
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
                

K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Kniha Moudrosti 11,22 – 12,2 

 
 

                 

2. čtení: 2. Soluňanům 1,11 – 2,2 

 
 

Evangelium: Lukáš 19,1-10 

 

 

 

 

 
 

 
Úmysl papeže Františka pro listopad 2019 svěřený  

Celosvětové síti modlitby s papežem 
Evangelizační úmysl 

– aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílí tentýž 
životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru. 
Národní úmysl 

– Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme tak, že se 
budeme moci jednou radovat s nimi.           
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31. neděle v mezidobí 
3. listopadu LP 2019 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi 

 

Lukášovo evangelium směřuje k závěru. Ježíš kráčí do Jeruzaléma podél Jordánu a pak 
z Jericha již naposledy vystoupá ke Svatému městu. Dva burcující příklady – uzdravení 
slepého u Jericha a Zacheus – mají symbolický význam. Řecké slovo „zéteo“ znamená 
„hledat, zkoumat, požadovat“ a spojuje Ježíše a Zachea v jejich jednání: Originál slovo 
užívá jak u Zachea, jenž „by rád uviděl“, tak ve slovech o Synu člověka, který „přišel 
hledat, co zahynulo“. 
 
 

Po tři týdny budeme číst z druhého listu Soluňanům (též Tesalonickým). Vznikl zřejmě 
v pozdním období Nového zákona a důvodem k napsání byla řada nejasností kolem 
druhého příchodu Pána. Křesťané očekávali Krista velmi záhy, což se ukázalo jako mylné. 

Prožíváme týden, v němž si více připomínáme naše zemřelé a prosíme za jejich spásu. 
S tím bude korespondovat první čtení dnešní neděle. Evangelium nás staví před otázku 
realistické víry. Není náš pohled na život, na lidi kolem nás, na naše očekávání příliš 
odtržen od reality? Ryzí víra je konkrétní a praktická. A na takovou víru Pán reaguje. 

Nejmladší kniha Starého zákona se snaží zabránit úpadku víry Židů žijících v řecké 
diaspoře. V niterném vyznání víry v Hospodina, který miluje život, vyjadřuje Starý zákon 
svoji reflexi vztahu Boha ke stvoření. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Relikvie sv. Vincenta v katedrále Svatého Ducha 
 

V rámci putování ostatků sv. Vincenta de Paul po českých a moravských diecézích 
budou tyto vystaveny veřejné úctě 6. listopadu od 10.00 hod. v královéhradecké 
katedrále. Generální kurie Misijní společnosti sv. Vincence de Paul v Římě se rozhodla 
začít páté století svého charizmatu putováním relikvie svého zakladatele. Relikvie 
putuje po celém světě a zavítá i k nám.  
V České republice bude relikvie putovat od 28. října do 14. listopadu 2019. V Hradci 

Králové ji přivítáme dopoledne 6. 11. 2019. Uctívat relikvii neznamená klanět se jí, 
ale uctít a klanět se Bohu za to, že ten člověk se snažil heroickým (hrdinským) 
způsobem uvádět poselství evangelia do svého života. Při úctě k relikviím je nutné 
vnímat světce a jeho duchovní odkaz pro naše životy. Toto je jeden z důvodů, 
proč putuje relikviář sv. Vincence po naší vlasti. Lépe poznat jeho život, ale zároveň 
vyprosit si milost, abychom nabrali odvahu kráčet za Kristem a uvádět jeho poselství 
do dnešního světa. Sv. Vincenc se snažil, aby se Boží království dostalo ke všem. 
I k těm, kteří jsou na okraji společnosti. Právem je považován za zakladatele 
organizované charity a jejího patrona. Úcta k tělu světce nás má utvrdit v jistotě, 
že člověk žije i po smrti. Zázraky, které se uskutečnily na jejich přímluvu, 
jsou potvrzením pravdy, kterou hlásal Boží Syn Ježíš Kristus: Bůh není Bohem 
mrtvých, ale živých. (Lk 20,38) Najděme si tedy čas a přistupme v posvátné úctě 
k relikvii sv. Vincence. Přistupme s úctou, ale i prosbou, ať se tento muž, který měl 
své srdce otevřené pro všechny, zvláště pro trpící, stane naším vzorem a přímluvcem 
u Božího trůnu. 
 

Katedrála Svatého Ducha dne 6. 11. 2019 

10.00 Přivítání relikvie před katedrálou 10.10 hodin. 

Ukončení novény k sv. Vincentovi 

10.30 Růženec se sv. Vincentem 

11.00 Sv. Vincent – muž modlitby a činu – přednáška, P. Ján Jakubovic CM 

12.00 Zázračná medailka 

12.15–14.00 Tiché bdění u sv. Vincenta 

14.00 Sv. Vincent patron charity – přednáška P. František Honíšek CM 

15.00 Mše svatá ke cti sv. Vincenta – celebruje Mons. Jan Vokál, biskup 

královéhradecký, káže P. Augustin Slaninka CM, regionální představený Misijní 

společnosti v ČR. Po mši svaté rozloučení se s relikvii. 
  

