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Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Exodus 3,1-8a.13-15 

 
 

                 

 

2. čtení: 1 Korinťanům 10,1-6.10-12 

 
 

 

 
Evangelium: Lukáš 13,1-9 
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Biskupové se modlili na poušti 
 

Minulý týden prožili čeští a moravští biskupové duchovní cvičení v Izraeli, modlili se 
na poušti i u Božího hrobu. Pak pokračovali v Jeruzalémě plenárním zasedáním ČBK. 

Biskupové během exercicií projeli velkou část Svaté země – od Nazareta po Jeruzalém, 
kde svou pouť o víkendu zakončili. Duchovní cvičení vedl P. Jaroslav Brož, uznávaný 
novozákonní profesor na CMBF, cestu připravil zkušený průvodce Petr Křížek. 

(www.katyd.cz) 
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3. neděle postní 
24. března LP 2019 

Barva fialová. Mše vlastní 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žl: Chválíme Tě, Pane, neboť jsou úžasná Tvoje díla 

 

Lukášovo evangelium je koncipováno tak, že od kapitoly 9, verše 51 Ježíš začíná svoji 
poslední cestu do Jeruzaléma. Na této cestě vypráví řadu epizod. S vědomím této poslední 
osudné cesty čteme náš text, který má spíše prorocký charakter, tedy skrze konkrétní 
událost vyzývá k jednání. 

První list Korinťanům je koncipován jako odpověď na řadu otázek. Od 8. kapitoly odpovídá 
svatý Pavel na problém, zda je možné konzumovat maso obětované pohanským modlám, 
které zřejmě bylo běžně dostupné. To vede autora k dlouhé úvaze o vnitřní svobodě 
(kap. 9–10), která je mnohem podstatnější než samotný problém jezení masa. 

Postní doba je časem obnovení naší víry. Texty poukazují jednak na zásadní momenty víry 
(Boží jméno, svoboda), jednak alarmují naši pozornost, abychom nezůstali lhostejnými 
posluchači. Proč jsme uvěřili v Krista a jaké klíčové pilíře utvářejí naši víru? 

Mojžíš uprchl z Egypta a žije daleko od svého národa. V této situaci ho však po letech 
Bůh oslovuje. Tak začíná příběh vysvobození Izraele z egyptského otroctví. Klíčový text 
Bible zjevuje Boží jméno JHVH, toto jméno je odvozeno od slova „být“ a nese 
mnohavrstvý význam: on je, existuje, nechává existovat. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Postní doba. Jaká je její náplň? 
 

Název "postní" necharakterizuje vlastně vše - dnes je skutečný půst jeden den z celého 
čtyřicetidenní - na Popeleční středu (a pak o Velikonočním triduu na Velký pátek). Co ale s těmi 
zbývajícími dny, které postem v plném slova smyslu nejsou? Někdo si v té době ledacos 
odřekne, ukázní se. Ale proč to vlastně dělat? 

Začněme proto od konce postní doby - od Velikonoc, na něž je postní doba přípravou. 
Ty jsou to ústředními svátky liturgického roku. Jádro celého křesťanství spočívá totiž ve smrti 
a vzkříšení Ježíše Krista. A křesťanské velikonoce jsou vlastně formou určitého dramatu, 
hry v tom nejvznešenějším slova smyslu, kterou je liturgie. Slavení velikonoc tak vede k prožití 
podstatných zastavení na cestě Boží záchrany, podstatné body dějin spásy, totiž vyvedení 
z Egypta, záchranu beránkem, jehož krví byly pomazány veřeje, soud, utrpení, smrt a vzkříšení 
pravého velikonočního beránka - Krista. A liturgie je dramatem, do něhož má být "divák", 
tedy křesťan, vtažen: má se ho zúčastnit, aby měl podíl nejen na plodech této "hry", 
tedy liturgie, ale i na plodech skutečné původní události - vykupitelského díla Ježíše Krista. 

Křesťan ovšem už jednou byl zásadně "vzat do hry", a to svým křtem. Křest je ponořením 
do Ježíše Krista a v něm do Trojice, ponořením do smrti a vzkříšení Krista, což je opisný výraz 
pro tajemství vykoupení, jehož výsledkem je, že jsme Boží děti, že jsme synové, a tím 
i dědicové skrze Boha (Gal 4,7). 

