
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
                

K zamyšlení: 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: 2 Makabejská 7,1-2.9-14 

 
 

                 

 

2. čtení: 2. Soluňanům 2,16 – 3,5 

 
 

Evangelium: Lukáš 20,27-38 

 

 

 

 

 

Zazní díky za svobodu 
 

Církevním vrcholem oslav 30 let svobody bude mešní liturgie na poděkování 
za svatořečení Anežky České a za 30 let svobody získané na její přímluvu. Ta bude 
sloužena ve svatovítské katedrále 16. listopadu od 10 hodin a na přání kardinála Dominika 
Duky ji přijede celebrovat emeritní krakovský arcibiskup a dlouholetý osobní sekretář 
papeže Jana Pavla II. kardinál Stanislaw Dziwisz.  

„Jan Pavel II. je symbolem pádu komunistické totality ve střední a východní Evropě. 
Proto přišlo panu kardinálu Dukovi vhodné obrátit se na jeho nejbližšího spolupracovníka 
s prosbou, aby si tuto událost připomněl spolu s námi.“ 
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32. neděle v mezidobí 
10. listopadu LP 2019 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Hospodine, slyš modlitbu mou! 

 

Ježíš je již v Jeruzalémě. Za několik dní bude odsouzen na smrt. Nyní se vyhrocují spory 
s jednotlivými skupinami představitelů židovství. Saduceové byli kněží, dnes bychom 
je označili za konzervativní skupinu, která nepřijímala žádné novější výklady Písma, 
což se týká i vzkříšení mrtvých. 
 

Od založení farní komunity zřejmě uplynula již nějaká doba. Někteří lidé očekávají druhý 
příchod Krista každým dnem a svými řečmi vzbuzují neklid a zmatek v komunitě. Ale Bůh 
je se svým lidem až do konce. 

Blíží se konec církevního roku a s tím také v liturgii otevíráme téma konce života, věčnosti 
a dnes především pojem vzkříšení mrtvých. Možná se to jeví jako velmi abstraktní, 
ale konec života se týká každého člověka bez výjimky! Co nás tedy čeká? 

Druhá kniha Makabejských popisuje hrůzné události kolem roku 167 př. Kristem, spojené 
s nadvládou syrského krále Antiocha IV. Epifana, který se pokusil vymýtit židovskou víru 
zavedením řeckého kultu a krutými tresty za jakýkoli protest. Děj čtení předznamenává 
protisyrské povstání Makabejských. Text však čteme pro vzácnou zmínku o víře 
ve vzkříšení ve Staré zákoně. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Buďte s námi na národní pouti prostřednictvím TV Noe 
 

Českou národní pouť v Římě můžete sledovat po všechny tři dny na TV Noe. 
 

pondělí 11.11.2019 
10:30 - 11:30    Studio Anežka   (Národní pouť do Říma 2019) 
14:30 - 15:00    Studio Anežka   (Národní pouť do Říma 2019) 
15:00 - 16:45    Mše svatá z baziliky Santa Maria Maggiore Řím 
19:40 - 19:50    Zpravodajství z Národní pouti do Říma 2019 
21:05 - 22:05    Studio Anežka   (Národní pouť do Říma 2019) 

úterý 12.11.2019 

09:00 - 10:00    Studio Anežka   (Národní pouť do Říma 2019) 
10:00 - 11:40    Mše sv. z baziliky sv. Petra ve Vatikánu 
13:50 - 14:00    Zpravodajství z Národní pouti do Říma 2019 
14:00 - 16:00    Záznam mše sv. se svatořečením Anežky České 12. 11. 1989 
20:05 - 21:05    Studio Anežka   (Národní pouť do Říma 2019) 
21:05 - 22:35     České nebe září (cyklus kantát o českých světcích a patronech) 
23:05 - 23:15     Zpravodajství z Národní pouti do Říma 2019 

středa 13.11.2019 

08:15 - 08:25    Zpravodajství z Národní pouti do Říma 2019 
09:00 - 09:30    Studio Anežka  (Národní pouť do Říma 2019) 
09:30 - 10:30    Přímý přenos generální audience papeže 
13:05 - 13:20    Zpravodajství z Národní pouti do Říma 2019 
14:30 - 15:00    Studio Anežka  (Národní pouť do Říma 2019) 
15:00 - 16:30    Mše sv. z baziliky sv. Jana v Lateránu 
19:40 - 19:50    Zpravodajství z Národní pouti do Říma 2019 
20:05 - 21:05    Studio Anežka  (Národní pouť do Říma 2019) 
22:55 - 23:05    Zpravodajství z Národní pouti do Říma 2019 

(Zdroj: TV Noe) 

 

Výzva ke zvonění zvonů 

V listopadu letošního roku si naše společnost připomíná 30. výročí pádu 
komunistického režimu, totality, která po dlouhá desetiletí devastovala naši zemi. 
Na Českou biskupskou konferenci se obrátila organizace Post Bellum s prosbou, 
zda by se naše farnosti mohly připojit k oslavě tohoto výročí zvoněním na kostelní 
zvony v neděli 17. listopadu. Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili, 
aby se v neděli 17. listopadu, symbolicky v 17 hodin 11 minut rozezněly kostelní zvony 
jako připomínka listopadových událostí roku 1989.  

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR 

 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Když jsou děti nemocné 

Mám strach. Bojím se usnout. Děti kašlou a zvrací. Co kdyby špatně vdechly to, 
co vyzvrátily? Neodvažuji se to domyslet. Mohu vůbec jít spát?  

