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K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Am 6,1a.4-7 

 
 

                 

2. čtení: 1 Tim 6,11-16 

 
 

 
Evangelium: Lk 16,19-31 

 
 

 

 

 

Papež František novinářům 

Buďte hlasem svědomí takové žurnalistiky, která je s to rozlišovat dobro od zla, 
lidské volby od těch nelidských, abyste tak souzněli s církevním magisteriem, vyzval 
papež František při pondělní audienci členy Katolického svazu italského tisku, který slaví 
šest desetiletí od založení. 

To znamená, že se máte vyjadřovat evangelním stylem: „ano, ano – ne, ne. Co je 
nad to, je ze Zlého“ (Mt 5,37), připomenul italským novinářům Svatý otec s poukazem 
na nesmírnou odpovědnost jejich slova, které nejenom vypráví a utváří svět, nýbrž může 
rozšiřovat prostor svobody a odpovědnosti, či naopak otroctví a závislosti na moci. 

 
          

Nedělní farní zpravodaj 30/19 
/17 111111111711111/42/16                         
/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

26. neděle v mezidobí 
29. září LP 2019 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Duše má, chval Hospodina! 

 

V 16. kapitole Lukášova evangelia věnujeme pozornost majetku (minulou neděli jsme četli 
o nepoctivém správci). Ale pohled se posouvá k bezohledné lhostejnosti. Všimněme si, 
že zde nevystupuje Bůh, ale Abrahám! Boháč se po své smrti chová k Lazarovi stále 
povýšeně. 

Závěr listu se točí také kolem tématu bohatství (6,6-10.17-19). Svatý Pavel píše: 
„…kořenem všeho zla je láska k penězům… Ty však se tomu vyhýbej.“ A Pavel pokračuje 
úryvkem této neděle. V textu zaznívají důležitá napomenutí i výpovědi víry. Poslední verše 
(15-16) jsou citací hymnu na Krista. 

Tato neděle je nesena velkou kritikou lhostejnosti. A to nejen obecně, ale především 
praktické lhostejnosti k chudým, bezmocným a těm, kterým máme pomoci, a my 
rezignujeme. Je to také pozvání k modlitbě o moudrost, jak nakládat s vlastním majetkem a 
jak pomáhat potřebným. 

Prorok Amos je velmi kritický k usurpování si majetku na úkor chudých. Vystupuje 50 let 
před pádem Severního Izraele, který dobyli a zcela zničili Asyřané v roce 722 před 
Kristem. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Papež k evangelizátorům: I ďábel ví, že Bůh existuje 
 

Vatikán. Zkušenost učedníků na cestě do Emaus jako příklad probuzení víry předložil papež 
František účastníkům mezinárodního setkání akademických center a evangelizačních škol. 
Ptáme se, jak rozžehnout touhu po setkání s Bohem v našich současnících. Ve skutečnosti 
jim Bůh již stojí nablízku, oni ho však nedokáží rozpoznat, řekl papež František při audienci 
pro tři sta účastníků semináře, pořádaného Papežskou radou pro novou evangelizaci. 
Na Západě prožívají lidé často krizi ve vztahu k církvi. Někteří mají dojem, že nerozumí jejich 
potřebám. Pro jedny je příliš slabá ve srovnání se světem, pro jiné naopak příliš mocná 
v porovnání s chudobou v některých částech světa. Hlavním problémem však je vnitřní 
zesvětštění, zdůraznil František: 

„Řekl bych, že obavy jsou na místě, avšak především je třeba se obávat, pokud vnímáme, 
že se církev zesvětšťuje, že se řídí kritérii úspěchu diktovanými světem a zapomíná, 
že důvodem její existence není hlásání sebe, nýbrž Ježíše. Církev, která se stará o obhajobu 
svého dobrého jména, církev, která má potíž vzdát se toho, co není zásadní, nepociťuje 
už horlivost pro vnášení evangelia do dnešní doby. A nakonec se stává spíše pěkným 
muzejním depozitářem, než prostým a svátečním Pánovým domem.“ 

