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Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Izaiáš 43,16-21 

 
 

                 

 

2. čtení: Filipanům 3,8-14 

 
 

 

 

 
Jan 8,1-11 
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Duben 

Všeobecný úmysl 
– za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří nasazují 
vlastní život pro záchranu života druhých. 
Národní úmysl 
– Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým učedníkům, 
dokážeme šířit do svého okolí. 
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5. neděle postní 
7. dubna LP 2019 

Barva fialová. Mše vlastní. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žl: Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost 

 

Text o cizoložné ženě mnohé nejstarší rukopisy neobsahují. Jde tedy o vsuvku. Některé 
rukopisy obsahují doplněk: „vytráceli se, jeden po druhém, zahanbeni ve svědomí“. Ač jde 
o vsuvku, je text součástí posvátného celku Bible. Sledujme důvod, proč jdou farizeové 
za Ježíšem. Jde o rozhodnutí, soud! 
 
 
 

Svatý Pavel naráží na hlasatele evangelia, kteří ovšem požadují, aby lidé nejprve plnili 
všechny příkazy Mojžíšova zákona, především obřízku. Protože v originále je zde užit 
poměrně expresivní výraz, lze tušit, že se svatý Pavel rozhorlil proti těmto kazatelům 
do té míry, že sám na sobě ukazuje, jak marné je spoléhat na Zákon a co je skutečně 
zásadní pro křesťana. 

Postní doba vrcholí, zbývá týden do začátku Svatého týdne, a proto také texty mluví o síle 
Kristovy radostné zvěsti. Na prvním místě stojí odpuštění, které nám Pán přináší, jeho síla 
a velikost. Dnešní neděle je výzvou k přijetí odpuštění a k rozhodnutí se pro Boha.  
Ve farnostech, kde se připravují lidé na křest, se tuto neděli čtou texty cyklu A, zároveň 
probíhají tzv. skrutinia, tedy modlitba za katechumeny. 

Kniha proroka Izaiáše je složena z více částí, které vznikly v různých historických 
situacích. Náš text patří do období babylonského zajetí (586–539 před Kristem), kdy lid 
zlomený zajetím a vzdáleností od domova přestal doufat, že se vrátí. Ale Bůh připomíná 
události přejití Rákosového moře, když je vyváděl z Egypta. Stejně bude jednat i dnes. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Týden pokání za hříchy proti nezletilým a zranitelným 

Spolubratři v kněžské službě, bratři a sestry v Kristu, 

4. dubna 2019 uplyne sto let od smrti svatého Františka Marto, jednoho ze tří fatimských 
dětí, jimž se zjevovala Panna Maria. František, který zemřel v pouhých deseti letech, 
vynikal velkou duchovní silou a svatostí života, předloni byl stejnojmenným papežem 
svatořečen. Panna Maria si tyto děti vybrala pro jejich čistotu a upřímnost srdcí a vyzvala je, 
aby neustálou modlitbou Růžence a adorací před Nejsvětější Svátostí činili pokání za sebe 
a především za ostatní hříšníky, na usmíření urážek páchaných vůči Pánu Bohu. 
Pod ochranou svatého Františka Marto a jeho rodné sestry svaté Hyacinty, tímto vyhlašuji 
v Královéhradecké diecézi týden pokání za hříchy, které právě čistotu a upřímnost srdcí 
zneužívají a těžce pošlapávají. Vyzývám všechny kněze, jáhny a věřící celé diecéze, 
aby od 5. neděle postní (7. dubna) do následující Květné neděle na tento úmysl pořádali 
smírčí adorace, společné modlitby Růžence, postili se a hledali další příležitosti, jak toto 
trápení Pánu odevzdat duchovně, jak poprosit o odpuštění a smíření, o nápravu a sílu 
hříchům na všech úrovních čelit. 

