
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
 
K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Malachiáš 3,1-4 

 
 

                 

2. čtení: List Židům 2,14-18 

 
 

 
 

Evangelium: Lukáš 2,22-40 

 

 

 

  
Úmysly papeže Františka pro únor 2020 

Všeobecný úmysl 
Naslouchat volání uprchlíků 

– Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester 
a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů. 
Národní úmysl 

– Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích 
nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti. 
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Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) 
2. února LP 2020 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria, Credo 
 

Odp. Žalm: Hospodin zástupů, on je král slávy 
 

Lukáš ve svém evangeliu představuje Ježíše jako nového Mojžíše, proto věnuje velkou 
pozornost jeho narození. V úryvku různí lidé potvrdí Kristovo poslání. Náš text lze srovnat se 
zaslíbeními Starého zákona (viz 1. čtení nebo Iz 52,8-10). 

List Židům velmi pečlivě vysvětluje židovským konvertitům ke křesťanství význam a smysl 
Kristovy oběti. Opírá se o židovské autority (Písmo, anděly, Mojžíše). V předchozích verších 
cituje autor Písmo, kde se říká: „Budu zvěstovat bratřím…“ Jestliže jsme Kristovými bratry, pak 
následující argumentace platí. 

Tuto neděli slavíme svátek lidově zvaný „Hromnice“, který dnes nahrazuje 4. neděli 
v mezidobí. Připomíná událost, kdy byl Ježíš podle předpisů Tóry přinesen jako prvorozený 
syn do jeruzalémského chrámu čtyřicet dní po narození a byla za něj přinesena oběť. 
Tehdy zaznívá proroctví, že Ježíš je světlo pro všechny národy. Proto se dnes na začátku 
mše svaté světí svíce. 

Izraelité se na konci 6. stol. př. Kristem vrátili na své území. Země byla zničená a bez 
zázemí, podobně jako chrám. Prorok především kritizuje špatně vedené bohoslužby 
v chrámě, které byly konány kněžími z rodu Levi. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Návrat Mariánského sloupu 
je porážkou nenávisti a vítězstvím zdravého rozumu 

Jan Ziegler, publicista 

Pražští zastupitelé revokovali své dřívější usnesení a na Staroměstské náměstí by se 
měla vrátit replika Mariánského sloupu od sochaře Petra Váni. Je to náprava 
neomluvitelného barbarského činu.  
 

Usnesení zastupitelů hlavního města v praxi znamená, že souhlasí se záborem 
místa na Staroměstském náměstí pro repliku vzácné barokní památky vynikajícího 
sochaře Jana Jiřího Bendla z roku 1652. Ten původní zničil 3. listopadu 1918 
zfanatizovaný dav vedený žižkovským anarchistou a bohémem Frantou Sauerem. 
Rozhodnutí o znovu-umístění Mariánského sloupu je samozřejmě čistě v kompetenci 
pražské samosprávy a pražských úřadů, ale já jsem rád, že rozhodly, jak rozhodly. 
Znamená to, že Technická správa komunikací nyní bude muset vydat poslední 
souhlasné razítko na zábor místa a může se začít stavět. Takže s velkou 
pravděpodobností ještě letos vyroste vedle sousoší Mistra Jan Husa dokonalá 
napodobenina Mariánského sloupu. 

Bude to také taková zkouška naší snášenlivosti, vzájemného respektu a úcty 
k hodnotám druhých. Někdy mám dojem, že nekatolíci si pod pojmem tolerance 
představují to, že katolíci bez odporu přijmou jejich hodnoty, například husitství 
a reformaci, ale sami se ke svým hlásit nesmí. Mariánská úcta je nedílnou součástí 
katolictví, katolíci uctívají Pannu Marii jako Boží rodičku, matku Božího syna, bez 
které by na světě nebyl Ježíš Kristus. A proto ji při zvláštních příležitostech děkují.                

A jednou z takových příležitostí byla i úspěšná obrana Prahy proti Švédům 
za Třicetileté války, jejichž vojska plenila zemi, rabovala a vraždila zdejší obyvatele. 
Švédští vojáci nám také uloupili vzácné předměty z rudolfinských sbírek na Pražském 
hradě. Nelze se tedy divit tomu, že Pražané měli strach z tak hrozného nepřítele 
a rozhodli se nepodat a bránit své domovy. To se jim povedlo, Švédové Staré a Nové 
Město nedobyli a po uzavření Vestfálského míru v roce 1648 odtáhli. Čili obyvatelé 
hlavního města poděkovali Mariánským sloupem za to, že přežili hroznou válečnou 
dobu. To nebyla oslava Bílé Hory nebo katolické reformace, jak se mnozí 
neinformovaní jedinci mylně domnívají, ale oslava záchrany Prahy, se kterou 
se tehdy ztotožnila drtivá většina Pražanů. 

