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K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Amos 8,4-7 

 
 

                 

2. čtení: 1 list Timotejovi 2,1-8 

 
 

 
Evangelium: Lukáš 16,1-13 

 
 

 

 

 

Papež František svolává summit o globální výchově 
 
„Drazí, v encyklice Laudato si´ jsem vyzval všechny ke spolupráci na péči o náš 

společný dům. Abychom pochopili naléhavost této výzvy, musíme se zaměřit na výchovu, 
která otevírá mysl i srdce širšímu a hlubšímu porozumění realitě. Je zapotřebí globálního 
výchovného spojenectví, které nás přivede k univerzální solidaritě a novému humanismu. 

Za tím účelem jsem na 14. května 2020 svolal světové setkání. Ve chvíli extrémní 
rozštěpenosti a extrémní protikladnosti je zapotřebí sjednotit síly a dát vznik výchovnému 
spojenectví, jež bude formovat zralé lidi, schopné žít ve společnosti a pro společnost. 
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25. neděle v mezidobí 
22. září LP 2019 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Buď veleben Hospodin, nyní i na věky. 

 

Tato perikopa navazuje na podobenství o milosrdném otci a marnotratném, resp. „poctivém“ 
synovi. Jakou roli hraje svázanost majetkem v myšlení učedníků? Pán ví, že správce 
majetku je nepoctivý! Nechválí nepoctivost, ale prozíravost a svobodu vůči majetku, který 
je pomíjivý. 

Tři listy píše svatý Pavel dvěma blízkým spolupracovníkům – Timoteovi do Efezu a Titovi 
na Krétu (tzv. pastorální epištoly). Proto je náš list koncipován jako povzbuzení ke kvalitní 
službě pastýře a k plnohodnotnému životu křesťanů. Všimněme si klíčové teologické 
výpovědi o jediném prostředníku mezi Bohem a lidmi. 

Dnešní neděle nabídne jeden z náročných úryvků evangelia. Zastavíme se nad otázkou 
prozíravosti, kterou mají mít učedníci v tomto světě, a také nad otázku svobody od pout, 
která snadno vytvoří majetek a bohatství. 

Amos je první píšící prorok, působil v Severním Izraeli v 8. stol. př. Kr. Je známý 
neúprosnou kritikou vyděračských postojů tehdejší šlechty, ale také kritikou úcty 
k falešným božstvům. Obrácení k Hospodinu je cestou záchrany (Am 5,4; 8,11; 9,11-15). 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nové a odvážné kroky k plnému společenství  
 

Vatikán. Petrův nástupce daroval ekumenickému patriachovi Bartolomějovi část relikvií 
svatého Petra. Spolu s tímto darem římský biskup zaslal list, ve kterém, po úvodním 
pozdravu, vysvětluje smysl tohoto daru, počínaje krátkým přiblížením historie těchto ostatků: 
„V červnu roku 1939 bezprostředně po svém zvolení se můj předchůdce Pius XII. rozhodl 
zahájit vykopávky pod vatikánskou bazilikou. Práce vedly nejprve k objevu místa, kde byl 
apoštol pohřben, a následně roku 1952 k objevu hrobové niky u červené zdi z roku 150, 
poseté mnoha, cennými nápisy, včetně jednoho řeckého, který má zásadní důležitost. 

Praví Petros eni. Tato nika obsahovala kosti, které lze odůvodněně připsat apoštolu Petrovi. 

