
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
 
K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 
 

1. čtení: Izaiáš 49,3.5-6 

 
 

                 
 

 

2. čtení: 1 Korinťanům 1,1-3 

 
 
 

 
Evangelium: Jan 1,29-34 

 

 

 

 

121. plenární zasedání ČBK se uskuteční v Praze 

Čeští a moravští biskupové i představitelé mužských a ženských řádů se sejdou 
na svém 121. plenárním zasedání, které se bude konat ve dnech 20. - 22. ledna 2020 
v prostorách Arcibiskupství pražského. Jednání biskupů bude předcházet studijní den 
(pondělí 20. ledna), jehož tématem bude současný stav kněžské formace a budoucnost 
našich formačních komunit. 
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2. neděle v liturgickém mezidobí 
19. ledna LP 2020 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický Cyklus A 

Odp. Žalm: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli 
 

Janovo evangelium začíná prologem. Na něj navazuje svědectví Jana Křtitele o Ježíšovi, 
čímž také autor evangelia uvádí Ježíše na scénu. Ježíšův křest Janovo evangelium 
popisuje v jiném světle než synoptici, avšak i zde hraje zásadní roli. Popis křtu je uzavřen 
klíčovým svědectvím víry v Krista. 

Po několik týdnů zde budeme číst z Prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. 
Byl napsán jako odpověď na řadu otázek, které mu korintští křesťané položili v nedochovaném 
dopise. Budeme tedy sledovat témata, na která autor reaguje. Začínáme úvodem listu, 
pozdravem, který odráží základní vyznání víry křesťanů. 

Vstupujeme do liturgického mezidobí, během něhož budeme postupně procházet 
především Matoušovo evangelium a chronologicky číst o Ježíšově působení. 
Dnešní neděle plynule navazuje na vánoční dobu, neboť připomíná začátek Ježíšova 
veřejného vystoupení. Znovu si tak připomeneme Kristův křest v Jordánu. Dnes si můžeme 
položit otázku: Kým Ježíš skutečně je? Kam jeho poslání směřuje? V tyto dny se církev 
také intenzivně modlí za jednotu křesťanů a je dobré na to pamatovat i nyní. 

V tomto čtení navazujeme na minulou neděli. Kniha proroka Izaiáše je dílem více autorů, 
neboť od 40. kapitoly se mění jazyk, styl, ale i popisovaná doba. Ocitáme se uprostřed 
vyhnanství Izraelitů v babylonském zajetí v 6. stol. př. Kr. V této chvíli Bůh zaslibuje 
„Služebníka“, který Izrael zachrání. A tento Služebník nejenže zachrání Izrael, ale bude 
světlem všem národům! 

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 kněžském celibátu v synovské poslušnosti 
Ve Francii vyšla 15. ledna kniha věnovaná kněžství, nesoucí podpis emeritního papeže 

Benedikta XVI. a prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kard. Roberta Saraha. Svým 
příspěvkem vstupují do debaty o celibátu a možnosti svěcení ženatých mužů. Ratzinger 
a Sarah, kteří se definují jako biskupové zachovávající „synovskou poslušnost papeži 
Františkovi“ a „hledající pravdu v duchu lásky k jednotě církve“, hájí disciplínu celibátu a uvádějí 
důvody, které by podle jejich názoru neradily k její změně. Otázka celibátu vyplňuje 175 stran 
knihy, která přináší dva texty – jeden z pera emeritního papeže, druhý od kardinála Saraha – 
spolu se společným úvodem a závěrem. 

Kard. Sarah ve svém příspěvku připomíná, že existuje „ontologicko-sakramentální vazba mezi 
kněžstvím a celibátem. Jakékoli oslabení tohoto svazku by zpochybnilo učení koncilů a papežů 
Pavla VI., Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Vroucně papeže Františka prosím, aby nás definitivně 
ochránil před touto eventualitou a vetoval jakékoli oslabení zákona celibátního kněžství, 
byť omezeného na určitý region.“ Kardinál Sarah označuje možné svěcení ženatých mužů 
za „pastorační katastrofu, ekleziologický zmatek a zakalené chápání kněžství“. Benedikt XVI. 
se ve svém stručném příspěvku vrací k židovským kořenům křesťanství a tvrdí, že kněžství 
a celibát jsou od počátku propojeny s „novou smlouvou“ Boha s lidstvem, kterou ustanovil Ježíš. 
Připomíná, že již v církvi prvního tisíciletí „mohli ženatí muži přijmout svátost kněžského svěcení 
jedině tehdy, když se zavázali k pohlavní zdrženlivosti“. 

