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K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Ex 17,8-13 

 
 

                 

 

2. čtení: 2 Timotejovi 3,14 – 4,2 

 
 

Evangelium: Lukáš 18,1-8 
 

 

 

 

 

Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 

„Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned 
dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil 
rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat. Nikdo 
nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká, protože „z radosti, kterou 
dává Bůh, není nikdo vyloučen.“ Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý 
krůček směrem k Ježíši, objeví, že On už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí…” 

               (Papež František, Evangelii Gaudium) 
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29. neděle v mezidobí 
20. října LP 2019 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají 

 

Navazujeme na 17. kapitolu Lukášova evangelia, kde byla řeč o víře. Našemu úryvku 
předcházelo slovo o příchodu Syna člověka na konci věků (17,20-37). Náš text je 
teoretický příklad ukazující na význam vytrvalosti v modlitbě. Text je šikovné srovnat 
i s 1. čtením příští neděle (Sir 35,11-18). 

Timoteus je blízký spolupracovník svatého Pavla, později biskup v Efezu. Všimněme si, 
jaký význam autor listu vkládá do Písma svatého a jaký důraz klade na hlásání evangelia. 

Dnes se v církvi připomínají misie a na mnoha místech se tomu uzpůsobí i program 
bohoslužby. Liturgické texty 29. neděle v mezidobí nám postaví před oči zajímavé téma: 
Jaké to je, když nás někdo vytrhne z práce a něco chce. Dobře to známe u dětí, které 
neodliší chvíle vážné a chvíle, kdy si lze společně hrát. Ale i rodiče vědí, že jsou kromě 
vážných momentů i chvíle, kdy se jim pouze jednoduše nechce s dětmi hrát či povídat… 
Podobně je to i s modlitbou a Bohem. Do naší modlitby vstoupí často ochablost. 
Dnešní neděle nás zve, abychom se nad takovouto ochablostí zastavili. 

Ocitáme se uprostřed Sinajské pouště poté, co Izraelci odešli z Egypta (před rokem 1200 
př. Kr.). Vítězství není v posledku věcí zbraní, ale vytrvalosti v modlitbě. Nezapomeňme, 
že prohrát znamenalo zemřít, a to jak pro bojovníky, tak i pro ženy a děti. Amalekovci jsou 
potomci Ezaua a objevují se v Písmu ještě 500 let po této události. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Společné vyjádření ERC, ČBK a FŽO 

k rozhodnutí Ústavního soudu o církevních náhradách 
 

Ekumenická rada církví, Česká biskupská konference a Federace židovských obcí vítají 
rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil změnu zákona, která měla zavést „zdanění“ 
církevních náhrad vyplácených církvím a náboženským společnostem v souvislosti 
s majetkovým vypořádáním. 

Ústavní soud potvrdil, že údajné „zdanění“ bylo ve skutečnosti zakrytým způsobem, jakým 
měla být dodatečně snížena dohodnutá a smluvně zakotvená výše náhrad. Takové zneužití 
legislativní moci státu proti jinému subjektu považujeme za velmi nebezpečné a do budoucna 
varujeme před podobnými populistickými pokusy, byť by se třeba netýkaly církví. 

Vyjadřujeme vděčnost všem, kteří v této kauze stáli na straně právního řádu, zejména 
senátorům a poslancům, kteří podali podnět k Ústavnímu soudu.  
 
Praha, 16. října 2019 

Kardinál Dominik Duka, předseda České biskupské konference 
Daniel Ženatý, předseda Ekumenické rady církví 
Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí 

 

o-o-o-o-o-o 
 

120. plenární zasedání ČBK se uskuteční na Svatém Hostýně 
 
Čeští a moravští biskupové i představitelé mužských a ženských řádů se sejdou 
na 120. plenárním zasedání, které se bude konat ve dnech 21. - 23. října 2019 na Svatém 
Hostýně.  
 

V rámci plenárního zasedání ČBK se biskupové českých a moravských diecézí a zástupci 
konferencí vyšších řeholních představených seznámí s informacemi o církvi ve společnosti 
či novinkami z řádů a řeholí (KVŘP). Jistě budou reagovat i na rozhodnutí Ústavního soudu, 
který 15. 10. zamítl zákon ohledně zdanění tzv. církevních náhrad. Celého plenárního 
zasedání se bude účastnit i apoštolský nuncius pro Českou republiku arcibiskup 
Charles D. Balvo.  

Biskupové budou řešit ekonomické záležitosti týkající se organizací, které církev zřizuje nebo 
které spadají pod její gesci. Na programu bude mimo jiné schválení Kodexu Charity ČR 
či informace, na jaké účely půjde výtěžek se sbírky na Blízký Východ. Biskupové budou také 
hovořit o dohodě mezi ČBK a ERC ohledně duchovní služby u Policie ČR. Budou debatovat 
o možném zřízení katechetického institutu či o nabídce pro přípravu na manželství pro civilně 
sezdávané, atd. 

Na Svatý Hostýn přijede i velvyslanec ČR ve Vatikánu Václav Kolaja, se kterým by měli 
biskupové hovořit o stavu příprav na listopadovou národní pouť v Římě, která se koná 
u příležitosti 30 let od kanonizace sv. Anežky České. 

Veřejnost se může s biskupy sejít na koncelebrované mši svaté v bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie na Svatém Hostýně v úterý 22. října v 17.30 hodin. Hlavním celebrantem bude 
emeritní biskup František Radkovský, kazatelem pomocný čb biskup Pavel Posád. 

