
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
                

 
K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Habakuk 1,2-3; 2,2-4 

 
 

                 

 

2. čtení: 2 Timotejovi 1,6-8.13-14 

 
 

 
Evangelium: Lukáš 17,5-10 

 
 

 

 

 
Úmysl papeže Františka pro září 2019 svěřený  

Celosvětové síti modlitby s papežem 
Evangelizační úmysl 
Misijní jaro církve 
– aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií. 
Národní úmysl 
– Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, 
že Bůh stačí pro naplnění života. 
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27. neděle v mezidobí 
6. října LP 2019 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Duše má, chval Hospodina! 

 

V předchozích textech nedělních evangelií se mluvilo o bohatství (Lk 16). Nejde jen o to 
„být chudý“, ale k dosažení Božího království je třeba odpouštět (verš 3-4), věřit a s vírou 
jednat (verš 5-6), ale také mít pravdivé povědomí, kým jsme my a kým je Bůh (verš 7-10). 

Pokračujeme v četbě pastorálních listů. Timoteus byl spolupracovníkem svatého Pavla 
a později biskupem v Efezu. V textu narazíme na poznámky k tehdejší praxi církve, 
jako bylo vzkládání rukou v rámci biskupského svěcení či chápání víry jako svěřeného 
pokladu, tedy čehosi tradovaného – předávaného. 

Dnešní neděle se bude věnovat pojmu věřit. Co znamená věřit? Jak se to projevuje 
prakticky v našem vlastním životě? Jde o slepou poslušnost nějakému pocitu či nějakému 
diktátorovi? Či jde jen o zvyk a tradici? Jak nás vidí Bůh? Dává nám pocítit, že se mu nikdy 
nevyrovnáme? A jak naopak my vnímáme Boha? 

Habakuk vystupuje před rokem 597 př. Kr., kdy Judsko prožívalo již deset let ohrožení 
od Babylóňanů. První část knihy se skládá z Habakukových otázek Bohu a Božích 
odpovědí. Poslední věta naší perikopy je zcela zásadní argument v textech Nového 

zákona (Řím 1,17; Gal 3,11; Žid 10,38). Hebrejské slovo „emuná“ znamená „věrnost“, 

ale i „víru“ a odvozuje se od něj i slovo Amen. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Soud 15. října oznámí, jak rozhodl o zdanění církevních restitucí 
 

Ústavní soud 15. října oznámí, jak rozhodl o návrhu na zrušení daně uvalené na finanční 
náhrady v církevních restitucích. Soudce zpravodaj Jaromír Jirsa svolal veřejné vyhlášení 
nálezu, zjistila dnes ČTK z webu soudu. Veřejné jednání s dokazováním se tedy konat 
nebude.  

První návrh na zrušení kontroverzního zdanění podalo 45 senátorů z KDU-ČSL, ODS a 
dalších klubů, za které jednal Petr Šilar (KDU-ČSL). Později podané návrhy poslanců opozice 
a senátorů za STAN soud odmítl, avšak dále s nimi počítal jako s vedlejšími účastníky prvního 
řízení. 

Podle senátorů je zdanění náhrad nepřípustně retroaktivní, vyvolává daňovou nerovnost a 
zasahuje do legitimního očekávání církví a náboženských společností. Podle návrhu 
opozičních poslanců byla novela umožňující zdanit finanční náhrady církvím jen úlitbou vlády 
komunistům za jejich podporu. Podle opozice šlo o politickou korupci, jejíž "náklady" ponesou 
církve. 

Poslanecký návrh oproti senátorskému více akcentoval také dopady novely na menší církve. 
Pod návrh se podepsalo 62 poslanců z klubů ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. 
Poslanci také navrhli soudu, aby vyslechl jako svědky premiéra Andreje Babiše (ANO) a 
vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), stejně jako předsedy poslaneckých klubů obou vládních 
stran. Měli osvětlit okolnosti přijetí zákona. Vzhledem k tomu, že veřejné jednání se konat 
nebude, je jasné, že ÚS návrhům na výslechy svědků nevyhověl. 

Jako třetí v pořadí dorazil k ÚS návrh senátorského klubu STAN. Podepsalo jej 19 členů 
klubu. Tvrdili, že první senátorský podnět je podložen spíše ideologickými důvody, zatímco oni 
prý argumentují více v ústavněprávní rovině. 

Zdanění finančních náhrad prosadila vládní koalice ANO a ČSSD za podpory KSČM a SPD, 
když přehlasovala veto Senátu. Prezident Miloš Zeman zákon podepsal 2. května. Církve mají 
hradit daň z peněžitých náhrad, jež dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích, od 
příštího roku. 

Restituční zákon počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě 
zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve 
během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 
2013. Zákon také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich 
činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030. 
 

Zdroj: ČTK 
 

Emeritní biskup FRANTIŠEK RADKOVSKÝ oslavil osmdesátiny 
 

Osmdesát let na této zemi je hezký Boží dar. Lidé vám už několik týdnů 
blahopřejí a projevují přízeň. Těší vás to? Je to skvělá příležitost, abych děkoval 
Pánu Bohu a lidem kolem sebe, kteří mi pomáhali a pomáhají. A abych myslel 
na ty, kteří už zemřeli, a prosil za ně. Je to také čas odprošovat Pána Boha 
za všechno, co jsem dělal blbě, protože toho bylo taky dost. Hlavně se ale divím. 
Těch osmdesát let mi totiž uteklo jako voda. A mnohé věci mi připadají, jako by 
byly včera. Díky Bohu jsem na tom zdravotně jakžtakž dobře, aktivit mi neubylo, 
a proto si často říkám: „To už je mi vážně osmdesát?“ Dokud můžu a makám, 
je mi dobře. Zatím cítím, že těch osmdesát let ještě není tak moc…. 