Kněžský celibát není a nikdy nebyl dogma. Jedná se o církevní disciplínu v církvi latinského 
obřadu, která je cenným darem, který jako takový uznali všichni poslední papežové. Katolická 
církev východního obřadu předpokládá možnost svěcení ženatých mužů a výjimky pro církev 
latinského obřadu připustil právě Benedikt XVI. v apoštolské konstituci Anglicanorum coetibus, 
věnované anglikánům, kteří požádají o společenství s katolickou církví. Hovoří se zde 
„o připuštění ženatých mužů k přijetí kněžského svěcení v ordinariátu podle objektivních kritérii 
schválených Apoštolským stolcem“. 

Vyplatí se připomenout, že k tomuto tématu se vícekrát vyjádřil také papež František, 
který ještě jako kardinál v knižním rozhovoru s rabínem Abrahamem Skorkou vysvětlil, 
že podporuje zachování celibátu „se všemi klady a zápory, které to obnáší, protože jde o deset 
století pozitivních zkušeností spíše než chyb. Tradice má svou váhu a platnost“. Loni v lednu, 
při rozhovoru s novináři během zpátečního letu z Panamy, papež upozornil, že v katolické církvi 
východního obřadu bylo možné před jáhenským svěcením volit mezi celibátem nebo 
manželstvím, ale v souvislosti s církví latinského obřadu dodal: „Vybavuje se mi věta svatého 
Pavla VI.: »Raději položím život než bych změnil zákon o celibátu«. To mne napadlo a chci to 
říci, protože je to odvážná věta, kterou řekl v letech 1968-1970 ve chvíli mnohem obtížnější, 
než je ta nynější. Osobně si myslím, že celibát je darem pro církev a jsem proti dovolení 
volitelného celibátu“. Papež poté mluvil o teologické diskusi, vyzývající k ústupkům v určitých 
odlehlých oblastech, kupříkladu na ostrovech v Tichomoří. Upřesnil nicméně, že to „není jeho 
stanovisko. Moje stanovisko zní: odmítám volitelnost celibátu před diakonátem. Jsem uzavřený? 
Možná, ale necítím se na to postavit se před Boha s takovýmto rozhodnutím“. 

V říjnu loňského roku se konala synoda o Amazonii, během níž bylo toto téma předmětem 
diskuse. Jak plyne ze závěrečného dokumentu, někteří biskupové požadovali možnost 
kněžského svěcení pro ženaté trvalé jáhny. Překvapuje ovšem, že papež ve své závěrečné 
promluvě (26.10.) poté, co v synodní aule sledoval všechny fáze vystoupení a diskuse, nezmínil 
téma svěcení ženatých mužů, a to ani okrajově. Vyzdvihl naopak čtyři rozměry synody – první, 
vztahující se k inkulturaci, dále ekologickou, sociální a konečně pastorační, která do sebe 
„všechny pojímá“. Papež hovořil o kreativitě nových služebných úřadů v církvi a o roli ženy. 
S poukazem na nedostatek kněží v některých misijních oblastech podotkl, že existuje jedna 
země, z níž mnozí kněží odešli do států prvního světa – USA a Evropy – a kde se nedostává 
kněží k vyslání do vlastních, amazonských oblastí. 

(zdroj: Církev.cz) 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Když si děti hrají 

Ještě před chvílí byly naše holčičky rozhádané, praly se, ubližovaly si. 
Dohadovaly se, fňukaly, byly mrzuté. Když se to tak sejde, je těžké zůstat s chladnou 
hlavou…Ale najednou se něco zlomilo a ony si hrají. Krásně, potichu, vymýšlejí hry, 
svorně sedí vedle sebe na zemi a jsou tak zabrané do činnosti, že si ani nevšimnou, 
že je koutkem oka pozoruji. Nepotřebují hračky, stačí vykrajovátka, vařečky, 
kuchyňské náčiní – a fantazie. Najednou není třeba usmiřovat spory, zabraňovat 
rvačkám. Je krásné, opět se moci, spolu s dětmi, vnořit zpět do svého dětství, do 
bezstarostného světa her a kouzel. Nejen za to Tě chci, Pane, chválit. 

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

                                                                          

• Mír, cesta naděje tváří v tvář překážkám a zkouškám 

Naděje nás staví na cestu míru, zatímco nedůvěra a strach zvyšují „křehkost 
vztahů a riziko násilí“.  

