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K zamyšlení: 
 
 
 
 

 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Jozue 5,9a.10-12 

 
 

                 

 

2. čtení: 1 Korinťanům 5,17-21 

 
 

 

 

Evangelium: Lukáš 15,1-3.11-32 
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Papež podepsal v Loretu apoštolskou exhortaci Christus vivit 
 

Papež František se v pondělí 25. března o Slavnosti Zvěstování Páně vydal 
do středoitalského Loreta. Ve Svaté chýši, nazaretském domě Panny Marie, nejprve slavil 
eucharistii, v jejímž závěru podepsal a svěřil Panně Marii posynodální apoštolskou 
exhortaci nazvanou Christus vivit – Kristus žije. Tato exhortace uzavírá práci biskupské 
synody o mladých lidech, která se konala vloni v říjnu. Papežský dokument je ve formě 
„dopisu mladým“ a zveřejněn bude 2. dubna tohoto roku. 

(www.katyd.cz) 
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4. neděle postní 
31. března LP 2019 

Barva fialová (nebo růžová). Mše vlastní 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žl: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý 

 

Dnes čteme velkolepý střed Lukášova evangelia. Dvojpodobenství o ztracených synech 
se často nazývá podobenstvím „o milosrdném Otci.“ Hlavní postavou je zde totiž Bůh Otec, 
který vrací synovi čest, chystá hostinu a jemně domlouvá závidějícímu (a proto snad ještě 
více ztracenému) bratrovi. Otcova odpověď na odmítnutí a tvrdost srdce není odsouzení, 
ale milosrdenství. A živým obrazem Otce je Ježíš. 

Svatý Pavel se v první části 2. listu Korinťanům brání nařčení, že prosazuje sám sebe, 
nebo že falšuje Boží slovo. Tuto část dopisu však nezavršuje sebeobranou, ale pohledem 
upřeným na Krista. On ho povolal ke službě smíření, kterou sám Kristus připravil svojí obětí. 
To je důvod Pavlova jednání. 

Dnešní neděle se jmenuje radostná (laetare), protože již můžeme zahlédnout radost 
Velikonoc. Středem liturgických textů bude podobenství svědčící o Bohu a jeho jednání. 
Jaký tedy Bůh je? Položme si tuto otázku ve srovnání s lidmi a jejich jednáním. 
Ve farnostech, kde se věřící připravují na křest dospělých, se tuto neděli čtou texty cyklu A, 
zároveň probíhají tzv. skrutinia, tedy modlitby za katechumeny. 

Text popisuje dobu kolem roku 1250 před narozením Krista. Izraelité po čtyřicetiletém 
putování pouští právě vstoupili do zaslíbené země a poprvé jedí z její úrody. Mojžíš je již 
mrtev. Všimněme si provázanosti událostí na slavení Velikonoc. 

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, mobil: 605 285 796, email: miloslav.siffel@volny.cz 

 



 

Stránka je věnována ke vzdělávání, informacím i zamyšlení           Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Směrnice pro postní dobu 
 

Příležitost být spolu 

Půst je doba výjimečná. Mnohdy se nám stává, že během roku jen s velikým vypětím 
nacházíme čas na blízké – partnera, děti, přátele. Proto vyhlížíme například čas dovolené, 
kdy konečně můžeme být spolu. V podobném významu se odehrává i doba postní. 
Během roku nám totiž často uniká čas na modlitbu a prostor pro Boha. Proto již více 
jak sedmnáct set let církev praktikuje jako přípravu na Velikonoce postní dobu, která má 
tři sloupy: Modlitbu, půst a almužnu. V postu nejde ani tolik o jídlo, jak se populárně lidé 
domnívají. Jde mnohem více o čas, o vytvoření prostoru pro Boha. Právě v období postní 
doby jsme pozváni hledat více času na Boha. Zřeknutí se jídla či zábavy má vést k plné 
soustředěnosti na Boha ještě jinými prostředky než jen modlitbou. Je to čas přípravy, 
vnitřního probuzení, oživení naděje a touhy.  

