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Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Deuternomium 26,4-10 

 
 

                 

 

2. čtení: Římanům 10,8-13 

 
 

 

Evangelium: Lukáš 4,1-13 
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JAK ŽIJÍ KŘESŤANÉ V POSTNÍ DOBĚ 

 

Křesťané se každoročně po dobu čtyřiceti dnů připravují na Velikonoce, to je takzvaná 
postní doba. Tato doba se vyznačuje třemi věcmi: 

1/ pravidelnější a vydatnější modlitbou, abychom se více otevřeli Bohu. 

2/ prověřením každodenního života - co je opotřebované, unavené, co by mělo být 
vyměněno, nahrazeno něčím jiným.  

3/ podělením se s ostatními, což předpokládá překontrolování svých potřeb a požadavků 
a odřeknutí si dvou tří nadbytečných, ale třeba i užitečných věcí, tedy postem. ("Almužna") 
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1. neděle postní 
10. března LP 2019 

Barva fialová. Mše vlastní. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žl: Buď se mnou, Pane, v mé bídě 

 

Po zprávě o narození a křtu v Jordánu je Ježíš podroben zkoušce věrnosti Bohu. Ďábel 
testuje, nakolik Ježíš zneužije svého postavení Syna Božího, nakolik je ovládán žádostivostí 
a mocichtivostí. Pro představu je dobré si uvědomit, že poušť se táhne řadu kilometrů od 
Jeruzaléma k údolí Jordánu, kde končí hlubokým srázem. Chrám byl v té době fascinující 
stavbou, čněl nad údolím potoka Cedron, nad nímž se tyčily vysoké podpěrné zdi. 

List Římanům prochází velmi systematicky otázku, zda jsme ospravedlněni skutky Zákona 
(praxe Izraelitů), nebo na základě víry v Ježíšovo vykoupení (kapitoly 1–8). Kapitoly 9–11 
se vrací k úloze Izraele. Náš text opakuje základní přesvědčení křesťanů, jak dojít 
ospravedlnění před Bohem. 

Církev vstoupila do postní doby. Je to vzácný čas směřovaný k poslední přípravě 
katechumenů na přijetí křtu. Zároveň se v této době opakují klíčové základy křesťanské 
víry. Budeme postupně číst nejdůležitější texty Písma vztahující se k naší víře. Proto také 
první čtení nebudou vždy přísně korespondovat s evangeliem, ale půjde o zásadní texty 
Starého zákona. Vstupme do této velké duchovní obnovy s touhou přiblížit se Bohu, vždyť 
je nám blízko! 

Kniha Deuteronomium (Pátá kniha Mojžíšova) byla sepsána snad v 8. stol. př. Kr. 
Zachycuje jednu z interpretací zákonů. Kolem roku 630 př. Kr. byla tato kniha důvodem 
velké náboženské reformy. Náš text je tzv. dějinné krédo – vyznání víry na základě toho, 
co lidé s Bohem zažili. Tento text je asi vůbec nejstarší vyznání víry Starého zákona! 

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 Dominik Duka na základě reportáže pořadu 168 hodin 

o zneužívání - podal trestní oznámení 

 

