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Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Gn 15,5-12.17-18 

 
 

                 

 

 

2. čtení: Flp 3,17 – 4,1 

 
 

 

Evangelium: Lukáš 9,28b-36 
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Mše svatá připomene šesté výročí zvolení papeže Františka 
 

Ve čtvrtek 21. března 2019 v 17 hodin bude v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha v Praze sloužena mše svatá u příležitosti šestého výročí zvolení papeže 
Františka. Apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Charles D. Balvo srdečně zve 
k účasti na této bohoslužbě kněze, řeholníky, řeholnice a věřící. Zároveň prosí o modlitbu 
za Petrova nástupce.  
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2. neděle postní 
17. března LP 2019 

Barva fialová. Mše vlastní. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žl: Hospodin je mé světlo a má spása 

 

Evangelium klade jeden ze zlomů celého příběhu do okamžiku, kdy Ježíš začne mluvit 
o své smrti (Lk 9,22). Po první předpovědi smrti se odehrává náš text. Je v něm mnoho 
symbolů: Ježíš jako druhý Mojžíš, Bůh se zjevuje v oblaku, jak to známe ze SZ, Mojžíš 
je reprezentant Zákona (Tóry), Eliáš největší z proroků… Doslova rozmlouvají o Ježíšově 
„exodu“ a jeho „naplnění“, tedy o smrti a vzkříšení! Otcův hlas opakuje vyvolení, 
které zaznělo při křtu. 

Ve třetí kapitole se svatý Pavel brání proti podivným hlasatelům evangelia, kteří víru spojují 
s povinností obřízky. Pavel sám se všeho zřekl a považuje to za bezcenný brak 
pro evangelium, běží k cíli, kterým je Kristus. 

Postní doba opakuje klíčové texty Písma a vede nás ke znovuoživení naší víry. Sestupme 
k těmto základům víry a ptejme se, na čem naše vlastní vyznání stojí. Přijali jsme Pána 
Ježíše jako největšího zákonodárce a proroka do svého života? Kam směřuje naše cesta, 
k jakému cíli? Prosme Boha o dar víry a odvahy opřít se o ni. 

Ocitáme se v nejstarší době praotců Izraele (kolem roku 1800 př. Kr.), kdy Abrám odešel 
z Mezopotámie a žije jako host na území Izraele, avšak bez potomka – dědice. Náš text 
popisuje rituál uzavření smlouvy mezi Bohem a Abrámem formou oběti. Bůh jako ohnivý 
sloup prochází mezi rozděleným obětním zvířetem. Později bude obnova této smlouvy 
důvodem změny jména Abráma na Abraháma (Gen 17). Je zde klíčová věta 
pro novozákonní teologii: víra vede ke spravedlnosti. 

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) 

  

(dokončení) 
 

3. Ozdravná síla pokání a odpuštění 
  
Tvorstvo proto naléhavě potřebuje, aby se ukázali Boží synové a dcery, kteří by se 

stali „novým stvořením“: „Je-li tedy někdo v Kristu, je novým stvořením: to staré 
zaniklo, je zde to nové“ (2 Kor 5,17). Tím, že se oni projeví, i samotné stvoření může 
„slavit Velikonoce“; může se otevřít novým nebesům a nové zemi (srov. Zj 21,1). 
Jít směrem k Velikonocům znamená obnovu naší tváře a našeho srdce křesťanů 
skrze pokání, konverzi a odpuštění, abychom mohli prožívat celé bohatství milosti 
velikonočního tajemství. 

Tato „netrpělivost“ a očekávání tvorstva dojdou svého naplnění, až se projeví Boží 
děti, tedy až křesťané a všichni lidé s rozhodností podstoupí „námahu“ konverze. 
Celé stvoření je spolu s námi povoláno, aby „i ono bylo osvobozeno od poroby 
porušenosti a vešlo pak do svobody a slávy Božích dětí“ (Řím 8,21). Postní doba 
je svátostným znamením této konverze. Vyzývá křesťany, aby s větší intenzitou 
a konkrétností vtělovali velikonoční tajemství do svého osobního, rodinného 
a společenského života, zvláště za pomoci postu, modlitby a almužny. 