Není nám potom zvláštní, že jedním z hlavních úkolů postní doby je právě příprava 
katechumenů (čekatelů) na křest - na vrchol této dlouhodobé přípravy. Pro křesťanskou obec 
je pak i výzvou, aby se za katechumeny usilovně modlila, aby se tak i vnitřně připravovala 
na jejich duchovní, nikoliv jen společenské, přijetí do svého středu. 

Ale vraťme se ještě k chápání Velikonoc jako liturgie. Křesťan byl jednou provždy "pronesen" 
koupelí znovuzrození. Ale tato skutečnost, navěky platná, má pronikat do jeho vědomí, které 
je stále zaplňováno vším možným i nemožným - Božím i hříšným. Musí se tedy k této základní 
skutečnosti vracet, aby měl jako svobodný, rozumný, jednající tvor ze své vůle účast 
na tajemství Kristovy smrti a vzkříšení - jinými slovy, aby vědomě uchopil skutečnost svého křtu 
a aby jej uskutečňoval. K tomu mu má pomoci každoroční prožití Velikonoc. Účast křesťana 
na velikonoční slavnosti má totiž pro něj vyvrcholit obnovou křestního slibu v liturgii velikonoční 
noci. Ježíšovo utrpení, smrt a vzkříšení se totiž stalo pro nás plně platným právě naším křtem - 
tím se v nás uskutečnilo tajemství vykoupení. Obnovou křestního slibu si tento nejzávaznější 
fakt i závazek svého života chceme uvědomit a znovu jej prožít. To ovšem nejde ve dvou nebo 
třech minutách, v čase, v němž obnova při liturgii velikonoční noci proběhne. A tak na tuto 
obnovu nás připravuje nejen liturgie velikonočního třídenní, ale právě celá postní doba. 

V čem se tedy může tato příprava postní dobou uskutečňovat? 

- odřeknutím si postem toho, co nás zdržuje a poutá, se uvolňujeme pro Boha 

- zřeknutím se něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní přikázání lásky 
a ztotožňujeme se s Kristem 

- větší pozorností vůči Božímu slovu vnikáme hlouběji do tajemství Božího jednání s lidmi 
- hlubší a plnější modlitbou se sbližujeme s Bohem, naším Otcem 
- rozjímáním Kristova utrpení, například v křížové cestě, se snažíme nejen vidět velikost Boží 
lásky, ale také pochopit, že cesta spásy vede přes kříž 
- pokáním, které vrcholí ve svátosti smíření, děláme svůj obrat k Bohu, ke Kristově cestě, 
rozcházíme se s hříchem, nastupujeme cestu nápravy, vracíme se do křestního stavu Božích 
dětí. 

Zřeknutím se zla a vyznáním víry při obnově křestního slibu ve velikonoční noci potom 
korunujeme naši postní "práci" a dáváme Bohu prostor, aby v nás mohl konat své velké činy, 
aby v nás projevil svou sílu, tu sílu, kterou Krista vzkřísil z mrtvých (Ef 1,19-20). 
 

Upravil MŠ 

 
 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Postní zamyšlení 

z časopisu „Moje postní doba“, nakladatelství Duha. 

Abys mohl splnit svůj dnešní úkol, musíš si nejprve představit, že Bůh má rád 
tvé nepřátele stejně jako tebe. Dokážeš si představit, že Bůh má rád i toho, koho rád 
nemáš? Představ si někoho, koho opravdu „nemusíš“ a řekni si: „Bůh ho má rád 
zrovna tak jako mě!“ Jde to? U koho je to pro tebe opravdu těžké? Možná ti pomůže, 
když si větu vícekrát zopakuješ a budeš o tom přemýšlet.                 
                               (www.mojeduha.cz) 

 

• Postní myšlenka 

„Nesoudit a odpouštět – tak se napodobuje milosrdenství Boha Otce“, kázal 
papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. 

             (VH) 
 

• Svou práci uděláme dobře, pokud nebudeme pořád v práci 

(podle knihy: „Pracovat i žít“, vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří) 

Své pracovní úkoly dokážeme účelně naplnit pouze tehdy, když se v práci zcela 
nevyčerpáme, když nacházíme životní náplň i v soukromé sféře. Práce totiž není 
všechno. Je pěkné, že se angažujeme ve svém podniku. Ale nejsme s ním sezdáni. 
Pokud bychom se tak chovali, nemohli bychom být trvale šťastni. Máme totiž ještě 
další potřeby. Pracovní zátěž dokážeme zvládat mnohem lépe, pokud doma 
pěstujeme slušnou životní kulturu. 

