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K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Malachiáš 3,19-20a 

 
 

                 

 

2. čtení: 2. list Soluňanům 3,7-12 

 
 

Evangelium: Lukáš 21,5-19 

 

 

 

 

 

Papež František k českým poutníkům 
 „Jste zde dnes proto, abyste si připomněli výročí kanonizace sv. Anežky České, 

kterou uskutečnil zde v bazilice sv. Petra před třiceti lety sv. Jan Pavel II. 
Kéž se sv. Anežka, kterou zde připomíná vámi přinesená socha, za vás i nadále 
přimlouvá. Kéž s novým nadšením žijete podle evangelia mezi tolika spoluobčany, 
kteří Pána Ježíše ještě neznají, a nasazujete své síly pro společné dobro. Finanční 
sbírka pro chudé, kterou jste uskutečnili ve jménu sv. Anežky, je toho krásným 
znamením. Srdečně vám děkuji. Ať vám všem Pán požehná!“ 

                  

(Papež František při audienci na náměstí sv. Petra 13.11.2019)
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33. neděle v mezidobí 
17. listopadu LP 2019 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Zpívejme Hospodinu, králi věčné slávy 

 

Lukášovo evangelium je koncipováno tak, že po Ježíšově vstupu do Jeruzaléma 
a kontroverzi s farizeji přichází vrcholná scéna – dar vdovy dávající v chrámové pokladně 
Bohu vše, co má. Na to naváže náš text a rozvine se do eschatologické řeči. Po ní již 
nastupuje pašijový příběh. 

Tento list vznikl jako oprava apokalyptických očekávání, která si nesla místní komunita 
křesťanů. Bylo třeba precizovat nejen teologii, ale také praktická jednání. Mnozí totiž 
přestali v očekávání konce světa pracovat anebo propadli strachu… 

Víme, kde žijeme? Podobná otázka by asi měla zaznít někde na základní škole… Ale i zde 
je myšlena vážně! Je třeba vnímat náš svět v celé jeho šíři včetně bolestných událostí, zla, 
ale také z perspektivy cíle. Dnešní neděle si klade otázku, jak bude vypadat konec věků, 
konec světa a co je za hranicí této skutečnosti, a zároveň jsme pozváni modlit se 
za odvahu, rozhodnost a věrnost. 

Malachiášovo proroctví zaznívá po návratu z Babylonského zajetí (po roce 539 před 
Kristem). Kritizuje především nekvalitní vedení obětních bohoslužeb odrážející skleslost, 
rezignaci a zklamání. Vrcholem proroctví je závěrečné zaslíbení dne Hospodinova, který 
docení jednání spravedlivých. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vystřízlivění z růžových snů „Listopadu 1989“ 
 

Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem 
šťasten a děkuji Bohu za onen úžasný listopadový obrat. Současná situace našeho národa mne 

ale však skličuje. V silném mrazu listopadu ´89 jsme cítili jásavé jaro 
Je tomu několik let, co byla v Římě svatořečena Anežka Česká. Její kanonizace se stala 

předehrou k slavným dnům po sedmnáctém listopadu. Jako by již tam v Římě to začalo a bylo pak 
zakončeno listopadovými událostmi. Koho by dříve napadlo, že se tak najednou dočkáme 
svobody a s tím i pádu komunismu, který mluvil o tom, že přetrvá na věčné časy? 
Lidské tváře se tehdy rozjasnily, podávali jsme si bratrsky ruce a v naší zemi začal nový život. 
Radost a nadšení naplnily ty, kteří byli desetiletí dušeni lží a násilím. Padla svírající pouta a národ 
propukl v jásot. 
Tenkrát jsme stáli na Václavském náměstí nebo na Letné jako jedna rodina. Všichni byli naplněni 
tolerancí, ohleduplností, pochopením, láskou a nesmírnou radostí. Všude jen úsměv a nadšení, 
plno optimismu, vždyť jsme vyšli z vězení do jasného dne plného slunce. Temnota byla za námi 
a nastával nový den plný jara, byť byl již pozdní podzim. Všichni jsme v tom silném mrazu cítili již 
jásavé jaro. Zněly slavnostní fanfáry nového života. 