Prosím, aby v každé farnosti vznikl plán, jak tento týden pokání prožít. Navážeme tímto 
na summit o ochraně nezletilých v Církvi, který krátce před začátkem postní doby svolal 
do Říma papež František. Postní doba je obdobím pokání, rozšiřme je tedy společně 
i o duchovní oběť za viny, kterým Církev nedokázala čelit nebo jim zabránit. Uvědomme si, 
že výzva papeže Františka nesměřuje k velkým slovům ani mediálním postojům. 
Míří k srdci každého kněze, zasvěcené osoby i laika, aby se svou modlitbou, postem 
i dalšími způsoby přičiňoval o Církev čistší, svatější a dokonalejší. 
Všem Vám k tomuto úsilí ze srdce žehnám! 

Váš biskup Jan Vokál,, biskup královéhradecký 
 
Dáno v Hradci Králové, ke dni 4. dubna 2019 
 
 

Sbírka na pastorační aktivity v diecézi 

V neděli 14. dubna 2019 proběhne sbírka na pastorační aktivity v diecézi. Výtěžek této 
sbírky se dělí na dvě části. 

První část se rozděluje mezi pastorační centra (centrum pro mládež, centrum pro rodinu, 
centrum pro seniory a katechetické centrum). Z těchto peněz se platí např. akce pro mládež 
ve vikariátech, diecézní setkání mládeže, pomůcky a potřeby pro animátorský kurz, 
diecézní setkání seniorů, příspěvek na formačně-vzdělávací pobyt animátorů seniorů 
a pomocníků centra pro seniory, pomůcky a lektorné na pobyt pro prarodiče s vnoučaty 
a třígenerační pobyt, Akademie pro aktivní třetí věk, snížení nákladů pro víkendové 
a pobytové týdny pro rodiny, zajištění vzdělávacích akcí pro lektory příprav snoubenců, 
tematické publikace a materiály pro účastníky besed a příprav snoubenců, duchovní 
obnova pro katechety a pastorační asistenty, diecézní setkání dětí, letní katechetický 
seminář, diecézní setkání katechetů, vzdělávání katechetů. 

Druhá, menší část sbírky pomáhá financovat ostatní části nákladů diecézního rozpočtu, 
které nejsou pokryty jinými speciálními sbírkami a zdroji (náklady oddělení správy farností, 
konzervátorské centrum, knihovnictví, právní služby apod.) 

Mons. Jan Paseka 
generální vikář 

 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Postní zamyšlení 

z časopisu „Moje postní doba“, nakladatelství Duha. 

Další úkol by ti měl pomoci k tomu, abys dnešek prožil hezky, i když tě čeká třeba 
něco, čeho se obáváš. Jak se to dělá? Představuj si, že všechna místa, kam dnes 
vstoupíš, nebo kde budeš, naplňuje Bůh svou láskou. Když se ti to podaří a své 
obavy a strachy necháš rozplynout v jeho lásce, prožiješ dnes všechno, co se ti 
stane, mnohem krásněji.                                   
               (www.mojeduha.cz)
                          

• Svou práci uděláme dobře, pokud nebudeme pořád v práci 

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

        Je třeba stanovit si jasná pravidla. Jinak práce začne pohlcovat stále více 
našeho času a nakonec nám zcela znemožní dobrý soukromý život. Určit si čas, 
který bude tabu pro firmu, podnik, zaměstnání. O ten se nesmíme dát připravit.  

Rozčleňme si jasně celý týden a vyhraďme si v něm čas na soukromí i na 
pracovní záležitosti. Když náš životní druh ví, že ten či onen večer mám vyhrazen 
práci, dokáže se s tím docela dobře vyrovnat. Zvlášť když si jej vynahradíme 
společně příjemně prožitým volným večerem. Dále je velice důležité zachovat si 
volné víkendy. Neměli bychom opakovat chybu, že si víkend příliš rozplánujeme a 
přeplníme. Pak to totiž přestává být odpočinkový čas a jenom to posílí náš stres. 
                (www.vira.cz) 
 

• Diecézní setkání mládeže 2019 

„Ať se mi stane podle tvého slova“(LK 1,38) 

Dne 13. 4. 2019 ve Filharmonii v Hradci Králové, společně s diecézním biskupem 
Janem Vokálem, zažijte společenství mladých křesťanů a pro mladé křesťany. Akce 
je plánovaná od 9 - 15hodin V 15 hodin je zakončení mší svatou v katedrále. 
Občerstvení zajištěno, příspěvek dobrovolný.    

