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K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Sir 3,19-21.30-31 

 
 

                 

2. čtení: Žid 12,18-19.22-24a 

 
 

 
Evangelium: Lk 14,1.7-14 

 
 

 

 

 
Úmysl papeže Františka pro září 2019 svěřený  

Celosvětové síti modlitby s papežem 
Evangelizační úmysl 
Ochrana moří a oceánů 
– aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů. 
Národní úmysl 
– Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu 
dost odhodlanosti i sebeovládání. 
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22. neděle v mezidobí 
1. září LP 2019 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý 

 

Náš úryvek vypustil krátkou epizodu (Lk 14,2-6) o uzdravení nemocného člověka v domě 
farizea, kam byl Pán pozván. Ježíš nejprve zvolal: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat nebo 
ne?“ (14,3b) Na to volně navazuje naše perikopa. 

Náš úryvek předchází výzva: „Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost“ (Žid 
12,15a). A autor srovnává situaci současných křesťanů s Izraelity, kteří v době Mojžíše 
(1200 př. Kr.) také stáli před Bohem pod horou Sinaj, ale chvěli se hrůzou, a tak odmítli 
setkání s Bohem. My jsme v jiné situaci: Nás k Bohu přivádí jedinečný prostředník – Ježíš! 

Když přijíždí na návštěvu města či kostela významná osoba, dělají se velké přípravy. Když 
však vstupuje bezdomovec, často ho necháváme někde stranou. Jaké uznání od druhých 
očekáváme my sami? Dnes se v textech nedělní bohoslužby zastavíme nad mentalitou 
Božího království. Můžeme také připojit modlitbu za urovnání napětí tam, kde se lidé 
navzájem neuznávají či sebou navzájem pohrdají. 

Kniha Sirachovcova vznikla ve 2. stol. př. Kr. jako učebnice chování pro mladé muže. Tato 
kniha o životě má na mnoha místech podobu přísloví. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Indičtí biskupové navštíví diecézi 
 

V rámci charitního projektu Adopce na dálku přijali pozvání k návštěvě Královéhradecké 
diecéze indičtí partneři projektu. 
 Pod záštitou Biskupství královéhradeckého se benefičním koncertem Českého chlapeckého 
sboru Boni pueri 25.9. završí desetidenní návštěva indických partnerů charitního projektu 
Adopce na dálku. Ještě před tím se však během několikadenního pobytu v Královéhradeckém 
a Pardubickém kraji setkají zástupci indické strany projektu s některými českými dárci a také 
s dětmi z deseti škol, které podporují chudé indické děti v jejich studiu. „Indické zástupce 
projektu Adopce na dálku přijme rovněž královéhradecký biskup Jan Vokál a pozvaní 
k návštěvě jsou i hejtmanem Královéhradeckého kraje Jiřím Štěpánem. Zavítají také 
do Filharmonie Hradec Králové, jejíž zaměstnanci podporují indické školáky ve vzdělání“, 
přiblížila významnou událost Anna Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové. 
Ve dnech 24.-26.9. navštíví Hradec Králové indický arcibiskup Peter Machado z Bangalore. 
Doprovázet jej bude i nový biskup diecéze Belgaum Derek Fernandes. Oba jsou klíčovými 
partnery charitního projektu Adopce na dálku, který už téměř dvacet let pomáhá dětem 
z chudých indických rodin k lepšímu vzdělání. Do Česka přicestuje 17.9. i koordinátor projektu 
Adopce na dálku v oblasti Bangalore Patrick Edward Pinto. O životě dětí v Indii bude 
v následujících dnech besedovat na školách a ve farnostech v Hradci Králové a Pardubicích. 
Za dalšími dárci se pak rozjede i na Náchodsko, Rychnovsko, Orlickoústecko, do Kutné Hory 
a dalších regionů. V rámci programu se setká s radním Pardubického kraje pro sociální péči 
a neziskový sektor Pavlem Šotolou a s řediteli oblastních Charit. 
 Hlavní událostí však bude zmíněný benefiční koncert Českého chlapeckého sboru Boni pueri 
pro Adopci na dálku v královéhradecké katedrále Svatého Ducha ve středu 25.9. od 19.45 
hod., který zahájí mše svatá celebrovaná biskupem Janem Vokálem společně s indickými 
biskupy v 18.30 hod. Více o programu indické návštěvy v Hradci Králové a akcích 
pro veřejnost s tím spojených na: www.adopce.hk.caritas.cz . 
 