Z těchto relikvií, které jsou nyní opatrovány v nekropoli pod bazilikou sv. Petra, svatý papež 
Pavel VI. vybral devět fragmentů do soukromé kaple v papežské rezidenci Apoštolského 
paláce. Těchto devět fragmentů bylo uloženo do bronzového relikviáře s nápisem Ex ossibus 
quae in Archibasilicae Vaticanae hypogeo inventa Beati Petri apostoli esse putantur – Kosti 
nalezené v podzemí vatikánské baziliky, pokládané za kosti svatého apoštola Petra.“ 
Právě tento relikviář obsahuje devět ostatků apoštolových kostí, které dávám darem Vaší 
Svatosti a milované církvi v Konstantinopoli, které tak zbožně předsedáte.“ Římský biskup 
pak ve svém listě pokračuje popisem toho, jak se v něm tato myšlenka zrodila: „Když jsem 
uvažoval o naší oboustranné rozhodnosti ubírat se společně k plnému společenství a děkoval 
jsem Bohu za pokroky, ke kterým došlo od doby, kdy se před 50 lety sešli v Jeruzalémě 
naši ctihodní předchůdci, vybavil se mi v mysli dar, který patriarcha Atenagoras věnoval 
papeži Pavlu VI., totiž ikona znázorňující dva objímající se bratry, Petra a Ondřeje, spojené 
vírou a láskou ke společnému Pánu. Tato ikona, která je z rozhodnutí papeže Pavla VI. 
umístněna v prostorách Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů, se nám stala 
prorockým znamením obnovy onoho viditelného společenství mezi našimi církvemi, po kterém 
toužíme, za které se modlíme a na kterém horlivě pracujeme. Takto, v pokoji, který se rodí 
z modlitby, jsem pocítil, že by bylo mělo značný význam, kdyby některé z ostatků apoštola 
Petra byly uloženy vedle relikvií apoštola Ondřeje, který je jako nebeský patron ctěn v církví 
v Konstantinopoli. Došel jsem k tomu, že mi tuto myšlenku vnuknul Duch svatý, který mnoha 
způsoby podporuje křesťany při opětovném nacházení plného společenství, za které se náš 
Pán Ježíš Kristus modlil v předvečer svého utrpení (srov. Jan 17,21).“ František potom 
vysvětluje účel tohoto kroku: „Toto gesto chce být potvrzením cesty, kterou naše církve 
vykonaly pro vzájemné sblížení, cesty někdy náročné a obtížné, a přece provázené zřejmými 
znameními Boží milosti. Pokračování na této cestě vyžaduje především duchovní konverzi 
a obnovu věrnosti Pánu, který od nás chce větší nasazení a nové, odvážné kroky. Těžkosti 
a neshody – nynější i budoucí – nás nesmějí odradit od naší křesťanské povinnosti 
a odpovědnosti, zvláště nás jakožto církevních pastýřů před Bohem a dějinami. Sjednocení 
ostatků dvou bratrů apoštolů může být také trvalým poukazem a povzbuzením, aby na této 
pokračující cestě nebyly naše rozdílnosti překážkou společného svědectví a poslání šířit 
evangelium ve službách lidské rodiny, která je dnes pokoušena vytvářet budoucnost čistě 
světskou, budoucnost bez Boha.“  
 Tolik římský biskup František v dopise na vysvětlenou svého daru konstantinopolskému 
patriarchovi Bartolomějovi, se kterým se loučí: „Svatosti, milovaný bratře. Je mi velkou 
útěchou, že se s Vámi mohu podělit o tyto myšlenky. V naději, že Vás co nejdříve uvidím, 
prosím, abyste se za mne modlil a žehnal mi. Loučím se s Vaší Svatostí, bratrským objetím 
pokoje“ - končí list papeže Františka datovaný 30. srpna tohoto roku. 
 

www.radiovaticana.cz 

 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Myšlenka na den 

„Sami víme, že to, co děláme, je kapkou do moře. Ale kdyby tahle kapka v moři 
nebyla, chyběla by tam.“ Matka Tereza 

 

• „Těm kdo milují Boha, všecko napomáhá k dobrému aneb má zkušenost 
z nemocnice“ 

(Adalbert 2/2019) 

A na závěr pár výzev nebo proseb… 

Výzva k milým návštěvníkům: Krátké návštěvy potěší, někdy i delší, milá je sms 
nebo mail a samozřejmě modlitba a nabídka vašim nemocným, jestli nechtějí zařídit 
návštěvu kněze. 

Výzva pacientům: Nebojme se říci si o svátost nemocných a sv. přijímání – nějaký 
kněz v okolí se najde…divili byste se, jak se spolupacienti na pokoji vždy ztiší a 
respektují tu posvátnou chvíli. Zkuste, pokud to půjde, obětovat své bolesti za své 
okolí, nebo konkrétní problémy vašich přátel. Má to velkou hodnotu. 