Mnoho bratří a sester je dnes pohlcováno frenetickým vírem moderní doby s jejími 
technickými vymoženostmi, které však nedokáží zahojit hluboké rány. Chybí stabilní práce, 
vnější blahobyt umrtvuje ducha a vzdaluje člověka od odvážných rozhodnutí, analyzoval 
papež situaci, do níž dnes máme vnášet evangelium: „Kolik lidí vedle vás žije v běhu, 
zotročeni tím, co by mělo sloužit k jejich prospěchu, a zapomíná na skutečnou chuť života: 
na krásu početné a velkorysé rodiny, která naplňuje dny a noci, avšak rozšiřuje srdce; 
na světlo v dětských očích, které nemůže dát žádný smartphone; na radost z prostých věcí, 
na pokoj, který dává modlitba. To, o co nás často žádají naši bratři a sestry, ačkoli možná 
nedokáží položit otázku, odpovídá nejhlubším potřebám: milovat a být milováni, být přijati 
takoví, jací jsme, nalézt pokoj srdce a radost, jež je trvalejší než zábava.“ 

Papež povzbuzoval evangelizátory, aby se stali lidem naší doby průvodci na cestě. 
Nemůžeme mít vždy hotové odpovědi, ale můžeme sdílet „slova života“. Nesnažte se být 
proselyti, nechávejte prostor tvůrčí síle Ducha, který osvobozuje srdce z otroctví, která 
ho utiskují, a obnovuje ho. „Předávat Boha tedy neznamená mluvit o Bohu, není 
to dokazování jeho existence. I ďábel ví, že Bůh existuje! Hlásat Pána znamená svědčit 
o radosti z toho, že ho znám, pomáhat v prožívání krásy ze setkání s ním. Bůh není odpovědí 
na intelektuální zvědavost nebo na úsilí vůle, nýbrž je zkušeností lásky, povoláním stát se 
příběhem lásky. Protože – a to platí především pro nás – kdo jednou potká živého Boha, musí 
jej hledat stále znovu. Boží tajemství se nikdy nevyčerpává, je nesmírné jako jeho láska.“ 

Život z víry není komplikovanou konstrukcí poskládanou z mnoha kamenů, nýbrž stále 
novým objevováním základního jádra, jímž je krása zachraňující Boží lásky, která se projevila 
v Ježíši Kristu. Křesťanský život se obnovuje vždy znovu tímto prvotním hlásáním, pokračoval 
František. „Chtěl bych zdůraznit, že když mluvíme o „prvotním“ hlásání, neznamená to, že 
je na počátku a posléze se na něj zapomíná nebo se nahrazuje jinými obsahy, kterého 
překonávají. Je prvním v kvalitativním smyslu, protože je zásadním hlásáním, tím, kterému 
musíme vždy znovu naslouchat různými způsoby a které musíme vždy znovu na různé 
způsoby hlásat v katechezi, na všech jejích etapách a ve všech okamžicích. “Bůh dává svou 
moudrost chudým v duchu a těm, kdo zůstávají v jeho jménu, dodal František a povzbudil 
evangelizátory k pozornosti vůči potřebným, k budování mostů, trpělivosti a k dobrořečení 
těm, kdo nám ubližují. Takto se staneme živými znameními Lásky, kterou hlásáme – řekl 
papež evangelizátorům. 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Myšlenka na den 

„Každé dítě, které přichází na svět, je důkazem toho, že Bůh neztratil svou důvěru 
v člověka.“   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… 

Lékařům: Zkuste prosím při vizitě změnit tempo pendolina na poklidnou místní 
lokálku, která se nebojí zastavit a vyslechnout…možná byste se divili, kolik pacientů 
si sumíruje při marném pokusu usnout, formulaci dotazů a hledá taktiku, jak vás na 
chvilku oslovit…třeba i proto, aby vám poděkovali za výbornou práci. 

Sestry a bratry ošetřovatele a další bych rád upozornil na hodnotu a sílu 
laskavosti, jemnocitu, úcty a úsměvu, i když my pacienti vám dáváme zabrat…Jsem 
skálopevně přesvědčen, že toto je medicína k nezaplacení…mnozí to umíte, jen tak 
dál. 

