gloria“ velikonoční vigilie je přípustné i nadále pouze doprovázet zpěv; 
je ovšem vhodnější v té době hudební doprovod nepoužívat. Od Popeleční středy až 
do Bílé soboty včetně se vynechává v liturgických textech každé „Aleluja. “ 

• Postní brožurky – k dispozici v sakristii. Cena je stanovena na 32 Kč. 

• Postní kapky na Váš e-mail - stačí poslat odkaz www.postnikapky2019.maweb.eu 
a od Popeleční středy Vám budou pravidelně do PC přicházet k postnímu zamyšlení. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (4. – 10. 3. 2019) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

4.3. Po 7,30 Za duše v očistci 17,00 Na jistý dobrý úmysl 

5.3. Út -----  ------  

6.3. St 18,00 Na dobrý úmysl dárce 17,00 
Za dary Ducha svatého  
pro Terezii, Markétu, Mariana 
a Josefa s rodinami 

7.3. Čt 18,00 
Za dárce, kteří přispěli  
na aparaturu scholy 

17,00 
Za Boží požehnání  
pro Tomáše 

 8.3. Pá 18,00 
Za +manžela a Boží pomoc  
a ochranu P. Mari. pro rodinu 

17,00  

9.3. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za dar víry pro děti  
a vnoučata a za živé  
a zemřelé z rodin 

10.3. Ne 8,00 
Za +rodiče Chlomkovy  
a Kotlandovy 

  9,30 Na úmysl dárce 

Lektoři Ne   
Jaroslava Vojáčková  
Jiří Vojáček  
Hana Špatenková 

Ne 
Vladimír Novotný 
Marie Novotná 
Marika Bartošová 

Čísla písní k liturgii  517    

Úklid kostela Skupina VII    
 
 

Trocha humoru: Dědo, kde jsou mouchy v zimě? To nevím, ale klidně by tam mohly být i v létě. 

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