Text modlitby Otče náš – vyjádření ČBK 
 
Věta překladu modlitby Otče Náš: „…neuveď nás v pokušení…“ opravdu může působit 
problém, protože chápání kauzality v semitské kultuře je jiné než chápání naší řecké mentality 
a řeckého paradigmatu kauzality. Jde o otázku překladu, Kristus neučil apoštoly tuto modlitbu 
latinsky, museli bychom vycházet z aramejštiny. Je třeba vysvětlovat smysl tohoto textu, který 
volně přeložen říká: „Nedopusť, abychom upadli do pokušení; aby nás přemohlo pokušení; 
ať podlehneme pokušení." 
Náš překlad prozrazuje, že jsme se modlitbu Otče Náš modlili ještě před příchodem svatých 
Cyrila a Metoděje, původní překlad pochází z bavorské iroskotské misie. 
Modlitba pochopitelně není recitování textu, modlitba, liturgie má i svoji tradici. Změna textu se 
dotýká nejen celého pokladu naší duchovní kultury, ale i literatury, zpěvu a podobně. Není 
tedy snadné změnit text modlitby, kterou se modlíte celý život, jako máme zkušenost 
například s mariánskou modlitbou: „Pod ochranu Tvou se utíkáme…“. 
Musím se přiznat, že se jí raději modlím latinsky než česky, protože si už nepamatuji třetí 
verzi změny překladu. Ovšem z naší strany tady určitě není neochota ke změně. Najde-li se 
vhodná příležitost a možnost, jakým způsobem vyřešit tuto otázku, není důvod, proč bychom 
tak neučinili. 
 

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda ČBK  
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Pokus o přeložení desatera do dnešního jazyka, myšlení a prostředí 

(Zpracováno podle: E. Lang: Die zehn grossen Freiheiten; 

Simajchl Ladislav, Desatero Božích přikázání.) 

Desatero ukazatelů lidských cest: 

Já jsem Pán, tvůj Bůh! 

1. Nebudeš mít jiné bohy! 

Nemusíš se bát moci hvězd, ani kouzel člověka, ani strašidel, ani osudu. Já chci být tvým 
pomocníkem: drž se mne a budeš svobodný. 

Nebudeš si mne zpodobňovat! Nemusíš si o mně dát nic namlouvat od těch, kdo o mně moc 
mluví a předstírají, že vědí, jaký jsem. Já chci být tvým učitelem ve svém Synu: drž se jeho 
slov a budeš žít v pravdě. 

2. Nebudeš zneužívat mého jména! 

Nemusíš mne mnohým modlením a zbožnými úkony donucovat, abych ti pomohl. 

Já jsem tvůj přítel – a zcela dobrovolně: drž se mne a budeš žít pokojně. 

3. Budeš zachovávat den odpočinku! 

Nemusíš se uštvat k smrti prací, neustálým strachem, že něco někde zmeškáš. 

Já tě chci vést světlem svého Ducha: Drž se mne a budeš žít zdravě. 

4. Budeš ctít otce a matku! 

Věř, je to nakonec únavný život, stále se bouřit proti rodičům, proti učitelům, proti pořádkům 
života. Stálá vzpoura zotročuje stejně jako slepá poslušnost. Ty tak žít nemusíš. Já chci být 
tvým nebeským Otcem: drž se mne a budeš žít ve svorné lásce. 

5. Nebudeš zabíjet! 

Nemusíš jednat s druhými jako s konkurenty, které je nutno pracovně předstihnout, osobně 
vyřídit, aby tě nepředstihli oni. 