PRAHA - Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka podal trestní oznámení na neznámé 
pachatele sexuálních trestních činů. Učinil tak v reakci na informace, které zazněly v pořadu 
České televize, kde údajné oběti takových činů vypovídaly. Duka chce zároveň 
prostřednictvím zákonodárců iniciovat novelu trestního zákoníku, která by zakotvila 
povinnost oznámit trestný čin znásilnění, sexuálního nátlaku a pohlavního zneužití u osob 
mladších 16 let. 
Ve Vatikáně se předminulý týden konal summit o ochraně nezletilých. Papež František 
slíbil, že církev nebude sexuální skandály zamlčovat, zastane se obětí a vyvine veškeré 
úsilí, aby byli pachatelé postaveni před soud. Závazné závěry nebo závěrečný dokument 
z fóra nevzešly. Papežův mluvčí ale oznámil, že pro městský stát Vatikán budou v brzké 
době vydána opatření určená k ochraně dětí. 
Dominik kardinál Duka po skončení summitu uvedl v italské televizi Sky TG24, že kolem 
sexuálního zneužívání v církvi jde také trochu o hysterii a že provinilí kněží tvoří „promile“ 
z celého kléru. „V rozhovoru s italskou televizí Sky jsem skutečně řekl slova o částečné 
hysterii, která se ovšem týkala způsobu medializace značně problematické kauzy jedné 
dospělé osoby,“ uvedl dnes Dominik Duka v prohlášení. Detailněji se k této kauze nechce 
vyjadřovat. 
Trestní oznámení podal proto, aby policie prošetřila, zda byly spáchány trestné činy, 
o kterých mluvili lidé v reportáži České televize. „Pachatelé mohou být potrestáni podle 
práva České republiky. I z pohledu církevního práva a učení římskokatolické církve 
se jedná o jednání, které nelze tolerovat, natož skrývat či o něm mlčet,“ uvedl kardinál. 
Odkazuje se na statistiky nevládních organizací, podle nichž v Česku je evidováno ročně 
asi 700 případů sexuálních zneužívání v celém spektru společnosti. „V katolické církvi 
v České republice naše zpráva pro římský summit předložila deset případů za 30 let, 
evidujeme tedy jednoho pachatele za tři roky. Většina z nich byla odsouzena podmíněně, 
neboť soudy neměly dost podkladů pro nepodmíněné odsouzení,“ říká Dominik Duka. 
Připomíná ale také případ katolického kněze Adama Stanislava Kuszaje, jehož nevina 
se prokázala až po osmi letech. „Život takového člověka je v troskách, stejně jako u oběti. 
Nevytvářejme již oběti ani na jedné, ani na druhé straně,“ uvedl Dominik Duka. 
Při závěrečném proslovu na summitu ve Vatikánu uvedl papež František, že v jednom 
ze tří případů oběť zneužívání s nikým nemluví: „Nicméně ani dnes dostupné statistiky 
vypracované státními i mezinárodními organizacemi (WHO, Unicef, Interpol, Europol aj.) 
neuvádějí pravý rozsah tohoto často podceňovaného jevu, protože mnohé případy 
sexuálních zneužití nezletilých nejsou hlášeny, zejména ony početné případy z rodinného 
prostředí. Zřídka se totiž oběti svěřují a hledají pomoc. Za tímto zdráháním může být stud, 
rozpaky, strach z pomsty, pocit viny, nedůvěra v instituce, kulturní a sociální podmíněnost, 
ale také dezinformace ohledně služeb a center pomoci.“ 
Česká biskupská konference přijala v roce 2015 směrnici pro postup v případech 
sexuálního zneužívání. V té se mimo jiné uvádí: „Diecézní biskup vytvoří pro svou diecézi 
kolegium o třech až pěti členech, jehož členy bude pověřovat předběžným šetřením 
důvodnosti nařčení vzneseného vůči duchovnímu nebo pracovníkovi církevní instituce. 
Bez pověření biskupa nebo generálního vikáře nemají členové kolegia žádné pravomoci.“ 
Takové kolegium vzniklo v pražské arcidiecézi k 1. lednu 2019 a v brněnské 
diecézi v únoru tohoto roku. Informace o vzniku podobných komisí v jiných diecézích zatím 
nejsou veřejně dohledatelné. 

(Zdroj: ČBK) 

 
 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Postní zamyšlení 

z časopisu „Moje postní doba“, nakladatelství Duha. 

K dnešnímu úkolu potřebuješ nějaké příjemné místo, kam se na chvíli posadíš. 
Pak zavři oči a polož si ruce na své srdce. Představ si, že tvoje srdce má dveře. 
Jestli chceš, můžeš je otevřít. Představ si, že Bůh vidí do tvého srdce. Co tam asi 
vidí? Budeš mít odvahu pozvat ho dovnitř? Představ si, že spolu s Bohem procházíš 
svým srdcem a že teplé a příjemné Boží světlo svítí na všechno, co tam najdeš. Na 
to radostné i smutné.  

Můžeš přemýšlet i o tom, co nemáš na sobě rád. Neboj se a Bohu to řekni, i 
kdyby toho bylo hodně. Bůh tě má přesto rád a pomůže ti, když to budeš chtít změnit.
                                     (www.mojeduha.cz) 

• Diecézní katolická charita má novou ředitelku 

V pátek 1. Března 2019 se ujala vedení DKCH Ing. Anna Maclová. Přejeme 
hodně štěstí a Božího požehnání! 

Jaký dlouhodobý cíl jste si stanovila?  

