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K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Sir 35,15b-17.20-22a 

 
 

                 

 

2. čtení: 2 Timotejovi 4,6-8.16-18 

 
 

Evangelium: Lukáš 18,9-14 
 

 

 

 

 

Statistika světové katolické církve za rok 2017 

Vatikánská zpravodajská agentura Fides představila k příležitosti 93. světového dne 
misií statistiky dle ročenky katolické církve Annuarium Statisticum Ecclesiae aktualizované 
k 31. 12. 2017. Celosvětově stoupl počet obyvatel (7.408.374.000) i katolíků 
(1.313.278.000), zatímco počet kněží klesá (414.582), na jednoho kněze připadá 3.168 
katolíků. Stoupající tendenci má v posledních letech počet trvalých jáhnů (46.894), a to 
především Americe a Evropě, naopak počet řeholníků (51.535) a řeholnic (648.910) klesá.
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VÝROČNÍ SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA 

30. neděle v mezidobí 
27. října LP 2019 

Barva bílá/Rožberk zelená. Mše vlastní. Gloria. 

Odp. Žalm: Hle, Boží stan mezi lidmi. 

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

 

Pokračujeme v návodu, jak se dobře modlit. Minulou neděli jsme zmínili vytrvalost. Dnes 
jde o pravdivost či pokoru. Ježíšův příklad je opět vyhrocený: Chrám bylo obrovské 
prostranství, větší než náměstí! Řecký text není jednoznačný: farizeus se modlí zřejmě 
k sobě místo k Bohu. 

Osobní dopis svatého Pavla Timoteovi obsahuje nejen řadu povzbuzení, ale odráží i jeho 
nelehkou situaci. Zároveň jde o úžasnou ukázku praxe apoštolovy víry. 

Dnešní neděle se v mnoha kostelích slaví jako posvícení, tedy výročí posvěcení kostela. 
Tam, kde se budou číst texty z 30. neděle v mezidobí, narazíme opět na téma modlitby. 
Tentokrát nám Ježíš ukáže překážku, která modlitbě velice brání a může ji zcela zničit. Na 
první pohled se může zdát, že Bůh modlitbu neslyší, ale důvod nevyslyšení je v tomto 
případě jinde… 

Kniha Sirachovcova patří k nejmladším textům Starého zákona (2. stol. př. Kristem). 
Jde o ponaučení mladému a zřejmě dobře situovanému muži v nejrůznějších oblastech 
života. Náš text se vztahuje k modlitbě. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

O co bychom přišli, nebýt Dušiček 
 

Podle lidového názvu je to svátek málem pohádkový a zároveň v křesťanské tradici i v životě 
člověka nezastupitelný. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Vezměte při ní za ruku své 
děti.  
O co bychom bez tohoto svátku prvních listopadových dnů přišli? Třeba děti o prsty obalené 
a spálené voskem, o ponurou, a přitom fascinující atmosféru světýlek, vůní a hřbitovního 
šustění listí. Díky tomuto svátku se ale můžeme naučit mnohé o sobě i o Bohu. 

Co se jednou narodí, jednou zemře 

V sounáležitosti s děním v přírodě můžeme promýšlet jednoduchý a na podzim všudypřítomný 
fakt: všechno živé má svůj začátek i konec. Konečnost života prožívají děti jinak než dospělí 
a nemají s tím až takový problém. Mít každý rok příležitost položit si otázky spojené se smrtí 
v relativně chráněném a v tradicí určeném čase je pro osobnostní růst a zrání každého z nás 
prospěšné. Děti mají možnost zeptat se na spoustu věcí. Odpověďmi si obvykle nebýváme 
jistí. Nebojme se to přiznat. A my dospělí dostáváme prostor popřemýšlet si nad vlastním 
hrobem. 

Ať odpočívají v pokoji 

V těchto dnech se stává zřetelnějším, že žít můžeme také díky tomu, že nás předešli naši 
předkové. Jsme součástí rodiny, která má svou minulost a své kořeny. Máme příležitost 
připomenout si konkrétní jména, navštívit rodinné hroby, zavzpomínat a třeba předat další 
generaci informace, které už víme jen my. Děti se mohou dovědět veselé i zvláštní příběhy 
z rodinné historie, která se díky návštěvě hřbitova probouzí. A když si k tomu prohlédneme 
pár fotek, budou mít tyto chvíle obrovskou hodnotu. 