Postit se znamená učit se proměňovat svůj postoj k ostatním lidem a tvorům: 
přecházet od pokušení všechno „pohlcovat“, abychom nasytili svou chamtivost, 
ke schopnosti trpět z lásky, která může naplnit každou prázdnotu našeho srdce. 
Modlit se, abychom se dokázali zříkat modloslužebnictví a pocitu soběstačnosti 
svého já a abychom prohlásili, že potřebujeme Pána a jeho milosrdenství. 
Dávat almužnu, abychom se zbavili pošetilosti, že můžeme žít a shromažďovat 
všechno pro sebe s iluzí zabezpečit se pro budoucnost, která nám nepatří. 
Tak budeme nacházet radost z plánu, který Bůh vložil do stvoření i do našeho srdce, 
plánu, jenž znamená milovat jeho, své bratry i celý svět a v této lásce nacházet 
pravé štěstí. 

Drazí bratři a sestry, „postní doba“ Božího Syna spočívala v tom, že vstoupil 
na poušť stvoření, aby se znovu stala onou zahradou společenství s Bohem, 
jakou byla před prvotním hříchem (srov. Mk 1,12-13; Iz 51,3). Kéž během 
naší postní doby projdeme stejnou cestou, abychom přinesli Kristovu naději také 
tvorstvu, které doufá „že i ono bude osvobozeno od poroby porušenosti a vejde pak 
do svobody a slávy Božích dětí“ (Řím 8,21). Nedopusťme, aby tato příznivá doba 
uplynula bez užitku! Prosme Boha, aby nám pomohl vydat se na cestu pravé 
konverze. Zanechme sobectví, nehleďme jen na sebe samotné a obraťme se 
k Ježíšovým Velikonocům; staňme se bližními pro bratry a sestry v těžkostech 
a sdílejme s nimi svá duchovní i hmotná dobra. Když takto konkrétně přijmeme 
do svého života Kristovo vítězství nad hříchem a nad smrtí, budeme na celé stvoření 
přitahovat jeho proměňující sílu. 
  

Vatikán, 4. října 2018,  
slavnost svatého Františka z Assisi 

 
 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Rozhovor s Davidem Fendrychem 

Jak se ti, Davide, v semináři žije? Zkus popsat svůj typický den. 
Ve všední den mi budík zazvoní v 5:30 a já mám půl hodiny času na to dostat 

se do kaple. Tam máme půlhodinové rozjímání, ranní chvály a mši svatou, ze které 
jdeme rovnou na snídani. Škola nám začíná 8:30, nebo třeba o hodinu později. 
Dopolední čas, kdy nejsme na přednáškách, je určen samostudiu. V poledne máme 
modlitbu Anděl Páně a následný oběd. Odpoledne jsou další přednášky, minulý 
semestr jsem je měl v pondělí, úterý a ve čtvrtek. Večeře je v 18 hodin a ve 20:00 
hodin máme večerní modlitbu, např. adoraci nebo nešpory. Spát jde každý tak, aby 
ráno vstal. 

Jak tě vůbec napadlo, že půjdeš studovat na kněze? 
Nejprve bych upřesnil terminologii, na kněze člověk nestuduje, ale je formován, 

tj. absolvuje formaci ke kněžství. Studium teologie je samozřejmostí, ale to že někdo 
vystuduje teologii, ještě neznamená, že z něho bude kněz. Nápad, že půjdu 
na kněze, vznikl samozřejmě u oltáře. Prostě při ministrantské službě jsem blízko 
velikému tajemství, a mně se to zalíbilo. Rozhodl jsem se být co možná nejblíže. 

Co na to okolí? Co kamarádi? 
Okolí reagovalo vesměs pozitivně. Vlastně jsem nezažil jedinou reakci typu: 

„To je hloupost.“ Dokonce i nevěřící spolužáci reagovali pozitivně. 