Nyní po letech ale cítíme chlad 
A nyní po letech cítíme chlad a fanfáry přestaly znít. Už se zase dělíme, na sebe narážíme, 

neomaleně se kritizujeme, pomlouváme se. Tenkrát jsme cítili v chladu skoro zimního času 
úžasné niterné teplo. Dnes se nás zmocňuje citelná zima. Když toto píši, cítím podzimní chlad, 
a nikoliv úžasné teplo onoho konce listopadu. Většina z nás za ten čas vystřízlivěla z růžových 
snů o bezprostředním a lehkém přechodu od totality k demokracii. Kam jsme se to dostali? 
Materialismus přetrvává, vzrůstá mamonismus, konzumismus a nacionalismus. Toto vše je jako 
hrozný mor, který se lidí zmocnil. Už jsme jiní, než jsme byli v listopadu 1989. Nedůvěřujeme si, 
jsme si cizí a zapomněli jsme velmi brzy, že v pravdě, lásce a jednotě je naše síla. Často si říkám, 
že buď se zas budeme mít rádi a pak budeme žít, nebo budeme pokračovat v nedůvěře 
a nenávisti a tak směřovat k zániku nebo rozpadu. Jsme v nebezpečí chaosu i rozvratu. 

Buď budeme svobodný a demokratický stát, anebo si budeme podrážet nohy 
Mysleme na naši vlast. Otázkou už není jen mít, či nemít to, nebo ono. Jde o něco mnohem 
závažnějšího, doslova být či nebýt. Existovat jako svobodný a demokratický stát, nebo jen živořit, 
hádat se, dělit se, podrážet si nohy. Otázka po bytí nebo nebytí se nám jeví jako zásadní. 
Nemůžeme jen brát, abychom hodně měli. 

Lidé se za socialismu naučili krást, naučili se lhát, podvádět... Největší zkázou je zkáza 
v myšlení, zkáza mravní, nikoliv ekonomická. Největším nepřítelem jsou zlé vlastnosti nás všech. 
Jak těžko se předělávají! Chyba není v demokracii, která nám byla dána a pro kterou se tolik 
z nás obětovalo, ale chyba je hluboko v nás, v našem starém způsobu života. A pouhou změnou 
poměrů se nic nemůže změnit. To vidíme každý sám na sobě. Musíme se měnit každý z nás. Je 
mi smutno, a přec tolik věřím, že zas přijde jaro, jestliže se všichni vnitřně proměníme. 

Těší mne, že ne všichni vidí negativně 
Současná naše situace našeho národa mnohé skličuje. Těší mne však, když se setkám s lidmi, 

zvláště mladými, kteří nevidí všechno jen negativně. Není důvodu, abychom byli jen pesimisty. 
Těžkosti jsou především proto, aby byly přemáhány. Bez obětí, a třeba i velkých, se nedostaneme 
dále. Člověk se však dokáže obětovat pro toho, koho má rád, neb pro to, co má rád. Bez lásky to 
nejde. Ani v rodině, ani v obci. Tím méně ve společenství národa nebo církve. Jistě moc záleží 
na ekonomické reformě, politickém utváření národa, ale jde především o niterné přetváření 
člověka. Bez této práce se nemůžeme dostat dále. 
 

Svoboda je možná jen v řádu, jinak je anarchií a chaosem. Tento řád musí být v našich srdcích, 
rodinách, obcích, v parlamentě, ale i v pouhé frontě v obchodě. Musí být v domě, kde bydlím, 
a v zemi, v níž žijí. Bez změny smýšlení, odpuštění a smíření se nedostaneme dál. 

P. František Lukeš 

 Psáno z počátku devadesátých let. Z knihy: Důstojný pán si na důstojnost nepotrpěl 

 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Protože jsi 

Jsou chvíle, kdy se nám dáváš poznat, zjevuješ se nám, dotýkáš se nás, 
odpovídáš na naše otázky, podáváš nám ruku, abychom mohli popojít dopředu.  

Vnášíš do našeho života světlo a radost. Dáváš našemu životu jistotu, že má 
smysl být s Tebou a směřovat k Tobě. Za to, že nám dáváš poznat svou blízkost, 
konkrétně a hmatatelně, chci Tě, Pane, chválit. 

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

                                                                                                      

• Milí farníci  (bylo též publikováno v minulém čísle Zpravodaje) 

dali jsme se do rekonstrukce starého rožberského lustru.  

Potřebovali by k tomu nějakou starou dobovou fotografii, jak byl lustr zavěšen 
a umístěn v prostoru. Oslovila jsem pár pamětníků, ale myslím, že by nebylo od věci, 
aby lidé prohlédli své paměti a přispěli k vyřešení problému.  

Předem děkuji.  Marie         MP 

• Cesta ven z oplakávání sebe samého 

Boží slovo působí změnu v našem nitru 

(Anselm Grün, Duchovní lékárnička) 

Není to žádná laciná technika ani psychologický trik. Jde o to vzít vážně biblické 
slovo – Boží slovo, protože Bůh sám v něm ručí za správnost zaslíbení. I v 
autogenním tréninku jsou dnes doporučovány také věty zaměřené na důvěru, a 
pokud si je člověk osvojí, mohou jeho důvěru skutečně prohlubovat. 