Půst „zdrženlivosti“ a půst „újmy“ 

Protože jde o touhu po intenzitě vztahu s Bohem nejen jednotlivců, ale celého společenství, 
spojujeme se na začátku Postní doby (na Popeleční středu) a uprostřed Velikonočního 
tridua (na Velký pátek) společným půstem „zdrženlivosti“ a také „újmy“.  „Zdrženlivost“ 
se vztahuje na maso teplokrevných zvířat, protože byla v tradici vždy považována za určitý 
komfort v běžné stravě. Ryby byly naopak chápány jako pokrm chudých a půst zdrženlivosti 
se na ně nevztahuje. Tento půst se týká všech křesťanů od 14 let. Na Popeleční středu 
a Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni také 
půstem „újmy“, což znamená, že pouze jednou za den se smí najíst do sytosti. Tento výraz 
nabídnutí sebe sama Bohu, je také cestou sebeovládání a navíc prostředky ušetřené 
postem shromažďujeme pro nějaký charitativní účel (viz postní kasičky). Tyto ušetřené 
prostředky se slavnostně přinášejí na Zelený čtvrtek při večerní liturgii jako výraz solidarity 
našeho společenství s těmi, kteří jsou v nouzi.  

 

Text církevního práva k tématu postu 

Kající dny  

Kán. 1249: Všichni křesťané, každý svým způsobem, jsou z Božího zákona povinni činit 
pokání; aby se všichni určitým zachováváním pokání navzájem spojili, stanovují se dny 
pokání, v nichž se křesťané zvláště věnují modlitbě, konají skutky zbožnosti a lásky a také 
sebezápor tím, že své vlastní povinnosti věrněji plní a že zachovávají pokání újmou 
a zdrženlivostí od pokrmů podle následujících kánonů. 
  
Kán. 1250: Dny a doby pokání v celé církvi jsou jednotlivé pátky během celého roku a doba 
postní. 
Kán. 1251: Pokání zdrženlivosti od masa nebo jiného pokrmu podle předpisů biskupské 
konference se zachovává každý pátek v roce, pokud nepřipadne na den slavnosti; pokání 
zdrženlivostí i újmou se zachovává na Popeleční středu a na Velký pátek, v den utrpení 
a smrti našeho Pána Ježíše Krista. 
Kán. 1252: Zákonem pokání zdrženlivosti jsou vázány osoby od dovršeného čtrnáctého 
věku; zákonem pokání jsou vázáni všichni zletilí až do započatého šedesátého roku. Pastýři 
duší a rodiče dbají, aby také ti, kteří nejsou vázáni zákonem pokání zdrženlivostí a újmou 
z důvodu nezletilosti, byli vychováváni k správnému pochopení pokání. 
  

(Kodex kanonického práva, Zvon 1994) 
  
(Smysl a praxe postu, 
směrnice pro půst, 
postní přikázání) 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Postní zamyšlení 

z časopisu „Moje postní doba“, nakladatelství Duha. 

Dnes zkus věnovat zvláštní pozornost všem, kteří jsou slabší než ty a které 
obvykle přehlížíš, raději si jich nevšímáš nebo se jim vyhýbáš. Promysli si, 
co dobrého bys mu mohl nabídnout, nebo co byste společně mohli podniknout. 
Při plnění ti pomůžou Ježíšova slova:“ Cokoli jste udělali pro toho nejmenšího, 
pro mě jste udělali“.                                   
          (www.mojeduha.cz)
                          

• Pozvánka na farní pouť 

Naši milí farníci,                                                    
        v sobotu 18. 5. 2019 budeme pořádat farní pouť do Broumova a okolí. Autobus 
bude vypraven v 8.00 od fary na Pouchově. První zastávka bude na Hvězdě, kde 
budeme slavit od 10.00 mši v kapli Panny Marie Sněžné. Obědové menu si pro nás 
připraví pan Jan Novák v Hotelu Hvězda (kam jezdíval i pan kardinál Duka). Po té se 
nás ujme broumovský děkan Martin Lanži, který nás provede několika svatostánky z 
jedinečné broumovské skupiny barokních kostelů. V 16.00 jsme objednáni (podle 
zájmu) na prohlídku benediktýnského kláštera v Broumově. Kdo ho již navštívil, 
může relaxovat v příjemné kavárně v areálu kláštera, popř. se procházet v jeho okolí. 
Prosím, zapište se včas na seznam v kostele na Pouchově nebo Rožberku, kde také 
vyplníte, zda máte zájem o oběd či prohlídku kláštera.                                                
          

Na příjemné zážitky s vámi se těší organizátoři pouti Jarka Vojáčková a František Novák 
 

• Duchovní obnova pro učitele a rodiče 

„Co je člověk, že na něho myslíš?“ Žalm 8 

Postní zastavení se uskuteční v sobotu 6. dubna od 9. hodin v prostorách 
Nového Adalbertina v Hradci Králové. 