 

(zdroj: ČBK) 

 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Když bojuji s vlastními chybami 

Ve své ješitnosti jsem si nabrala úkoly, které chci všechny zvládnout. Peru se 
s nimi a jde to ztuha. Neumím Tě požádat, abys mi s nimi pomohl, protože by to šlo 
všechno mnohem snáze. Jsem příliš křečovitá. A Ty jsi laskavý, dáváš mi volnost 
a trpělivě čekáš, až k Tobě vztáhnu ruce a poprosím Tě o pomoc. Chci Tě, Pane, 
chválit za Tvou laskavost, trpělivost, velkorysost. 

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

• Apoštolát modlitby na měsíc říjen 

„Aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.“  

Duch je první a poslední nezbytností církve. Ukazuje na Zmrtvýchvstalého Pána 
mezi námi. Ten je středem, jádrem, základem a hlavním důvodem misijního poslání 
církve. Chce všechny skrze něj přivést k Otci.  

Duch přichází tam, kde je milován, kam je zván a kde je očekáván. Duch Boží 
působí nejdříve dovnitř – utváří harmonii v srdci. Umožňuje, aby člověk viděl dále. 

 Uvidět Zmrtvýchvstalého znamená jen málo, není-li přijat v srdci. Je málo vědět, 
že Vzkříšený žije, když k němu nepřilneme. Duch Boží pracuje kolem nás pro spásu 
člověka. 

Kdo žije podle Ducha, vnáší pokoj do nesvornosti a smír do konfliktu. Duchovní 
lidé odpovídají dobrem na zlo, mírností na aroganci, dobrotou na zlobu, mlčením na 
povyk, modlitbou na klevety a úsměvem na poraženectví. Tato drobná misie je velmi 
potřebná, účinná a před Bohem vzácná. 

                                                                                                         

• Mojžíš vedl lid pouští, o které nic nevěděl 

(Podle knihy Elias Vella „Ruku v ruce s Ježíšem“) 

V našem putování životem nás často přepadá strach, protože před sebou 
nic nevidíme. Někdy máme pocit, že jdeme ve tmě… Ale pokud jdete ruku v ruce 
s Ježíšem, jdete dobrým směrem i přes všechny těžkosti a protivenství. 

Když Bůh řekl Mojžíšovi, aby vyvedl jeho lid z Egypta do zaslíbené země, Mojžíš 
znal jen začátek a konec cesty. Věděl, že odchází z Egypta, a věděl, kam má jít: 
do Kanaánu. Ale o poušti nic nevěděl. Bůh mu nedal mapu a neřekl mu, že tohle 
je cesta, po které má jít… 

Mojžíš nevěděl nic jistě kromě toho, že musí mít s Bohem dobrý vztah, 
aby poznal, kudy jít. Trasa sotva měla nějakou logiku. Mojžíš musel putovat rovně, 
pak se vrátit, změnit směr a potom jít zase jinudy. Nebyla to vždycky přímá cesta. 
Mojžíš ne vždy věděl, proč ho Bůh vede určitým směrem, a potom zase jiným, ale 
Bůh to věděl. Věděl, že kdyby šli rovně, jak předpokládali, narazili by na nepřátelské 
kmeny, kde na ně číhalo mnoho nebezpečí. Proto se Mojžíš a jeho lid museli 
spolehnout na to, že se Bůh o ně s láskou stará a vede je pro jejich vlastní dobro 
po správné cestě.               

       (www.vira.cz) 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka blahoslaveného Karla 
Rakouského, v úterý je památka sv. Jana Pavla II., ve středu je památka sv. Jana 
Kapistránského, kněze, příští neděli oslavíme na Pouchově výroční slavnost Posvěcení 
kostela. 

• Mše svatá v Domově Matky Terezy – bude mimořádně v úterý v 16 hodin odpoledne. 

• Setkání členů živého růžence – bude v sobotu od 16 hodin (modlitba sv. růžence, 
od 16,30 hodin růžencová úvaha, od 17 hodin mše svatá. 

• Letní čas – ukončení - v noci ze soboty 26. 10. 2019 na neděli 27. 10. 2019 končí letní 
čas. V neděli o třetí hodině ranní letního času se posunou hodiny na druhou hodinu 
středoevropského času.  

• Národní pouť k výročí – 30 let od svatořečení sv. Anežky České: stále je ještě možnost 
se přihlásit. Veškeré informace na: http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5333-narodni-
pout-do-rima---sv.-anezka-ceska.html 

• Katedrální kapitula - při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové hledá pracovníka 
údržby budov a zahrady pro nemovitosti v Hradci Králové. Více informací ve vývěsce 
a u P. Miloslava. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (21. – 27. 10. 2019) 
 

Den Pouchov Rožberk 

21.10. Po ------ ----------------------------------- 17,00 Na dobrý úmysl dárce 

22.10. Út ------  ----------------------------------- ------ ----------------------------------- 

23.10. St 18,00 
Za rodinu Pavlišovu  
a Zemanovu a za živé  
a zemřelé rodin 

17,00 Za dar dítěte 

24.10. Čt 18,00 

Na poděkování za 75 let života 
s prosbou o Boží pomoc a 
přímluvu P. Marie do dalších let 
a za +Blaže-nu a Josefa 
Mužátkovy a  +sousedy 

17,00  

25.10. Pá 18,00  17,00  

26.10. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za živé a +členy živého 
růžence a +Marcelu 
Marelovou 

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

9,30 
Za +manžela, rodiče, 
prarodiče a živé z rodiny 

Lektoři Ne   
Jitka Novotná  
Marie Šetřilová 
Veronika Horejšová 

Ne 
Zdeněk Krám 
Jitka Bartošová 
Marie Bártová 

Čísla písní k liturgii  513  513 

Úklid kostela Skupina II    

Humor : Policajt zastaví na D1 řidiče. „Ale, pane řidiči, kdepak máte dálniční známku?“ 

Řidič: „A kde vy, pane příslušníku, máte dálnici?“ 

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