Katolický týdeník 

 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Když se bojím 

Občas ztrácím pevnou půdu pod nohama. A přepadne mě strach. Nevím, co mě 
čeká. Jak to, co přijde, zvládnu. Bojím se nemoci, budoucnosti. Bojím se, že nebudu 
schopna unést svůj kříž. Jsem příliš slabá, příliš lidská, ustrašená, přecitlivělá. V 
takové okamžiky Ti, Pane, nedokážu plně důvěřovat. Mrzí mě to, ale neumím s tím 
nic dělat. I přes to, že se bojím a jsem neklidná, chci Tě, Pane, chválit.  

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

 

• Upoutávka na Radiu Proglas 

Pro rodiče, děti a žáky, ale i lektory je možné využít online kurz Digistopa.cz – 
aneb ochrana ve virtuálním světě. 

 

• Duchovní obnova pro rozvedené 

Centrum pro rodinu Biskupství královéhradeckého zve na duchovní obnovu pro 
rozvedené. Duchovní obnova se uskuteční v termínu 11. – 13. 10. na Hoře Matky 
Boží u Králík. 

Duchovní obnovou bude provázet P. Karel Moravec. Téma: „O povolání ke 
svatosti v současném světě“. Hlásit se můžete do 30.9.2019 na adrese:  
crhk@bihk.cz nebo na telefonu 495 063 430. Informace na plakátku ve vývěsce. 

                                                                                                           (www.bihk.cz) 

 

• Pozvánka na modlitební shromáždění za obnovu Mariánského sloupu 
na Staroměstském náměstí v Praze a za ochranu našich rodin, Čech, 
Moravy, Slezska a Evropy 

Na základě žádostí signatářů obou petic za obnovu Mariánského sloupu a 
ve spolupráci s Fatimským apoštolátem ČR Vás zveme 12. října 2019 do chrámu 
Matky Boží před Týnem a na Staroměstské náměstí v Praze na modlitební 
shromáždění za obnovu Mariánského sloupu s příslibem požehnání J. Em. Dominika 
kardinála Duky, arcibiskupa pražského a primase českého.  

Předávejte všude dál, jak můžete, přiveďte svoje pátery, přineste obrazy, zástavy 
a nosítka s Pannou Marií, znovu oslovíme nebe.  

Program:  
o 10,00 mše sv. v chrámu Panny Marie před Týnem, hlavní celebrant P. Pavel 

Dokládal  
o po mši sv. průvod k soše Panny Marie, určené pro obnovený Mariánský sloup 

v Celetné ul. u Týnského chrámu  
o 11,30 modlitební shromáždění na místě strženého Mariánského sloupu.  

 

http://www.bihk.cz/


  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka Panny Marie Růžencové, 
v pátek je památka sv. papeže Jana XXIII., v sobotu je památka sv. Radima, biskupa, 
příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí. 

• Setkání pastorační rady farnosti – se uskuteční ve středu od 19,30 hodin ve farním 
sále na Pouchově. Bude proveden bilance dosavadního života farnosti a sepsán plán 
na příští období. 

• Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále 
na Pouchově. Srdečně zveme i ostatní seniory z farnosti i okolí. 

• Svatoanežská pouť do Říma a do Prahy - Biskupové českých a moravských diecézí 
všechny vyzývají ke společnému putování do Říma ve dnech 11. – 13. října a zvou 
do Prahy dne 16. listopadu do katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Více 
na webových stránkách: www.anezka2019.cz 

• Časopis Adalbert - říjen 2019 - ...tentokrát s tématem Mimořádný misijní měsíc říjen 
2019. Jak se žije v misijích v Bulharsku? Jak se jednotlivá diecézní centra připravovala 
na výzvu papeže Františka? O tom se dočtete v aktuálním vydání diecézního 
měsíčníku Adalbert. A samozřejmě jsou přichystané i další zajímavé texty.   

• Katedrální kapitula - při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové hledá pracovníka 
údržby budov a zahrady pro nemovitosti v Hradci Králové. Více na plakátku 
ve vývěsce. 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (7. – 13. 10. 2019) 
 

Den Pouchov Rožberk 

7.10. Po  7,30  17,00 Na dobrý úmysl dárce 

8.10. Út  ------  ------  

9.10. St 18,00 
Na poděkování za dožitá 
léta života maminky  

17,00  

10.10. Čt 18,00 Za +Gertrudu Doležalovou ------ Mše svatá nebude - senioři 

11.10. Pá 18,00 
Za +Františka Doležala 
a rodinu a za Miroslava 
Malečka 

17,00 
Za rodiče Hejzlarovy, 
manželku Marii  
a její sestru Annu 

12.10. So 18,00 Za farnost 17,00  

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

9,30 Na úmysl dárce 

Lektoři Ne   
Marie Košňarová 
Jana Portyková 
Helena Baigerová 

Ne 
Marie Hesounová 
Stanislava Kozáková 
Pavel Hesoun 

Čísla písní k liturgii  909  909 

Úklid kostela    

Humor ze soudních síní - "Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok?" - "To 

je jednoduché - soudce byl totiž prvním manželem mé ženy…!" 

------------------------------------------------------------------------------------------------  
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.anezka2019.cz/
mailto:jarka.detova@seznam.cz

