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K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Zach 12,10-11 

 
 

                 

 

2. čtení: Gal 3,26-29 

 
 

 
Evangelium: Lk 9,18-24 

 
 

 

 

 

Papež s ropnými magnáty o klimatu: Rozhodněte se pro dobro! 

Klimatická krize vyžaduje rozhodnou akci, a to nyní a zde. Církvi plně záleží na tom, 
aby dostála své roli, řekl papež František vrcholným manažerům ropných a plynařských 
společností, které již podruhé do Vatikánu pozval Úřad pro službu integrálnímu lidskému 
rozvoji ve spolupráci s univerzitou Notre Dame - Mendoza College of Business 
ze Spojených států amerických.   

  (www.cirkev.cz) 
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12. neděle v mezidobí 
23. června LP 2019 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Má duše žízní po Tobě, Pane, Bože můj 

 

V synoptických evangeliích je jeden zlomový okamžik, který právě dnes připomínáme. 
Až dosud Ježíš mluvil převážně k zástupům, konal zázraky, poučoval. Ale nyní nejbližším 
otevírá oči pro ještě jiný význam svého příchodu na zem. To apoštolové dosud netušili… 

Svatý Pavel pokračuje v obsáhlém výkladu ospravedlnění, a tedy také dědictví Božích 
zaslíbení na základě víry a nikoli na základě skutků Zákona vztaženého pouze na Židy. 
V předchozím verši – 3,23 – říká: „Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které Zákon 
střežil…“ jako dozorce. 

Po skončení velikonoční doby se nyní vracíme do mezidobí. Budeme pokračovat ve čtení 
Lukášova evangelia. A také navážeme čtením Listu Galaťanům. Téma dnešní neděle 
je zaměřené na osobní setkání Ježíše s každým z nás. Slavení mše svaté není 
jen zajímavá informace či podívaná, ale Ježíš oslovuje každého člověka velmi osobně. 
V některých kostelích se na tuto neděli překládá slavnost Těla a Krve Páně. 

K Zachariášovu proroctví z konce 6. stol. před Kristem byly připojeny eschatologické 
výroky (i náš text). Ve 12. kapitole autor zaslibuje porážku pronárodů, ale Jeruzalém 
(též Judsko, dům Davidův) bude místem, které nepřemohou. Všimněme si pojmu „vylití 
Ducha“ a vazby na „probodeného“. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dějiny nejsou nekonečné 
Milan Glaser, Radio Vaticana 

 

Nebeské království nebude nastoleno politicky, jak Ježíš několikrát výslovně podotýká. 
Není totiž z tohoto světa, jehož vládcem je otec lži v důsledku prvotního hříchu a Božího 
dopuštění. Politickou cestou k tomu nedojde dokonce ani za použití sociálního učení církve, 
které ostatně takové ambice nikdy ani nemělo. Je proto pochybené vinit církev z toho, 
že přišla se svým sociálním učením s historickým zpožděním, jak lze slýchat bohužel 
i od katolíků s akademickými tituly. Je to omyl historický, ale dost možná i věroučný. 
Z historického hlediska má totiž veškeré působení církve svůj sociální rozměr, a samotné 
sociální učení církve, které bývá spojováno s vydáním encykliky Rerum novarum (1891), 
mělo v různých částech Evropy množství předchůdců, kteří působili ještě před Marxem (1813-
1883) či Leninem (1870-1924), ale na rozdíl od nich ne pouze slovy, jimiž navíc nikdy 
ve společnosti nešířili nepřátelství či opovržení. Je to např. Adolph Kolping (1813-1865),  
Antoine-Frédéric Ozanam (1813-1853),  Giuseppe Agostino Benedetto Cottolengo  (1786-
1842),  Giovanni Melchiorre Bosco (1815-1888),  abychom jmenovali jen ty kanonizované. 

Tvrzení, že toto sociální učení přišlo pozdě, totiž zaměňuje církevní učení s politickým 
programem; je zavádějící. Předstírá, jako by mesiášská naděje mohla být splněna v průběhu 
dějin, ačkoli, jak učí církev, může být naplněna pouze mimo dějiny (KKC, 676). Právě tato 
„forma politického, od základu zvrhlého sekularizovaného mesiášství,“ před níž varuje 
Katechismus katolické církve (tamt.), ohrožuje smýšlení věřícího bez ohledu na to, koho volí 
v demokratických volbách. 