Když byly Vánoce, slavíte je ve škole nějak? Výzdoba, atmosféra? 
Na tuto otázku už je sice trochu pozdě, ale já ji použiji, abych vysvětlil rozdíl 

mezi školou a seminářem. Seminář je institut, kde žijeme, proděláváme formaci, 
modlíme se, … A škola, nebo ve vysokoškolském prostředí fakulta, je jiná instituce 
na které studujeme. K těm Vánocům - v semináři máme v kapli betlém, v refektáři 
stromeček, máme před odjezdem domů na Vánoce vánoční večírek a při mši 
zpíváme vánoční zpěvy. 

Jsi v životě spokojený? Jsi šťastný? 
Kdybych nebyl, tak asi hledám štěstí jinde. Ne teď vážně. Jsem spokojený 

s cestou, kterou jdu a s cílem za kterým jdu. Jen doufám, že Bůh je se mnou alespoň 
trochu spokojený. 

 

• U Božího Mlýna 

Vítězem letošního ročníku ankety Dobrá kniha Katolického Týdeníku se stal knižní 
rozhovor Josefa Beránka se salesiánským knězem Ladislavem Heryánem s názvem 
„U Božího Mlýna“, který vydal Vyšehrad. V době plné strachu, fanatismu, sobectví 
a nedůvěry přináší Heryán dobrou zprávu o tom, že lidskost a solidarita mají smysl. 

   (www.katyd.cz) 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“ 

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

Snad každá holčička touží být nejhezčí princeznou ze všech. Mít překrásné šaty, 
korunku perel a okouzlit hodného prince. Pane můj, potřebuju tvou pomoc, ať si před 
zrcadlem vzpomenu, že laskavé a soucitné srdíčko je tou opravdovou krásou.    

(LV) 
   

 



  

 
 
 

➢ Farní ohlášky:  
 
• V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny 

Marie, příští neděle je 3. postní neděle. 

• Sbírka na pojištění  - a dalších církevních budov se uskuteční příští neděli ve všech 
kostelích naší diecéze. Výtěžek bude použit pro všechny církevní budovy a fary. 

• Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16. hodin ve farním sále 
na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou ve farním kostele. Z důvodu možnosti 
setkání všech seniorů naší farnosti nebude ve čtvrtek mše sv. na Rožberku. 

• Postní brožurka ke stažení – na koho z nás nevyšla k zakoupení letošní postní 
brožurka, může si ji zdarma stáhnout z diecézních stránek ve formátu PDF 
na adrese: http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5384-postni-brozura-pust-2019. 

 
 
 
 

 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (18. – 24. 3. 2019) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

18.3. Po 7,30 
Prosba a poděkování za 
nadcházející náročnou 
léčbu 

17,00 
Za Boží požehnání pro 
Josefa 

19.3. Út 18,00 Na dobrý úmysl dárce 17,00 Za +bratra Josefa 

20.3. St 18,00 
Za Josefa Doležala, celou 
rodinu a Miroslava 
Malečka 

17,00 
Za Boží pomoc a požehnání 
pro Vojtěcha 

21.3. Čt 18,00 Na dobrý úmysl dárce ------  

 22.3. Pá 18,00 
Za Jaroslava Frezara a 
jeho rodiče 

17,00 
Na poděkování za 75 roků 
života 

23.3. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za +rodiče a bratra  
a za zemřelé z rodiny 

24.3. Ne 8,00 
Za Růženu a Josefa 
Boučkovy a sourozence 

  9,30  

Lektoři Ne   
Lenka Voláková  
Lukáš Volák  
Jana Portyková 

Ne 
Stanislava Poznarová 
Petr Rusek 
Lukáš Kyrian 

Čísla písní k liturgii  309   

Úklid kostela Skupina I   
 
 

Trocha humoru:  

V novinách se jednou objevil následující inzerát: Prodám kompletní svaz třiceti třech 
encyklopedií, už je nepoužívám. Zn. Oženil jsem se a má manželka ví evidentně všechno. 

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