     (www.vira.cz) 

 

• Svatovojtěšská pouť na Libici 

Diecézní – již tradiční - Svatovojtěšská pouť za nová povolání a duchovní obnovu 
národa se uskuteční v sobotu 27. dubna v rodišti sv. Vojtěcha.  

  9,15  -  modlitba a litanie k národním patronům 

10,00 - Pontifikální koncelebrovaná mše svatá, hlavní celebrant a kazatel bude 
J. E. Mons. Jan Vokál, sídelní biskup královéhradecký. 

Po mši svaté bude modlitební cesta na Slavníkovské Hradiště.     

 (bihk.cz) 

 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“ 

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

Bráška mě zlobí. Zboural mi vysokou věž a klidně se tomu směje. Mám na něho 
vztek. „Dobrý Bože, moc prosím, nechci mít uvnitř v sobě tu zlou bouřku. Pomoz mi 
odpustit a mít rád.“     

(LV) 
   

 



  

 
 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Poděkování všem – kdo dnes přispěli do sbírky na plošné pojištění kostelů a far 
v naší diecézi. 

• V tomto týdnu si připomínáme – zítra v pondělí je slavnost Zvěstování Páně, příští 
neděle je 4. neděle postní. Křížové cesty jsou ve všední dny v obou kostelích. 

• Zasedání Ekonomické rady farnosti - ve středu 20. března se na Pouchově 
uskutečnilo setkání Ekonomické rady naší farnosti. V programu jednání byly 
projednávány smlouvy s různými firmami. Projednáván byl také plán oprav a úprav 
kaple Panny Marie na Rožberku, ve které si v srpnu 2023 připomeneme 100 let 
od jejích od jejího vysvěcení královéhradeckým biskupem Mons. Karlem Kašparem. 

• Mše svatá v Domě Matky Terezy – bude sloužena v pondělí od 15,45 hodin. Po mši 
svaté je vždy příležitost pohovořit si s účastníky této bohoslužby při kávě nebo čaji. 

• Adorace a modlitba za český národ a mír ve světě - Diecézní centrum pro seniory 
srdečně zve seniory a další zájemce k adoraci a ke společné modlitbě 
s Mons. Josefem Sochou za český národ a mír ve světě. Modlitební setkání 
se uskuteční v úterý 26. března 2019 od 10 hodin v kapli sv. Vojtěcha 
v Novém Adalbertinu. Těšíme se na setkání s vámi. 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (25. – 31. 3. 2019) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

25.3. Po  7,30 Na dobrý úmysl 17,00 
Za dar víry pro děti  
a vnoučata a za živé  
a za zemřelé z rodin 

26.3. Út ------  ------  

27.3. St 18,00 
Za duše v očistci a dobrý 
úmysl dárce 

17,00 
Za Annumarii Pinto, její zdraví, 
Boží ochranu a požehnání  

28.3. Čt 18,00 Za farnost 17,00 Na dobrý úmysl 

 29.3. Pá ------  -------  

30.3. So 18,00 
Za zemřelé Ludmilu  
a Eduarda Havlovy 

17,00 
Za Boží požehnání  
pro Jaroslavu 

31.3. Ne   8,00 
Za živé a za zemřelé 
z rodiny Volákovy 

  9,30 
Za zemřelou maminku 
Veselou a ten celý rod 

Lektoři Ne   
Jan Mádlík sen.  
Jan Mádlík jun. 
Marie Košňarová 

Ne 
Stanislava Kozáková 
Pavel Hesoun 
Marie Hesounová 

Čísla písní k liturgii  303    

Úklid kostela     
 
 

Trocha humoru do postní doby:  

Zaznělo v jednom kostele při ohláškách: „…v úterý je slavnost svatého Josefa, snoubence 
Panny Marie, ochránce Svaté Rodiny a celé církve; a krom toho je svatý Josef také 
patronem dobré smrti. A při této příležitosti bych vám chtěl popřát …..“  

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