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K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: 2 Sam 5,1-3 

 
 

                 

 
 

2. čtení: Kolosanům 1,12-20 

 
 

 
 

Evangelium: Lukáš 23,35-43 

 

 

 

 

Krakovský kardinál Dziwisz ve svatovítské katedrále 
 „Po čtyřiceti letech vlády ideologie a systému, který v životě člověka a společnosti 

nedával místo Bohu, lidé pochopili, že to tak nemůže jít dál. Nelze do nekonečna 
budovat na písku. Je třeba stavět na skále pravdy o člověku. A tato pravda zní: člověk 
je Božím dítětem, stvořeným k obrazu a podobě Boha. Náš život nekončí tady na zemi, 
protože jsme povoláni žít v Božím království lásky a pokoje navěky. To je horizont naší 
křesťanské naděje,“ řekl polský kardinál. 

(Slavnostní bohoslužba ve svatovítské katedrále 16.11.2019) 
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Slavnost Ježíše Krista Krále 
24. listopadu LP 2019 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Zaradoval jsem se, když mi řekli:  
„Do domu Hospodinova půjdeme!“ 

 

Vrcholná scéna kříže rozehrává řadu odkazů k předchozímu textu evangelia 
i ke starozákonním knihám. Všimněme si tří rovin výsměchu (farizeové, vojáci, lotr). 
Poslední má svůj pozitivní protějšek. Právě zde, na kříži, se láme moc zla. Zde Ježíš 
zjevuje svoji skutečnou moc. 

Tento hymnus otevírá list Kolosanům. Obsahuje několik zcela zásadních pravd víry o Kristu 
a o vykoupení. Dnes zní jako chvalozpěv na Krista. Ježíš má zásadní význam a důležitost 
od věků pro celé stvoření, které má v něm svůj počátek právě tak jako v něm má svůj počátek 
celé zmrtvýchvstalé stvoření, a tedy celá církev. 

Dnešní slavností končí liturgický rok C, v němž jsme četli především Lukášovo evangelium. 
Od příští neděle se rozběhne nové uvažování o Ježíšově cestě od narození až ke 
vzkříšení. Dnes jako bychom se povznesli nad celé evangelium a snažíme se zahlédnout 
Boží záměr, který má s námi a se světem. 1. adventní nedělí začíná liturgický cyklus „A“ 

Izraelité jen postupně přecházejí z kmenového uspořádání k podobě království. První král 
Saul nedokázal unést pokušení moci, a tak neposlechl Hospodina. Nakonec padl v bitvě. 
Jižní část země si za krále zvolila Davida (těsně před rokem 1000 př. Kristem), ale Sever 
ještě sedm let váhal, než ho také přijal za svého krále. Od tohoto okamžiku prožíval Izrael 
zlatý věk svého rozvoje. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Červená středa 
 

Příští středu 27. listopadu - se v Praze a v dalších městech a obcích ČR uskuteční iniciativa Červená 
středa (#RedWednesday), která chce veřejně připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni 
pro své náboženské přesvědčení. Při této příležitosti jsme udělali rozhovor s Tomášem Krausem, 
tajemníkem Federace židovských obcí, která se na této akci podílí společně s ČBK a ERC.  
 