Proto nás papež vybízí, abychom se stali strůjci pokoje, otevřenými k dialogu bez 
vylučování či manipulace.  Směřovali k ekologické konverzi, která je „novým 
pohledem na život“.  

Svatý otec ve svém poselství k 53. světovému dni míru se dotýká mnoha oblastí, 
které se věnuje tématu „Mír jako cesta naděje: dialog, usmíření a ekologická 
přeměna“. 

 „Jak budovat cestu míru a vzájemného uznání? Jak prolomit chorobnou logiku 
hrozeb a strachu? Jak přetrhnout dynamiku nedůvěry, převládající v současnosti?“ -  
klade si otázku Svatý Otec a nabízí odpověď: 

„Musíme následovat skutečné bratrství, založené na společném původu od Boha, 
uplatňované v dialogu a vzájemné důvěře. Touha po pokoji je vepsána hluboko do 
srdce člověka a nesmíme se rezignovaně spokojit s něčím, co by bylo méně.“                               

(bihk.cz) 

• Matka a dcera - nejdůvěrnější a nejbouřlivější vztah 

podle knihy „Máma a dcera“od M. Harrisonové a H. Harrisona  

Jak vychovat dceru? 

Pár impulzů pro matky k výchově dcer od prvních let až k prahu dospělosti.  

▪ Připrav se na ten nejdůvěrnější a nejbouřlivější láskyplný vztah, jaký kdy zažiješ – 
s výjimkou vztahu, který jsi měla se svou matkou. 

▪ Sleduj, jak se baví se svými panenkami. Zjistíš tak, jak mluvíš ty s ní. 

▪ Nech ji, ať spadne. Nech ji, ať se zvedne. Nech ji, ať si vypěstuje odhodlání. 

▪ Pamatuj na to, že tě neustále sleduje – jak se staráš o rodinu, jak přistupuješ k 
Bohu, jak si umíš v životě poradit.                       (www.vira.cz) 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Anežky Římské, panny 
a mučednice, v pátek je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, 
v sobotu je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, příští neděle je 3. neděle 
v liturgickém mezidobí. Touto nedělí začíná rok Božího slova (letos si připomínáme 
1600 let od smrti sv. Jeronýma, jednoho ze západních církevních otců). 

• Ekumenická bohoslužba v katedrále Sv. Ducha – v rámci Týdne modliteb 
za jednotu křesťanů se zítra - v pondělí 20. ledna uskuteční v královéhradecké 
katedrále ekumenická bohoslužba. Biskup Jan Vokál pozval představitele 
křesťanských církví, aby se v katedrále Svatého Ducha společně modlili za jednotu. 
Ekumenická bohoslužba začíná v 18.30 hodin. Jsme na ni srdečně zváni. 

• Pastorační rada farnosti – na zasedání se sejdeme ve středu od 19,30 hodin 
ve farním sále na Pouchově. Zdvořile vás všechny farníky žádáme o případné 
podněty, které bychom na ní mohli vedle vytvoření pastoračního plánu na tento rok 
projednat. 

• Staňte se lesníkem v diecézních lesích – Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. hledají 
zájemce na pozici lesníka pro lesnický úsek Náchod. Pracovní poměr na plný úvazek. 
Nástup od 1. 3. 2020 nebo dle dohody. SŠ nebo VŠ lesnické vzdělání, komunikační 
a organizační schopnosti podmínkou. Praxe v oboru výhodou. Bližší informace 
u jednatele společnosti Ing. Pavla Starého, t. 605 220 052. 

 
 

 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (20. – 26. 1. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

20.1. Po 7,30  17,00 Za +manžela a syna 

21.1. Út ------  ------  

22.1. St 18,00  17,00 Za +Karla Voslaře a tc. rod 

23.1. Čt 18,00 
Za rodinu Markovu  
a Macháčkovu  
a za duše v očistci 

17,00  

24.1. Pá 18,00 Na dobrý úmysl 17,00  

25.1. So 18,00 Za farnost 17,00  

26.1. Ne   8,00 
Za živé a +rodiče Daňkovy 
a Kloudovy a duše v očistci 

9,30 Za živé a +z rodiny 

Lektoři Ne   
Libuše Hovorková 
Josef Jíša  
Jan Mádlík sen. 

Ne 
Stanislava Kozáková 
Pavel Hesoun 
Marie Hesounová 

Čísla písní k liturgii  513  513 

Židovský humor:   

Kohn vidí v galerii obraz Narození Páně a říká si: "Ti křesťani jsou teda divní. Na šaty 
nemají, spí v chlévě, ale musí se nechat vymalovat od Rembrandta. 

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