 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Když je mi smutno 

Slzy se mi tlačí do očí. Je mi nesmírně smutno. Dnešek opravdu neprobíhal podle 
mých představ. Co šlo, to se pokazilo. Několikrát jsem se pokoušela to zvládnout, ale 
teď už nemohu. Vzdávám to, Pane, a svěřuji Ti své slzy. Ty víš, proč se věci dějí tak, 
jak se dějí. Ty víš, že jsem si všechno představovala jinak. I když zrovna nevidím 
žádný smysl toho všeho, nepochybuju o tom, že pro mě chceš to nejlepší. Že mě 
nesmírně miluješ. Že mě podpíráš v mém životě, a když je nejhůř, pak mě neseš. 
Možná dopouštíš smutek, abychom pak lépe pochopili, co je radost. Ať je to jakkoliv, 
pokouším se nesnažit se tomu porozumět a chci Tě, Pane, chválit. 

Modlitby chval z knihy „KáPéZetka CHVAL manželky a matky“ od Kateřiny 
Šťastné (nakladatelství Paulínky) 

 

• Pouť lidí dobré vůle 

V rámci Dne Charity pořádá Oblastní charita Pardubice a Farní charita Chrudim pěší 

a cyklistickou pouť do Luže, která bude završena v kostele Panny Marie Pomocné 

na Chlumku mší svatou v sobotu 28. 9. 2019 v 15,00. 

Na pouť jsou zváni všichni lidé dobré vůle, kteří chtějí svou účastí duchovně podpořit 

nemocné či jinak strádající příbuzné, přátele a známé. 

Více informací na pardubice.charita.cz a chrudim.charita.cz nebo tel. 733161618 

 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

 
• V tomto týdnu si připomínáme – zítra v pondělí je památka sv. Pia z Pieltreciny, 

kněze, ve čtvrtek je památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků, v pátek je památka 
sv. Vincence z Paula, kněze, v sobotu je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního 
patrona českého národa, příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí. 

• Boni Pueri – ve středu 25. září oslaví náš pan biskup Mons. Jan Vokál své 
61. narozeniny. V tento den bude také předsedat liturgii mše svaté od 18,30 hodin 
v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové. Po ní od 19,45 hodin začne benefiční koncert 
chlapeckého sboru Boni Pueri. Všichni jsme srdečně zváni. Ostatní na plakátku. 

• XX. Svatováclavský koncert – v kostele sv. Marka ve Stežerách proběhne v neděli 
29. 9. od 18 hodin. Ostatní na plakátku. 

• Společná příprava na život v manželství – centrum pro rodinu Biskupství 
královéhradeckého zve na: společnou přípravu na život v manželství partnerské 
dvojice, které plánují uzavřít nejen církevní sňatek, ale chtějí se více poznat ve světle 
křesťanského pohledu na manželství a rodinu, na pravidelná setkávání od 9.10. – 27. 
11. 2019. Bližší informace na plakátku: www.bihk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu 

 
Bohoslužby v příštím týdnu od (23. – 29. 9. 2019) 

 

Den Pouchov Rožberk 

23.9. Po  7,30 Za +manžela, syna a dceru 17,00 Na dobrý úmysl dárce 

24.9. Út  ------  ------  

25.9. St 18,00  17,00 
Za rodiče Norkovy a celý 
rod 

26.9. Čt 18,00 
Za maminku, rodinu 
Zavadilovou a Dostálovu 

17,00 
Za +rodiče Vendolských  
a za živé členy rodiny 

27.9. Pá 18,00 
Za +manžela a oboje rodiče  
a za Boží pomoc a ochranu  
Panny Marie pro rodinu 

17,00  

28.9. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za obrácení Miroslava Krej-
cara a jeho rodiny na víru 

29.9. Ne   8,00 
Za Václava France,  
rodinu, syna Romana  
a dceru Ivanu 

9,30 Za +Václava Uhlíře 

Lektoři Ne   
Libuše Hovorková 
Josef Jíša 
Jan Mádlík sen. 

Ne 
Marie Bártová 
Zdeněk Krám 
Jitka Bartošová 

Čísla písní k liturgii  525  525 

Úklid kostela Skupina VII   
 

Freudův vtip.  „Jeden pastor šel obrátit na víru těžce nemocného pojišťovacího agenta. 

Jejich rozmluva trvala velmi dlouho - když pastor konečně vyšel z pokoje, ukázalo se, 
že nemocný zůstal i nadále bezvěrcem, ale pastor se nechal pojistit….“ 

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

http://www.bihk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu
mailto:jarka.detova@seznam.cz