Můžete nám říci svoji zkušenost za židovskou obec týkající se náboženského 
pronásledování či projevů antisemitismu v ČR v současné době? 
Federace židovských obcí si ve spolupráci s dalšími institucemi vede statistiku těchto projevů 
a každoročně o tom vydává souhrnnou zprávu. Za loňský rok, tedy rok 2018, jsme evidovali 
asi 350 takovýchto incidentů, nicméně převážná část byla zachycena na internetu, násilných 
činů či obtěžujícího jednání jsme zaznamenali doslova jen několik. Z celkového pohledu lze 
tedy říci, že úroveň antisemitismu v naší zemi je konstantně nízká. 
Jaké je situace v tomto ohledu v Evropě, potažmo ve světě? Ve které zemi je to nejhorší a co 
se tam děje? 
Tam je tomu bohužel zcela jinak. Pokud bychom srovnali obdobné zprávy či statistiky 
v evropských zemích, ale i na celém světě, vychází z toho Česká republika opravdu nejlépe. 
A bohužel to nelze nijak rozložit geograficky, protože k nárůstu antisemitismu došlo 
v posledních letech jak na Západě, tak na Východě, jak na sever, tak na jih od nás. 
Nemůžeme tedy ukázat prstem na jednu konkrétní zemi, ve většině se situace v poslední 
době skutečně rapidně zhoršila.  
Existuje proti tomu nějaká prevence? Jaké vyvíjíte aktivity, abyste těmto projevům zamezili? 
Pomáháte i v jiných zemích potírat tyto projevy? 
Nejde asi mluvit o prevenci, ale snažíme se i na úrovni mezinárodních organizací prosadit 
přijetí definice antisemitismu. Je to dost důležité, protože i tam, kde panuje konsensus o tom, 
že antisemitismus je negativním jevem, není zcela jisté, co se tím vlastně míní. Z tohoto 
důvodu definice vznikla, a to na půdě Mezinárodní aliance pro památku holocaustu (IHRA). 
Česká republika ji přijala v lednu letošního roku v obou komorách Parlamentu a nyní jednáme 
o její implementaci. A jde nám především o vzdělání, osvětu – pokud bychom to měli nazvat 
takto -, protože jsme přesvědčeni o tom, že to je ta nejlepší prevence. 
Jaký způsobem se do Červené středy zapojuje židovská obec v ČR a ve světě? Máte v tomto 
ohledu nějaké plány do budoucna? 
Pro nás je samozřejmostí takovéto akce se zúčastnit a počítáme s tím i do budoucna. V téhle 
souvislosti připomenu prohlášení, odsuzující antisemitismus, která přijala nedávno jak Česká 
biskupská konference, tak Ekumenická rada církví. 
Jakou máte odezvu ze strany státní správy či vůbec společnosti? Vnímáte nějakou podporu? 
Nejsem si jist, nakolik naší akci zaznamenala státní správa. Ale loňský první ročník měl velký 
ohlas ve veřejnosti, a to nejen u věřících. Nepočítali jsme ani s tím, že by se k nám připojili 
i mimopražské diecéze a další spolky a farnosti. Ale tohle přesně se stalo, a s velkým 
ohlasem. A i samotný průvod Prahou s rozsvícenými svíčkami udělal velký dojem, nejen 
na kolemjdoucí, ale i na nás samotné, protože jsme byli potěšeni zájmem a často velmi 
sympatickými reakcemi přihlížejících. 
Červená středa je široce ekumenicky rozkročená, katolíci, protestanti, židé. Jak jste spokojený 
se spoluprací v rámci této aktivity? 
Myslím, že se nám podařilo vytvořit i pro tuto akci dost dobře sehraný tým. Ale jak jsem již řekl 
– fakt, že si takhle rozumíme, pro nás není žádné velké překvapení. 
  

(zdroj Zpravodaj ČBK) 

 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Když jsme se pohádali 

Dnes se s manželem nějak míjíme. Jeden naprosto nechápe, co mu říká druhý, a 
naopak. Nedokážu udělat dostatečně velký krok dopředu, aby to stačilo – a aby se to 
vše napravilo. Mám pocit, jako by mezi námi stála zeď. Cítím se naprosto zbytečná, 
nedůležitá. Cítím se osamělá. Vím, že z toho všeho se raduje Zlý. Že si přikládá 
polínka a ohřívá u nich ruce. Ale v téhle chvíli nemám dostatek sil, abych ho důrazně 
poslala pryč. Vím ale, že to zase bude dobré, protože ty jsi s námi. Před Tebou jsme 
se sobě odevzdali jeden druhému a slíbili jsme si láísku, úctu a věrnost. Ty nám 
pomáháš snášet společně všechno dobré i zlé. A za to Tě chci, Pane, chválit. 

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

               

                                                                                        

• Christus Vivit - Kristus žije 

Na základě synody o mládeži, která se konala na podzim 2018, odpovídá papež 
František na otázky mladých knihou „Kristus žije“. 

Publikace rozjímá o Ježíši Kristu – který je stále mlád.  Zamýšlí se nad tím, co je 
velkou zvěstí pro všechny mladé lidi: ukazuje cesty mládí, vrací se ke kořenům mládí 
a naznačuje pastoraci – neboli cesty, způsoby doprovázení mládeže, přibližuje 
povolání a končí duchovním rozlišováním. 