DKCH je významným poskytovatelem sociálních, zdravotních a navazujících 
služeb desetitisícům potřebným, a to na vysoce odborné a lidsky přívětivé úrovni. 
Pracují v ní stovky úžasných lidí. Jedním z mých hlavních cílů je, aby byla prostorem 
při šíření a sdílení dobré zvěsti, aby byla rozpoznatelnou institucí, která přitahuje, 
spojuje lidi dobré vůle ke společnému dílu ve prospěch těch, kteří potřebují pomoc, 
podporu.   
            (celý rozhovor s paní Ing. A. Maclovou na www.bihk.cz) 

• Poděkování kněžím a věřícím ve věci summitu ve Vatikánu o ochraně 
nezletilých 

Vážení přátelé, ve dnech 21. – 24. února 2019 proběhl ve Vatikánu summit 
o ochraně nezletilých. Sexuální zneužití nezletilých ze strany duchovních je tragédií 
pro celou církev. 

Svatý otec František mimo jiné řekl: „Dovolte mi, abych vroucně poděkoval 
všem kněžím a zasvěceným osobám, kteří věrně a oddaně slouží Pánu a cítí se 
zahanbeni a diskreditováni hanebným jednáním některých svých spolubratří. Všichni 
– církev, duchovní, Boží lid a dokonce i Bůh sám – neseme důsledky jejich 
zpronevěry. 

Děkuji jménem celé církve za naprostou většinu kněží, kteří jsou nejenom věrní 
svému celibátu, ale nasazují se ve službě, která je dnes ještě těžší vlivem skandálů, 
kterých se dopustilo nemnoho (byť vždycky přespříliš) jejich spolubratří. A děkuji také 
věřícím, kteří dobře znají své dobré pastýře a nadále se za ně modlí a podporují je.“ 

(www.radiovaticana.cz) 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“ 

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

Hraji si na statečného prince. Drakovi useknu všechny hlavy a vysvobodím 
krásnou princeznu. Tomu říkám práce pro chlapa. „Nauč mě, Pane, nebát se 
a bojovat se zlem, zastat se slabších. Nejtěžší je ale vyhrát nad sebou, rozhodnout 
se vždy pro dobro.“    

(LV) 
   



  

 

➢ Farní ohlášky:  
 
• Příští neděle – je 2. neděle postní.  

• Večer chval – zveme Vás již podruhé na večer s mnoha duchovními zážitky v pondělí 
11. března od 18,30 hodin do pouchovského kostela. Večer se ponese pod heslem 
Vezmi svůj kříž a následuj mne. Meditaci pronese P. Prokop Brož ThD, duchovní správce 
farnosti Nový Hradec Králové Všichni jste srdečně zváni. 

• Net for God – uskuteční se ve čtvrtek od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. 
Téma: Radost milovat. Film přináší četná svědectví manželských párů, že radost milovat 
je reálná.  

• Křížová cesta v tomto týdnu – bude v pátek přede mší svatou od 17,30 hodin a pak 
v neděli v 15 hodin odpoledne. Prosíme, zapisujte se na její vedení. 

• Setkání seniorů – kvůli dovolené P. Miloslava (v příštím týdnu) se setkání uskuteční 
o týden později, tj. ve čtvrtek 21. března od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. 

 
 
 

 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (11. – 17. 3. 2019) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

11.3. Po -----  17,00 Na dobrý úmysl dárce 

12.3. Út -----  -----  

13.3. St -----  -----  

14.3. Čt -----  -----  

 15.3. Pá 18,00 Františkáni -----  

16.3. So -----  -----  

17.3. Ne 8,00 
Za Blaženu a Josefa 
Mužátkovy, +syna, rodiče 
a sourozence z obou stran 

  9,30 
Za +rodiče Karáskovy  
a Novotných a za živé 
členy z rodin 

Lektoři Ne   
Hana Špatenková  
Ludmila Černá  
Marie Šetřilová 

Ne 
Zdeněk Krám 
Jitka Bartošová 
Marie Bártová 

Čísla písní k liturgii  301    

Úklid kostela     
 
 

Trocha humoru:  

Čeští muzikanti byli na štaci a přišli do Rakouska, zrovna byla postní doba. Tak se rozhodli, 
že zajdou ke zpovědi. První z nich přiklekl ke zpovědnici a kněz se ho zeptal: „Was ist?“ 
„Ne, já nejsem basista, já jsem klarinetista,“ odpověděl muzikant. „Was ist?“ ptal se znovu 
kněz. Muzikant se zvedl, šel k ostatním a povídá: „První má jít ke zpovědi basista!“ Basista 
přiklekne a kněz se ptá: „Was ist?“„Ano, já jsem basista,“ přikyvuje muzikant. „Was ist?“ ptá 
se znovu již netrpělivě kněz. „Říkám, že jsem to já!“„Marš!“ zvolá naštvaný kněz. Basista 
přijde k ostatním a povídá: „Prvně máme zahrát pochod a pak nás vyzpovídá!“ 

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