•   9:00 přivítání a první přednáška 

• 10:15 druhá přednáška 

• 11:30 mše svatá 

Duchovní obnovu provázejí Prokop Brož, Jan Šlégr, Petr Zadina. Hlídání dětí 
je zajištěno, možnost svátosti smíření, adorace mezi přednáškami.     

 (bihk.cz) 
   

• Postní myšlenka 

„Zastav se, uvědom si svá selhání a věz, že konec může přijít každou chvíli. 
Neopakuj si pořád dokola, že Boží slitování je nekonečné, aby sis ospravedlnil vše, 
co se ti zachce“ – kázal Svatý otec František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. 
„Nikdo nemáme jistotu o tom, jak a kdy skončí náš život…“    
             
                                                                                                                   (VH) 

 



  

 
 
 

➢ Farní ohlášky:  
 
 

 

• V tomto týdnu si připomínáme – příští neděle je 5. neděle postní. 

• Návštěva starých a nemocných farníků – se uskuteční na první pátek od 9 – 12 
hodin. Pokud budete mít zájem o návštěvu svých blízkých nebo známých, prosím, 
nahlaste to v sakristiích na Pouchově i Rožberku. P. Miloslav je rád navštíví. 

• P. Pavel Hověz – duchovní správce farnosti Brno-Lesná, kde se v tomto období staví 
nový kostel, zasvěcený blahoslavené Marii Restitutě Kafkové, narozené v Brně-
Husovicích a 30. 3. 1943 popravené gilotinou ve Vídni nacisty, zavítá příští neděli 
do naší farnosti. Dává tak možnost P. Miloslavovi, aby v tento den v jeho farnosti 
pokřtil syna své neteře – malého Cyrila. P. Hověz bude sloužit bohoslužby v 8 hodin 
na Pouchově a v 9,30 hodin na Rožberku. Na obou místech bude možné po mši svaté 
přispět na tuto stavbu kostela formou dveřní sbírky. 

• Pozvánka na zpívané nešpory – Kapituly sv. Ducha - příští neděli od 17,30 hodin 
v katedrále. Zpívané texty jsou na požádání k dispozici. 

 
 
 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (1. – 7. 4. 2019) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

1.4. Po  7,30 Za farnost 17,00 
Za +manžela, sestru  
a duše v očistci 

2.4. Út ------  ------  

3.4. St 18,00 Za duchovní povolání … 17,00 
Za zdraví a Boží ochranu 
tatínka Miroslava Krejcara 

4.4. Čt 18,00 
Za +Jaroslava Jíšu, 
+rodiče a sourozence 

17,00 
Za +rodiče, ten celý rod  
a duše v očistci 

 5.4. Pá 18,00 
Za Josefa a Miladu 
Němečkovy 

17,00 Za duchovní povolání … 

6.4. So 18,00 
Za duše v očistci a dobrý 
úmysl dárce 

17,00 
Za zdárný průběh operace 
pro snachu 

7.4. Ne   8,00 
Za živé a + z rodiny 
Daňkovy a Kloudovy 

  9,30 

Na poděkování za dožitá 
léta a za +manžela a celý 
rod, za obrácení všech, 
kdo nechodí s Bohem 

Lektoři Ne   
Petra Petrová  
Zdeněk Petr 
Ludmila Černá 

Ne 
Marie Novotná 
Marika Bartošová 
Vladimír Novotný 

Čísla písní k liturgii  302  302 

Úklid kostela Skupina II   
 
 

Trocha humoru:  

Doktor se ptá pacienta: "Jak dlouho už pijete?" Pacient na to: "Od té doby, pane doktore, 
co jste mi poradil, abych méně pracoval a více se věnoval svým koníčkům…." 

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