  Církvi leží na srdci dobro každého člověka. Jako se otec a matka dobře starají 
o své děti, tak se o ně stará i matka církev. Doba se mění a my v ní. Jde o upřímnou 
- kritickou zpětnou vazbu na to, co se daří a co ne. Jde o výzvy a hledání na cestě 
životem, co a jak dál. Knihu je možné zakoupit v síti prodejen Karmelitánského 
knihkupectví, nebo přes e-shop KNA. 

                 (bihk.cz) 

 

• Slyš.to - audioknihy pro váš život 

Radio Proglas spouští projekt „Slyš.to“, v jehož rámci chystá vydávání audioknih. 

Firma Slyš.to  byla založena letos v září 2019. Jde o dceřinnou firmu Radia 
Proglas a celý výtěžek hospodaření je určen na podporu vysílání Proglasu. Jedná se 
o tzv. sociální podnikání. První audiokniha, kterou Slyš.to vydalo, je Modlitba 
argentinských nocí od Marka Orko Váchy, která je nabízena zároveň i na CD.  

Slyš.to se pouští do tvorby audioknih, které nejsou přímo v hledáčku jiných 
nakladatelství. Přesto jsou to díla, která pomáhají, povzbuzují, a také poučí. Zde 
najdete jen užitečné audioknihy, které posunou váš život směrem k lepšímu. Nabídku 
audioknih najdete na e-shopu Slyš.to     

                       (bihk.cz) 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v sobotu je svátek sv. Ondřeje, apoštola, příští neděle 
je 1. neděle adventní. Touto nedělí začíná liturgický cyklus A.  

• Mše v azylovém domě Matky Terezy – bude sloužena zítra v pondělí od 16 hodin. 

• Sbírka na kněžský seminář – se uskuteční příští neděli při všech bohoslužbách. 
Mysleme na to, že mezi 9 bohoslovci máme jako farnost svého kandidáta Davida. 
Bůh zaplať za Vaše příspěvky i modlitby za nová povolání ke kněžství. 

• Od příští neděle - bude možné zapisovat si v sakristii mše svaté na příští rok. 

• Místo pro pastorační asistentku – koncem tohoto roku ukončí Mgr. Marie Šetřilová 
své působení ve funkci pastorační vikariátní asistentky. Jako vikář mám nárok 
zaměstnávat pastorační asistentku v kanceláři jako pomocnici při organizaci vikariátní 
a farní korespondence a písemností, Toto místo je placené z biskupství. Jedná se 
o běžné kancelářské práce, jako je vedení jednacího protokolu vikariátu a farnosti, 
zapisování údajů do matrik a podobné kancelářské práce. Pracovní doba dle dohody. 
Toto místo je vhodné pro maminku, která má již větší děti a chtěla by si pár korun 
přivydělat. Nutnost umět pracovat na PC. Zájemci ať se pro informace zastaví přímo 
za mnou. 

• Instalace nových kanovníků – se uskuteční příští neděli od 17,30 hodin 
při slavnostních nešporách v katedrále sv. Ducha. Jmenováni budou dva řádní 
kanovníci a jeden čestný kanovník katedrální kapituly sv. Ducha. Pozvánka 
je vyvěšena ve vývěskách. Jsme na tuto bohoslužbu a instalaci do katedrály srdečně 
zváni. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (25. 11. – 1. 12. 2019) 
 

Den Pouchov Rožberk 

25.11. Po 7,30 Na dobrý úmysl dárce 17,00 
Za Zdeňku Havrdovou,  
manžela a živé členy 
rodiny 

26.11. Út ------  ------  

27.11. St 18,00 
Za vnučku Kateřinu  
a Boží požehnání 

17,00 
Za živé a +z rodiny 
Feslovy 

28.11. Čt ------  ------  

29.11. Pá 18,00 
Za Annu Řehákovou  
a syna Václava 

17,00 Na dobrý úmysl dárce 

30.11. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za živé a +z rodiny a za 
duše v očistci 

1.12. Ne   8,00 
Za živé a +z rodiny 
Havlovy a Rejskovy 

9,30 
Za +rodiče Ruskovy a živé 
z toho rodu 

Lektoři Ne   
Lenka Voláková  
Lukáš Volák 
Jana Portyková 

Ne 
Petr Rusek 
Lukáš Kyrian 
Stanislava Posnarová 

Čísla písní k liturgii  101,109,126  101,109,126 

Úklid kostela     

Humor z celnice:  Na celnici se ptá celník: cigarety? – alkohol? – drogy? Z auta se ozve: 

Ne dík, já toho mám plné auto … 
------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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