   (bihk.cz) 
   

• Myšlenky z knihy  Víra v rodině od Christine Ponsardové 

Několik podnětů, jak se (začít) modlit: Rozhodnout se pro modlitbu   

Všechno začíná tím, že se pro modlitbu rozhodneme. Když budeme čekat, až 
nám na ni vybude čas, je jisté, že se nikdy modlit nezačneme. Správná otázka nezní: 
Mám na modlitbu čas? Zní: Jaké místo modlitba v mém životě zaujímá? Jestliže jsem 
pochopil, že je důležitá, ba dokonce prvořadá, čas si pro ni udělám. Ukažme si to na 
jednom konkrétním přirovnání. Jestliže mi záleží na osobní hygieně, čas na 
osprchování a vyčištění zubů si najdu vždycky, i kdybych musel vstávat o trochu dřív. 
Má modlitba v mém životě alespoň tak důležité místo jako sprcha?                                                                                                                          

     (www.vira.cz) 



  

 
 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Příští neděle – je Květná či Palmová neděle. Svěcení ratolestí, průvod, pašije – 
podle sv. Lukáše. Přineste, prosím, kočičky – i pro druhé. Děkujeme. 

• Setkání seniorů farnosti – ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. 
Příležitost ke sv. smíření po celou dobu setkání na faře, zakončení v kostele 
v 18 hodin, kdy bude možné společně přijmout svátost nemocných. Na Rožberku 
bude příležitost přijmout tuto svátost ve středu 17. dubna. 

• Net for God – ve čtvrtek od 19,30 hodin. Téma: Opouštět a nalézat. Dokument 
představuje základní charakteristiky ignaciánské spirituality. 

• Setkání františkánské rodiny - bude v pátek na faře. Zakončení mší svatou 
v kostele. 

• Diecézní setkání mládeže – viz 3. stránka zpravodaje a plakátek ve vývěsce. 

• Sbírka – na pastorační aktivity v diecézi – se uskuteční příští neděli při mši svaté.  

• Zpovídání na Pouchově – tuto svátost můžeme přijmout v sobotu od 15–16 h. 
Zpovídat bude P. Kostilnik a P. Miloslav. Zkusím poprosit ještě P. Hladkého. 

• Zpovídání v katedrále – bude v neděli 14. 4. od 14 – 16 hodin. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (8. – 14. 4. 2019) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

8.4. Po  7,30 Za +rodiče, bratra a sestru 17,00 Za Boží pomoc v práci 

9.4. Út ------  ------  

10.4. St 18,00 
Za Františka Doležala, 
bratra a celou rodinu 

17,00 
Za dar víry pro děti a vnou-
čata a za živé a +z rodin 

11.4. Čt 18,00 
Za rodinu Šafrankovu a 
Kavkovu a za duše v očistci 

 Setkání seniorů farnosti 

 12.4. Pá 18,00 Františkáni 17,00 
Za +manžela Karla, tc. rod 
a za duše v očistci 

13.4. So 18,00 Za farnost 17,00 Za duše v očistci 

14.4. Ne   8,00 
Za Marii a Josefa Luháčkovy 
ze Slezského Předměstí a 
jejich syny s rodinami 

  9,30 
Za +manžela Karla 
 a za živé z rodiny 

Lektoři Ne   
Libuše Hovorková  
Josef Jíša  
Jan Mádlík sen. 

Ne 
Jitka Bartošová 
Marie Bártová 
Zdeněk Krám 

Čísla písní k liturgii  318,305  318,305 

Úklid kostela Skupina III   
 
 

Trocha humoru:  

Říká dospělý syn otci: „Tak si představ: Joža porazil autem jednu dívku a brzy nato 
si ji vzal!" „Vidíš, říká otec, já ti pořád opakuji, že jezdit se má opatrně..." 

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