Já chci být tvým ochráncem: drž se mne a budeš žít beze strachu. 

6. Nebudeš cizoložit! 

Nemáš zapotřebí, aby ses karikaturami nezralé a příživnické lásky připravil o radost z lásky 
pravé. Já chci být dárcem tvého štěstí: drž se mne a naučíš se milovat krásně a věrně. 

7. Nebudeš krást! 

Nemusíš se pachtit za nečestným obohacováním. Ať okrádáš bližního nebo stát, dopadne to 
vždy stejně: co získáš na majetku, ztratíš na klidné mysli. Já chci být tvým živitelem: drž se 
mne a poznáš, že větší radost je dávat než brát. 

8. Nebudeš lhát! 

Nemusíš se zaplétat do lži, abys zakryl své slabosti. Lež plodí nedůvěru a ta dělá ze 
spolužití peklo. Já, tvůj Bůh, mám k tobě důvěru: drž se mne, naučíš se důvěřovat a budeš 
sám důvěryhodný. 

9. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního! 

Nemusíš zatěžovat svůj život dychtěním po kradené lásce, která působí rozvraty. 

Já, tvůj Bůh, ti dávám lásku ryzí: drž se mne a poznáš lásku obšťastňující. 

10. Nebudeš závistivý ani chamtivý! 

Nemusíš se užírat závistí druhým. Zbavil by ses tak radosti z vlastního. Já, tvůj Bůh, ti 
dávám dobré dary: drž se mne a naučíš se žít spokojeně.     
          (Veronika Horejšová) 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomeneme – v úterý je památka sv. Řehoře Velikého, papeže 
a učitele církve, příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí. 

• Návštěvy starých a nemocných farníků – se uskuteční v pátek v dopoledních 
hodinách. 

• Mše svatá na Rožberku v neděli 8. září – protože jsem nesehnal kněze na sloužení 
mše svaté v tomto termínu na 9,30 hodin, mše svatá bude mimořádně od 9:00.  

• Setkání seniorů farnosti bude – kvůli dovolené P. Miloslava posunuto na třetí čtvrtek 
v měsíci, tedy 19. 9. od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. 

• Vyučování náboženství – pokud by byl zájem o vyučování Vašich dětí náboženství, 
prosíme, přijďte si pro přihlášku do sakristie. Vyučovat se bude buď v ZŠ ve Věkoších 
nebo ve farní místnosti na faře. Včas bude upřesněno. 

• Dovolená P. Miloslava – bude od 7. – 14. září včetně. V tyto dny budou na Pouchově 
i Rožberku omezeny počty bohoslužeb ve všední dny. 

• Generální úklid kostela na Pouchově – bude 14. září od 8 hodin. 
 

 
Bohoslužby v příštím týdnu od (2. – 8. 9. 2019) 

 

Den Pouchov Rožberk 

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

16,00 
Za Marii a Josefa 
Michálkovy, celý rod  
a za duše v očistci 

3.9. Út ------  ------  

4.9. St 18,00 
Za Marii Zemanovou  
a Olgu Slabou 

17,00  

5.9. Čt 18,00 
Za duše zemřelých dárců 
mešních fundací 

17,00 
Na poděkování Pánu 
Ježíši a Panně Marii 

6.9. Pá 18,00 Za duchovní povolání   

7.9. So     

8.9. Ne 8,00 
Za +Jaromíru Rejskovou  
a celý rod 

9,00 
Za +Antonína Kozáka  
a za obrácení rodiny 

Lektoři Ne  
Lenka Voláková 

   Lukáš Volák 
   Jana Portyková 

Ne 
Petr Rusek 
Lukáš Kyrian 
Stanislava Poznarová 

Čísla písní k liturgii  518  518 

Úklid kostela    

 
Humor ze školy: Učitelka v první hodině po prázdninách chválí Aničku: „Citát ses naučila 

dobře, ale neřekl ho plankton, nýbrž Platon!” 
------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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