Vše se děje podle Tvé vůle. Člověk sám nic nezmůže a mnohdy je jeho pachtění 
marné a zbytečné. Tvou vůli nezměníme, i kdybychom se snažili sebevíc. Děkuji Ti, 
že máš všechno ve svých rukou. Že nás chráníš a opatruješ. Že ti můžeme svěřovat 
naše děti, naše životy. Chci Tě, Bože, chválit, jsi laskavý, starostlivý, ochraňující, 
dodáváš nám klidu i v neklidných chvílích. 

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

                                                                                                      

• ADORACE „24“ 

Všechny, kterým také leží na srdci to, aby se mezi námi, mezi lidmi, v rodinách, 
v naší zemi, Evropě… šířilo Boží požehnání, proběhla přímluvná modlitba nejen 
za toto vše… „Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete; tlučte a bude vám 
otevřeno…“ Mt 7, 7 

Kde: v kapli sv. Vojtěcha (na Velkém náměstí v Novém Adalbertinu, 2. patro) 

Kdy: v pátek 15. 11. v 19:00 hod – sobota 16. 11. 19:00 hodin 
 

Úmysl na listopad: za ochranu života 

Hlavní, stálý úmysl: za mír, požehnání pro všechny lidi, naši zemi i svět  

Pozn.: 24 hodinová adorace vždy může pravidelně probíhat pouze, pokud bude 
zajištěna stálá přítomnost v kapli, tj. rozepsání hodin mezi ty, kteří k modlitbě budou 
přicházet (pro příští adorační příležitost). 

 

• Cesta ven z oplakávání sebe samého 

(Anselm Grün, Duchovní lékárnička) 

Někdy nás přepadávají sebelítostivé a naději ničící myšlenky, jak je život náročný. 
Nabízím zde inspiraci a Slovo do situace, když si člověk ve svém znechucení 
připouští příliš sebelítostivé a naději ničící myšlenky, jak je jeho život náročný: 

„Doufej v Hospodina a čiň dobro, pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu.“ 
(Žalm 37,3) 

Stesky na těžký život dnes slýcháme velmi často. Psycholog mezi prvními mnichy 
Evagrius  (345–399) však v tomto případě neutěšuje, nýbrž vybízí nás, abychom se 
spolehli na Pána a konali to, co je správné. 

Tato biblická věta nás může chránit před přílišnou sebelítostí, může nás vyvádět z 
oplakávání sebe samého a vést k důvěryplnému jednání.                                                 

    (www.vira.cz) 

 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – zítra v pondělí je památka sv. Martina, biskupa, 
v úterý je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka, ve středu je památka 
sv. Anežky České, panny, v pátek je památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele 
církve, příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí. 

• Setkání seniorů farnosti – bude přeloženo na čtvrtek 21. listopadu od 16 – 18 hodin 

• Pozvánka na promítání - filmového dokumentu s diskusí v rámci NET FOR GOD: 
Téma: Síla odpuštění. Odevzdání života Ježíši Kristu a odpuštění, tváří v tvář 
nenávisti a násilí, je síla, která osvobozuje a umožňuje bratrství přes všechna zranění 
minulosti. Film nám umožňuje se setkat s lidmi, kteří ve svém životě dokázali odpustit 
i zdánlivě neodpustitelné a našli tak svobodu a bratrství v Kristu. Setkání se uskuteční 
ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 19,30 hodin na faře na Pouchově. Bude spojeno 
s malým občerstvením. 

• Prosba o pomoc - farníci se dali do rekonstrukce starého rožberského lustru. 
Potřebovali by k tomu nějakou starou dobovou fotografii, jak byl lustr zavěšen 
a umístěn v prostoru. Potřebujeme, aby si lidé prohlédli své paměti a přispěli 
k vyřešení problému. Předem děkujeme.  

• V sobotu kvůli mši svaté v katedrále – ke cti sv. Anežky České, která začíná 
v 18,30 hodin, nebude na Pouchově sloužena mše svatá. Sejdeme se na mši sv. tam. 

• Exercicie P. Miloslava – od pondělí 11. do pátku 15. listopadu. V této době 
jej zastupuje P. Zdeněk Novák, farář v HK 2, Pražské Předměstí. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (11. – 17. 11. 2019) 
 

Den Pouchov Rožberk 

11.11. Po 7,30 Za + manžele a celý rod 17,00 Za + sestru a bratra 

12.11. Út ------  ------  

13.11. St ------  ------  

14.11. Čt ------  ------  

15.11. Pá 18,00 Františkáni 17,00 
Za Růženu Zikánovou  
a Františka Novotného 

16.11. So  ------  17,00 Za duše v očistci 

17.11. Ne   8,00 Za studenty a za národ 9,30 

Za živé a +z rodiny 
Kozákovy, Grofovy, Houfovy, 
Konečných a za obrácení 
dětí a vnoučat 

Lektoři Ne   
Jaroslava Vojáčková  
Jiří Vojáček  
Hana Špatenková 

Ne 
Marie Novotná 
Marika Bartošová 
Vladimír Novotný 

Čísla písní k liturgii  519  519 

Úklid kostela     

Humor starých lidí  
„Babičko, jak jste spokojena s tím novým naslouchadlem? – Docela hodně. Už jsem 
nechala třikrát změnit závěť….“ 

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