A světlo věčné ať jim svítí 

Náš život ani životy našich předků po smrti nekončí. V textech bohoslužeb těchto dnů 
a v modlitbách za zemřelé máme mnohokrát možnost opakovat a navzájem se ujišťovat, 
že se stali těmi, kteří nás předešli do nebeského království a přebývají před Boží tváří. 
Náš vztah k nim může pokračovat proměněný ve vzájemnou podporu - jak věříme a církev 
garantuje - našim zemřelým přejeme a vyprošujeme věčný život a oni nás mohou podporovat 
přímluvou a ochranou. 

Jiří Macháně 

 
Odpustky pro duše v očistci: 

Dne 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě 
kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. 
Podmínky pro jejich získání: svatá zpověď (stačí pro všechny dny), svaté přijímání, 
jakákoliv modlitba na úmysl svatého otce. Je také podmínkou pomodlit se ještě 
Otčenáš a Věřím v Boha. 
 

Od 1. – 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně 
plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li ještě hřbitov 
a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech celého roku 
lze takto pro naše zemřelé získat odpustky částečné. 
 
 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Když se nemám ráda 

Vadí mi moje nedokonalosti. Nemám ráda pohled na své chyby. Někdy se 
nemohu vystát.  Vadí mi celé mé já. Nedokážu s tím nic udělat. Udivuje mě, že Ty 
mě miluješ takovou, jaká jsem. S tím vším, co já na sobě nenávidím. Chci doufat, že 
to vše je součástí Tvého plánu se mnou. Ty víš nejlíp, proč jsme takoví, jací jsme. 
Kdybychom byli dokonalí, nemohli bychom se zlepšovat – a to je přece cílem života. 
Za to, jak to máš všechno dokonale promyšleno, Tě chci, Pane, chválit. 

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

                                                                                                         

• Mojžíš vedl lid pouští, o které nic nevěděl 

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

Mojžíš znal cestu, kterou měli jít, díky každodennímu rozhovoru s Bohem. To 
znamená, že člověk nedokáže vidět celý a kompletní plán, který s ním Bůh má. 
Mnozí Boha žádají, aby jim řekl, co od nich bude chtít zítra. Bůh nikomu neřekne, co 
od něj chce zítra, ale co chce dnes. Nikdy vám neprozradí vaši budoucnost. Není 
vykladačem budoucnosti, ale řekne vám o dnešku.  A drží vás za ruku a vy s ním 
můžete jít po cestě ruku v ruce. Jste v bezpečí a nemusíte se ničeho bát. Víte, že i 
kdybyste šli temnotou rokle, bude tam s vámi (srov. Žl 23).  

Bůh řekl Mojžíšovi: „Mojžíši, povedeš lid, ale já jsem cesta…“. Jen Bůh je cesta. 
Můj duchovní průvodce není cesta. Jde se mnou na cestě, ale mojí cestou je Ježíš. 
Můj farář není cesta. On mě jen vede k Ježíši. Papež není cesta, politik není cesta… 
Ježíš je cesta!               

       (www.vira.cz) 

• I toto jsou misie : „Co mám z toho, že věřím v Boha?“ 

Z mladších let svého působení vzpomínám na jeden pěkný příběh. Udál se v Německu, 
v Porúří někdy kolem r. 1925. Bylo tam velké shromáždění. Nějaký učenec tam celé dvě 
hodiny dokazoval, že Bůh neexistuje. Předložil veškerou svou moudrost. Sál byl plný lidí. 
Nad nimi se vznášel mrak tabákového kouře. Mnozí nešetřili chválou a nadšením. Když 
řečník po dvou hodinách skončil, vstal předseda shromáždění a řekl: „Teď bude diskuse. 
Kdo chce něco říci, ať se přihlásí!“ Ovšem nikdo neměl odvahu. Každý si myslel: „Takovému 
učenému muži sotva mohu odporovat.“ 

Babička přišla dopředu na pódium, postavila se za řečnický pult a začala: „Pane řečníku, 
mluvil jste dvě hodiny o své nevěře. Dovolte mi, abych hovořila pět minut o své víře. Ráda 
bych vám řekla, co pro mne udělal můj Pán, můj nebeský Otec. Když jsem byla mladá, stalo 
se mému muži na dole neštěstí. Přinesli mi ho domů mrtvého. Zůstala jsem s třemi malými 
dětmi sama. Tenkrát bylo sociální zabezpečení velice skrovné. Když jsem stála nad 
manželovou mrtvolou, byla jsem úplně zoufalá. 