Svatý Vincenc z Pauly, též francouzsky Vincent de Paul (24. dubna 1581 - 27. září 
1660) byl francouzský kněz, zakladatel kongregace lazaristů, Společnosti dcer 
křesťanské lásky - Vincentek, reformátor francouzské církve a jeden ze zakladatelů 
moderní evropské charity a péče o chudé. Je patronem charity, vězňů, zajatců, 
bezdomovců a nemocnic. 
 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Když jsem v přírodě 

Je vlhká a teplá zima. Všude plno bláta, které lepí na boty. Je teprve odpoledne, 
ale brzy už bude tma. A najednou, uprostřed té blátivé zimy, se rozprostírají po 
celém obzoru červánky. Rozpíjí se mezi mraky. Celá obloha se zabarvila do červena 
a ta červeň obklopuje linie holých stromů na obzoru. Žádný malíř by takovýto 
fascinující výjev nedokázal namalovat. Bůh je ten nejdokonalejší „malíř“. I proto se 
sluší Ho chválit. 

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

                                                                                                         

• Já jdu domů, do náruče Boží. Není to hezký pohled do budoucnosti? 
- Stárnutí je přibližování se cíli 

 „Víte, pro mě stárnutí je přibližování se cíli. A ten cíl stojí za to. Ani oko nevidělo, 
ani ucho neslyšelo, ani do srdce lidského nevstoupilo to, co Bůh připravil těm, kdo ho 
milují. Já tomu věřím. A tak se docela těším na ten velký den, kdy se to na mně 
uskuteční. 

Já už jsem starý a jen otázkou týdnů nebo měsíců, kdy můj život na této zemi 
skončí. Ale já tam na konci nevidím nějakou tmu hrobu, anebo pec krematoria. Na 
mě tam čeká otevřená náruč Boha, který mě provázel po celý život, a který mě právě 
chce nyní dát definitivní život věčný. Asi tak, jako když housenka se zakuklí a pak se 
z ní stane motýl. Já mám tento cíl. Můj život má tento smysl. Já jdu domů. Do naručí 
svého nebeského Otce. A potom platí to, co napsal sv. Pavel v 8. kapitole listu 
Římanům, že utrpení tohoto času nejsou úměrná slávě, která nás čeká. Není to 
hezký pohled do budoucnosti?“               

(Zpracováno podle internetového rozhovoru na www.vira.cz a podle knižního rozhovoru s 
bývalým emeritním biskupem J.Škarvadou: "Svedl jsi mě, Hospodine") 

 

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

(pokračování z minulého zpravodaje) 

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. Bůh učinil ještě 
daleko víc: poslal svého Syna, Pána Ježíše Krista. Ten za mne zemřel a vstal z 
mrtvých a v jeho oběti jsem nalezla očištění od všech mých hříchů. Teď jsem už 
stará. Brzo umřu. A přece - On mi dal jistou naději věčného života. Až zavřu oči, 
procitnu v nebi, poněvadž patřím Ježíši. Toto všechno On pro mne učinil. A teď se 
vás ptám, pane řečníku: Co pro vás udělala vaše nevěra?“ 

Tu se řečník postavil, poklepal babičce na rameno a řekl: „Ach, takové staré ženě 
přece nechceme víru brát. Pro staré lidi je víra docela dobrá.“ Tu jste měli stařenku 
vidět! Energicky to odmítla a řekla: „Ne, ne! Tak si na mě nepřijdete! Položila jsem 
otázku a chci slyšet vaši odpověď! Řekla jsem vám, co pro mne učinil můj Pán. Teď 
povězte vy, co pro vás učinila vaše nevěra!“ Řečník upadl do rozpaků. Ta stařenka 
byla moudrá žena… 

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

 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

 

• V tomto týdnu si připomeneme – v pondělí je památka sv. Karla Boromejského, 
biskupa, v sobotu je svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě, příští neděle 
je 32. v liturgickém mezidobí. 

• Až do pátku 8. listopadu – můžeme získávat plnomocné odpustky, přivlastnitelné 
pouze duším v očistci. Podmínky byly stanoveny ve zpravodaji minulé neděle. 

• Sbírka na plošné pojištění - kostelů a far v naší diecézi se uskuteční příští neděli 
při všech bohoslužbách. 

• Relikvie sv. Vincenta v katedrále Svatého Ducha - v rámci putování ostatků 
sv. Vincenta de Paul po českých a moravských diecézích budou tyto vystaveny 
veřejné úctě 6. listopadu od 10 hodin v královéhradecké katedrále. Více na str. 2 
tohoto zpravodaje. 

 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (4. – 10. 11. 2019) 
 

Den Pouchov Rožberk 

4.11. Po 7,30 
Za +manžela, rodiče 
Flídrovy a Košňarovy  
a duše v očistci 

17,00 Za zemřelé rodiče 

5.11. Út ------  ------  

6.11. St 18,00 
Za Josefa a Miladu 
Ferbasovy a rodiče z obou 
stran 

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

7.11. Čt 18,00 
Za Marii a Aloise 
Hanušovy 

17,00 
Za Neila Wayman, zdraví  
a Boží ochranu a 
požehnání 

8.11. Pá 18,00  17,00 Za +tchyni a tchána 

9.11. So  18,00 Za farnost 17,00 
Za +kostelnice  
a kostelníky z Rožberka 

10.11. Ne   8,00 
Za Aloisii a Rudolfa 
Pastuszkovy, +rodiče  
a sourozence z obou stran 

9,30 
Za živé a +z rodiny 
Novotných a Jonových 

Lektoři Ne   
Jitka Rusková  
Ondřej Rusek 
Alena Záveská 

Ne 
Stanislava Kozáková 
Pavel Hesoun 
Marie Hesounová 

Čísla písní k liturgii  515  515 

Úklid kostela     

Humor  
Baví se dva sklerotici a jeden říká: „Ty, už jsem normálně zapomněl, jak se jmenuješ!” 
A druhý na to: „To nevadí, na kdy to potřebuješ vědět?” 

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