Mnich Evagrius (345 – 399) však doporučuje k opakování něco, co přesahuje 
lidský rozměr, tedy Boží slovo. Biblický citát sám o sobě naše problémy pochopitelně 
nevyřeší, ale jako křesťané věříme, že Boží slovo působí změnu v našem nitru, v 
naší duši. Opakujeme-li si neustále biblické slovo, začne se podle něj postupně řídit i 
naše jednání.                                                 

    www.vira.cz 

• Neprodlužovat smutek 

V určitém okamžiku smutku po smrti blízkého člověka je třeba dojít k náhledu, že my, 
kteří jsme ztratili drahého člověka, máme ještě splnit své poslání, a že není správné toto 
utrpení prodlužovat, jako by to byl projev úcty. Milovaná osoba nepotřebuje naše utrpení, 
ani jí nelichotí, když ničíme svůj život. Také není nejlepším projevem lásky nepřetržitě na ni 
vzpomínat a pořád ji zmiňovat, protože to svědčí o našem svázání minulostí, která už tu 
není, místo o lásce k dotyčné osobě, která už nepatří tomuto světu.  

Neplýtvejme energií tím, že se budeme dlouhé roky zdržovat v minulosti. Protože čím 
více žijeme ve spojení s Ježíšem Kristem a čím lépe žijeme na této zemi, tím větší štěstí 
budeme moci sdílet s našimi drahými v nebi. Čím víc se nám bude dařit zrát a růst, tím více 
krásných věcí budeme moci přinést k nebeské hostině. 

(podle dokumentu papeže Františka: Amoris laetitia, který vydalo nakladatelství Paulínky)  

www.vira.cz 

 

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Amoris-laetitia-Radost-z-lasky.html
http://www.vira.cz/


  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – zítra je památka Posvěcení římských bazilik 
svatých apoštolů Petra a Pavla, ve čtvrtek je památka Zasvěcení Panny Marie 
v Jeruzalémě, v pátek je památka sv. Cecilie, panny a mučednice, v sobotu je slavnost 
sv. Klementa I. papeže a mučedníka, hlavního patrona královéhradecké diecéze, příští 
neděli budeme slavit slavnost Ježíše Krista Krále. 

• Setkání seniorů nejen naší farnosti – odložené sekání se uskuteční ve čtvrtek 
od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Při něm pogratulujeme našim jubilantům 
a též dlouholeté vedoucí tohoto společenství – naší milé paní Alence Záveské. Přijďte, 
prosím, v co největším počtu. 

• Duchovní obnova dětí po 1. sv. přijímání – pro všechny prvokomunikanty se koná 
v pátek 29. 11. 2019 na faře v Novém Hradci Králové. Program: 15 hodin přednáška, 
možnost svátosti smíření. V 17 hodin tříkrálová zkouška koled, stříhání betlémů, 18,30 
hodin mše svatá. Celé setkání doprovázejí P. Prokop Brož a P. Petr Zadina. 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (18. – 24. 11. 2019) 
 

Den Pouchov Rožberk 

18.11. Po 7,30 Za farnost 17,00 Za švagry a švagrové 

19.11. Út ------  ------  

20.11. St 18,00 
Za pana kanovníka 
Františka Duška 

17,00 
Za živé a +z rodiny 
Příhodovy a Hejcmanovy 

21.11. Čt 18,00 

Za rodiče Žofii a Emanuela 
Prokopovy, rodinu 
Schmiedovu, 
Dřevíkovských a 
Příbuzných 

------ Setkání seniorů Pouchov 

22.11. Pá ------  16,30 Za +Karla Voslaře a tc. rod 

23.11. So 

10,00 Za +Petra Adama 

17,00 
Za Boží pomoc 
v nemocnici a duše 
v očistci 18:00 

Za Františku a Jana 
Kotlandovy 

24.11. Ne 8,00 
Za Blaženu a Josefa 
Mužátkovy, +syna a rodiče 
a sourozence z obou stran 

9,30 
Za živé a +z rodiny 
Doležalovy 

Lektoři Ne   
Hana Špatenková  
Ludmila Černá  
Marie Šetřilová 

Ne 
Jitka Bartošová 
Marie Bártová 
Zdeněk Krám 

Čísla písní k liturgii  707,703,631  707,703,631 

Úklid kostela     

Humor z pracovního úřadu 
„Pane Kadlec, v životopise píšete, že jste rychlý a vytrvalý. Jak jste to myslel?“ “Tak, že se 
rychle unavím a dlouho mi to vydrží …“ 

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

mailto:jarka.detova@seznam.cz