A přece - Bůh mne začal tak těšit, jak to nikdo z lidí nedovedl. To co mi říkali lidé, byly 
jen prázdné řeči. Ale On, živý Bůh mne potěšil. Řekla jsem mu: „Pane, teď musíš být otcem 
mých dětí ty.“ Často jsem večer nevěděla, kde vezmu peníze, abych příštího dne nasytila 
děti. Tehdy jsem opět řekla Spasiteli: „Pane, ty přece víš, jak jsem na tom bídně. Pomoz mi!“ 
A pak se ta stará paní obrátila k řečníkovi a řekla: „On mne nikdy nezklamal a neopustil. 

Měli jsme mnoho těžkostí, ale nikdy nás nenechal v tísni…pokračování příště 

                                                (Z knihy: Wilhelm Busch, „Život bez všedních dnů.“) 

 

http://www.vira.cz/


  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je svátek sv. Šimona a Judy, ve středu 
je svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Ducha v Hradci Králové, ve čtvrtek 
je památka sv. Wolfganga, v pátek je slavnost Všech svatých, v sobotu je Vzpomínka 
na všechny věrné zemřelé, příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí. 

• Sbírka na papežská misijní díla – společně jsme na ni minulou neděli vybrali 
13 548 Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme. 

• Svátek posvěcení katedrály Svatého Ducha – ve středu 30. 10. v 18,30 hodin bude 
v katedrále Svatého Ducha sloužena mše svatá. Při mši sv. zazní Missa brevis 
skladatele Jana Tobiáše Beckera, která byla poprvé uvedena před 150 léty 
po ukončení oprav katedrály vedených biskupem Karlem Boromejským Hanlem, 
kdy byla katedrála znovu posvěcena. 

• Mše svatá Svatodušní kapituly – bude v sobotu od 7,30 hodin v kostele sv. Pavla 
na Pouchově. Hlavní celebrant Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup, kazatel Mons. 
Josef Socha. Srdečně na tuto bohoslužbu zveme. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (28. 10. – 3. 11. 2019) 
 

Den Pouchov Rožberk 

28.10. Po 7,30 
Na poděkování za Boží 
milosti s prosbou o další 
pomoc 

17,00 
Za +Růženu Zikánovou  
a Františka Novotného 

29.10. Út 13,00 Setkání kněží Díla Mariina ------  

30.10. St ------  16,30  
Za +rodiče, prarodiče, 
příbuzné a duše v očistci 

31.10. Čt 18,00 
Za rodiče, manžela, děti  
a duše v očistci 

17,00 Za duchovní povolání 

1.11. Pá 18,00 Za duše v očistci 17,00 
Za +z rodiny Kozákovy  
a Zujkovy 

2.11. So 
7,30 

18,00 

Na úmysl papeže 

Za farnost 
17,00 

Za +z rodiny Krejcarovy, 
Pinto, Doležalovy, Nagelovy, 
Monesmy, Batekovy a 
Zubrovy 

3.11. Ne 8,00 
Za rodiče Calomkovy  
a Kotlandovy 

9,30 
Za živé a +z rodiny Ko-
zákovy, Grofovy, Houfovy, 
Konečných a obrácení 

Lektoři Ne  
Veronika Horejšová  
Jitka Benešová 
Rudolf Pastuszek 

Ne 
Stanislava Poznarová 
Petr Rusek 
Lukáš Kyrian 

Čísla písní k liturgii  514  514 

Úklid kostela     

Humor  
“Proč se na Oldu tak zlobíš?” ptá se matka dcery. “Ale, včera jsme šli kolem klenotnictví a já 
jsem mu řekla, že bych potřebovala něco na krk. A on mi dnes poslal žínku a mýdlo.” 

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