Pokud je pravdou, že církev trpěla obsesí mluvením o sexualitě, interrupcích a intimním 
obcování osob téhož pohlaví, pak je možné se ptát, zda nyní netrpí stejnou obsesí ve vztahu 
k migraci, ekologii a sociální nerovnosti. Ani jedno, ani druhé neodpovídá pravdě, je-li viděna 
optikou křesťanské víry, ale i z hlediska čistě statistické frekvence příslušných termínů 
v dokumentech církevního magisteria. 

Politické čtení dějin a světa ve veřejném prostoru dnes jednoznačně zastiňuje 
to náboženské. A projevuje se to bohužel mezi křesťany, bez ohledu na to, má-li jejich 
kněžství všeobecnou nebo služebnou povahu – řečeno koncilní terminologií – tzn. zda jde 
o laiky či  kněze. Výklady či pohledy na svět, jež by se uměly držet výlučně Božího zjevení, 
jsou ve vztahu k politickému dění velkou vzácností. 

Také proto působí dnešní záplava politické rétoriky ve veřejném prostoru tak bezútěšně 
a licoměrně. Vkládá se do ní nepatřičná naděje na obou stranách. Volby jsou v tomto světě 
zajisté nástrojem vlády. Stačí však jen neznatelně málo k tomu, aby nevyjadřovaly vládu lidu, 
která je ostatně v konkrétních krocích vždycky dosti diskutabilní, nýbrž vládu nad lidem. 
Demokratické volby mají totiž nejenom politický dopad, nýbrž také psychologický. Ovlivňují 
nejenom složení vlády, ale také smýšlení voličů a jejich vzájemné vztahy, což se často 
nekonstruktivně přenáší i do těch nejdůvěrnějších mezilidských vztahů. „Rozděl a panuj“ platí 
i v rámci demokracie. 

V této souvislosti stojí za zmínku, že pokušitel se snaží klamat nejenom jednotlivce, nýbrž 
celé skupiny lidí, národy či společenské třídy, jak podotýká v Exerciciích (č.146) sv. Ignác 
z Loyoly na počátku novověku. Všechna pokušení koordinuje otec lži, který je také vládcem 
tohoto světa, jak konstatuje Spasitel, který jej přišel z tohoto světa vypudit. Při zběžném 
pohledu či poslechu dnešních konverzací je zřejmé, že kolektivní pokušení jsou dnes 
mocnější než ta individuální. 

V tomto světě vyrůstá království, které se pokouší zardousit tok života, jehož Dárcem 
je Bůh. Pokušitel nabízí „všecka království světa“ dokonce i Spasiteli, a to výměnou za úkon 
adorace, náležející pouze Bohu. 

Křesťanovi tedy nezbývá než dívat se do budoucnosti skrze vlastní smrt. Jen tak lze spatřit 
triumfující dobro, které je určeno jednotlivci i celému lidskému rodu.  
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Několik tipů jak zacházet s mocí 
 

(podle knihy Stefan Kiechle „Jak zacházet s mocí“, kterou vydalo Karmelitánské 
nakladatelství) 

Sloužit cílům 
Zvažte, jakým cílům a hodnotám slouží vaše jednání. Očišťujte je, aby byly dobré 

a spravedlivé. Posuzujte svá rozhodnutí podle cílů. Střízlivě a poctivě kontrolujte své 
motivy. Snažte se o čistý úmysl. Stůjte si za svým přesvědčením, i když bude škodit 
vašemu postupu výše. Nespadněte do narcistické pasti. Stálost je důležitější než 
úspěch.                                  

      (www.vira.cz) 

• Papež František: Jazyku lásky rozumí všichni 

Duch Svatý je tvůrcem společenství, pomáhá církvi k růstu a k překonávání 
lidských hranic a jakýchkoliv skandálů. Toto dnes připomněl papež František na 
pravidelné středeční audienci v katechezi nazvané „Ohnivé jazyky, Letnice a 
dynamis Ducha Svatého, který rozněcuje lidské slovo a činí je evangeliem“. 

„Znamená to, že církev se rodí z ohně lásky, z „požáru“, který propukl o Letnicích 
a který zjevuje sílu Slova Zmrtvýchvstalého podnícenou Duchem Svatým. Nová a 
definitivní smlouva je založená nikoliv na deskách z kamene, ale na působení 
Božího Ducha, který činí všechno nové a vpisuje to do lidských srdcí,“ zdůraznil 
papež František. Slovo apoštolů je poznamenáno Duchem Zmrtvýchvstalého a stává 
se novým slovem, jiným, které ovšem lze pochopit, jako by bylo simultánně 
překládáno do všech jazyků. Ostatně každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.   