V každém případě – ať jste v jakékoliv pozici, věříme, že nás tam poslal Bůh a má 
nás to k něčemu dobrému posunout a v každém zúčastněném na nás čeká On… 

Všem ze srdce žehná O. Jan Linhart, toho času Hamzova léčebna Košumberk 

 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Když jsem ve stresu 

Nevím, do čeho se pustit dřív. Zdá se, že není v mých silách zvládat všechny 
úkoly, které jsou přede mnou. Udělám jeden – a další dva jsou najednou tu. Vím, že 
to za pár dní, nejpozději za pár týdnů zase trochu poleví. Teď jsem tím vším ale 
zahlcena, přehlcena. Jsem nervózní, dělám chyby. Mám pocit, že kdybych od rána 
do večera každou činnost dělala v běhu, tak to všechno nezvládnu. Ale vím, že Ty 
nám naložíš jen tolik, kolik jsme schopni unést. A proto Tě chci, Pane, chválit. 

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

 

• Ohlédnutí:  „Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české“ 

Hnutí obnovy duchovních tradic a Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána 
ve Staré Boleslavi ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským pořádala dne 27. 9. 
2019 Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české za pokoj 
a požehnání Praze a Zemi české. 

Tato akce se konala v předvečer slavnosti sv. Václava a státního svátku Dne 
české státnosti, k připomenutí 30. výročí pádu totalitního komunistického režimu 
a k poctě Františka kardinála Tomáška. 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – zítra v pondělí je památka sv. Jeronýma, kněze 

a učitele církve, v úterý je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky 

církve, ve středu je památka sv. andělů strážných, v pátek je památka sv. Františka 

z Assisi, příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí. 

• Mše svatá v azylovém domě Matky Terezy – bude zítra v pondělí od 16 hodin. 

Vstup volný. 

• Diecézní setkání seniorů – se uskuteční v úterý 1. října v Novém Adalbertinu. 

Vše ostatní na plakátku ve vývěsce. Senioři jsou srdečně zváni. 

• Veni sancte – křesťanský akademický klub a Akademická duchovní služba zvou 

na slavnostní bohoslužbu k zahájení nového akademického roku 2019/2020 ve středu 

2. 10 2019 od 19,30 hodin do kostela P. Marie na Velkém náměstí. Hlavním 

celebrantem bude Mons. Jan Vokál, sídelní biskup královéhradecký. 

• Návštěvy starých a nemocných farníků – v jejich domovech se uskuteční na první 

pátek v dopoledních hodinách podle předem domluveného času. 

 
Bohoslužby v příštím týdnu od (30. 9. – 6. 10. 2019) 

 

Den Pouchov Rožberk 

30.9. Po  7,30 Za Františka Novotného 17,00 
Za děti a vnoučata  
a za Boží požehnání 

1.10. Út  ------  ------  

2.10. St 18,00 
Za manžela, maminku  
a duše v očistci 

17,00 
Za dar víry pro děti  
a vnoučata a za živé  
a + z rodin 

3.10. Čt 18,00 
Za rodiče Dytrtovy,  
syna Vladimíra  
a rodinu Fejfarovu 

17,00 
Za +rožberské kostelnice  
a kostelníky 

4.10. Pá 18,00 Za duchovní povolání 17,00 Za duchovní povolání 

5.10. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za zdraví a Boží požehnání 
pro Eliase Vellu 

6.10. Ne   8,00 
Za rodiče Lánských, duše 
v očistci a celou rodinu 

9,30 
Za +manžela Pavla  
a dceru Petru 

Lektoři Ne   
Rudolf Pastuszek 
Alena Záveská 
Jan Mádlík jun. 

Ne 
Lukáš Kyrian 
Stanislava Posnarová 
Petr Rusek 

Čísla písní k liturgii  904  904 

Úklid kostela    

Trochu humoru: Ve zpovědnici: „Pane faráři, jak usnu, stále slyším podivné hlasy: 

Jsi neschopný, jsi k ničemu, brzy špatně skončíš. Asi jsem posedlý“. Kněz: „Ne milý synu, 
jsi jen ženatý.“ 

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