                                 (www.cirkev.cz) 

• Tisíce Čechů znovu zamíří do Říma, papež František od nich dostane 
velký dar  

Jen pět dní před začátkem sametové revoluce svatořečil papež Jan Pavel II. v 
Římě Anežku Českou. Letos v listopadu, přesně 30 let od této události, chystají 
věřící z celé země pouť do Říma. Předají při ní velký národní dar papeži Františkovi - 
sochu koruny svaté Anežky od akademického sochaře Daniela Ignáce Trubače 
doplněnou stuhami s otisky prstů všech Čechů, kteří na dar přispějí. Otisky, které se 
nevejdou na stuhy, se budou sbírat na speciální archy ručního papíru, jež sochu do 
Říma doprovodí. Každý tak bude moci darovat papeži svůj osobní dar. 

„Kanonizace svaté Anežky přinesla obrovskou naději, která se už za pár dní 
naplnila znovunabytím svobody. Dnes, po třech desetiletích, naděje v mnoha sférách 
společnosti poněkud pohasíná. Poutí bychom ji chtěli obnovit. Navázat na tu velkou 
národní duchovní obnovu před třiceti lety,“ vysvětluje královéhradecký biskup Jan 
Vokál, který předsedá přípravnému výboru pouti. 

Z celostátní sbírky se bude platit nejen socha, ale peníze budou papeži darovány 
pro chudé.  

Sbírku budou jednotlivé farnosti pořádat od června do konce prázdnin. 
„Doporučena je částka 200 korun, ale možný je nižší i vyšší příspěvek,“ upřesňuje 
jeden z organizátorů P. Pavel Dokládal. 

Pouť do Říma se skuteční ve dnech 11. až 13. listopadu 2019, následovat ji bude 
slavnostní bohoslužba ve svatovítské katedrále v sobotu 16. listopadu. 

 

http://www.vira.cz/
http://www.cirkev.cz/


  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomeneme – v pondělí je slavnost narození sv. Jana Křtitele, 
v pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (po mši svaté smírná pobožnost 
k NSJ a svátostné požehnání), v sobotu je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, poutní 
mši svatou budeme slavit na Pouchově v neděli, na Rožberku je 13. neděle v mezidobí. 

• Mše svatá v azylovém domě M. Terezy – bude sloužena v pondělí již od 15 hodin. 

• Mše svatá na Rožberku – bude sloužena v pondělí již od 16 hodin!! 

• Příští zpravodaj – vyjde po prázdninách s datem v neděli 1. září. Na tomto místě bych 
chtěl upřímně poděkovat novému týmu, který od minulého září se mnou zpracovává 
náš farní zpravodaj. Poděkování patří především manželům Jitce a Martinu Novotným 
a též paní Líbě Veselé. Děkuji též všem přispívatelům a vybízím i ostatní k psaní článků 
na třetí stranu, kde se konkrétně odráží náš život ve farnosti. Za náš tým přejeme všem 
farníkům klidné a odpočinkové prožití letních prázdnin. V červenci a srpnu budou také 
zredukované bohoslužby na Pouchově i Rožberku, sledujte proto, prosíme, vyvěšený 
rozvrh bohoslužeb. Seznam také pošleme všem odběratelům zpravodaje emailem. 

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (24. – 30. 6. 2019) 
 

Den Pouchov Rožberk 

24.6. Po  7,30 
Na poděkování za Boží 
milosti a ochranu P. Marie 

16,00 
Za +Stanislava Houfa  
a ten celý rod 

25.6. Út  ------  ------  

26.6. St 18,00  17,00 
Za dar víry pro děti a jejich 
rodiny 

27.6. Čt 18,00  17,00  

28.6. Pá 18,00  17,00 Za všechny nemocné 

29.6. So 18,00 Za farnost 17,00 

Za ochranu, Boží pomoc, 
posílení víry a požehnání 
rodině Krejcarové, 
Doležalové a Pinto 

30.6. Ne   8,00 
Za živé a +z rodiny Vlacho-
vy, Hurdálkovy a Bielikovy 

9,30 
Za živé a zemřelé z rodiny 
a Perných 

Lektoři Ne   
Petra Petrová 
Zdeněk Petr  
Ludmila Černá 

Ne 
Marie Novotná 
Marika Bartošová 
Vladimír Novotný 

Čísla písní k liturgii  525  525 

Úklid kostela    

Humor na důchod 
Příští týden odcházím do důchodu. Hned v pondělí začnu žít ze svých úspor. Z čeho ale 
budu žít od úterý, to fakt netuším. 

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