V éře tzv. první republiky žádal významný katolický spisovatel Jaroslav Durych 
odstranění Husovy sochy ze Staroměstského náměstí. Zdůvodňoval to také tím, 
že Jan Hus byl ideovým původcem husitství, které naší zemi přineslo zkázu 
a úpadek. V současnosti se takové názory na katolické straně nevyskytují. 
Samozřejmě, výhrady k husitské éře přetrvávají, ale nenávist nikoliv. Byl bych tedy 
rád, kdyby i bratři evangelíci nahlíželi na historii s jistým nadhledem a respektem 
k cítění druhých.  Připomínám, že jedna z nejvýznamnějších postav českých dějin, 
evangelík František Palacký, prohlásila: „Katolická církev toho v historii pro český 
národ víc dobrého než zlého udělala.“  

 (církev.cz) 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Když v sobě cítím klid a mír 

Je málo okamžiků, kdy člověk nikam nespěchá, nesnaží se honem rychle stíhat 
všechny úkoly a povinnosti, kdy se neobává, co bude zítra, kdy se netrápí starostmi 
a bolestmi druhých, kdy nemusí řešit nepříjemné situace, potíže ve výchově, v rodině 
nebo v práci. Kdy člověk může vzhlédnout mezi mraky, radovat se ze slunce, z toho, 
čím vším nás zahrnuješ. Takový okamžik právě teď prožívám a jsem Ti za tyto oázy 
klidu vděčná. Dávají nám sílu do dalších dní i let. Nejen za tyto okamžiky – a 
především v těchto okamžicích – Tě chci, Pane chválit. 

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

 

• Poselství Svatého otce Františka k 28. světovému dni nemocných 11. února 
2020 a jeho ujištění 

„Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím“ 
(Mt 11,28) 

Tato slova vyjadřují solidaritu Syna člověka, Ježíše Krista, se zarmouceným a 
trpícím lidstvem. Kolik lidí trpí na těle i na duchu! Slovy „pojďte ke mně“ volá 
všechny, aby přišli k němu, a slibuje jim úlevu a osvěžení. „Když je Ježíš vyslovuje, 
má před očima lidi, s nimiž se každý den setkává na ulicích Galileje; mnozí jsou lidé 
prostí, chudí, nemocní a postavení na okraj vinou tíhy zákona a nespravedlivého 
sociálního systému… Tito lidé stále chodili za ním, aby naslouchali jeho slovu – slovu 
dávajícímu naději“  

Panně Marii, Uzdravení nemocných, svěřuji všechny lidi, kteří snášejí tíži nemoci, 
spolu s jejich rodinnými příslušníky a také všechny zdravotnické pracovníky. Všechny 
s láskou ujišťuji o své blízkosti v modlitbě a posílám jim své apoštolské požehnání.  

             (bihk.cz) 

• Mír, cesta smíření v bratrském společenství 

„Jedině, když si zvolíme cestu úcty, budeme moci prolomit spirálu pomsty a 
nastoupit na cestu naděje,“ píše Svatý otec a odvolává se na Ježíšova slova z 
Matoušova evangelia (18,21-22) o potřebě odpustit bratru. 

„Tato cesta smíření nás volá, abychom našli v hloubce našeho srdce sílu 
odpuštění a schopnost uznat se za bratry a sestry. Naučit se žít v odpuštění zvětšuje 
naši schopnost stát se muži a ženami pokoje,“ zdůrazňuje papež. 

„Tato slova platí i pro svět politiky a ekonomiky,“ vysvětluje papež a dodává, že 
„nikdy nebude skutečný mír, pokud nebudeme schopni budovat spravedlivější 
ekonomický systém.“ 

 (bihk.cz) 

http://www.bihk.cz/


  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – zítra je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, 
po ranní mši svaté se bude individuálně udělovat svatoblažejské požehnání. Ve středu 
je památka sv. Agáty, panny a mučednice, ve čtvrtek je památka sv. Pavla Mikiho 
a druhů, mučedníků, pátek je první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Božskému Srdci 
Páně, v sobotu je sobotní památka P. Marie, příští neděle je 5. neděle v liturgickém 
mezidobí. 

• Návštěva starých a nemocných farníků – bude na první pátek v dopoledních hodinách 
podle předem domluveného času.  

• Rekordní výtěžek Tříkrálové sbírky - nečekaný dárek dostala Tříkrálová sbírka 
ke svému 20. výročí v regionech královéhradecké diecéze. Koledníci vykoledovali 20,7 
miliónů korun. Kolik jsme vybrali v naší farnosti, se dozvíme později, až nám budou 
zaslány konkrétní údaje od charity. 

• Pozvání na nešpory katedrální kapituly – dnes od 17,30 hodin do katedrály SD. Přijďte 
si poslechnout a účastnit se zpívané formy oficiální modlitby církve – breviáře. Tato 
modlitba dnes již zdaleka není výsadou jen pro zasvěcené osoby v církvi, ale je určena 
jako forma modlitby pro každého zbožného křesťana. 

 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (3. – 9. 2. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

3.2. Po 7,30 
Za dcery s rodinami, vnuč-
ku s manželem, jejich víru 
a požehnání 

17,00 
Za dar víry pro děti a vnou-
čata a za živé a +z rodin 

4.2. Út ------  ------  

5.2. St 18,00 
Za rodinu Stašovu  
a Forbelských 

17,00 
Za živé a +z rodin 
Procházkovy, Boučkovy  
a příbuzné a duše v očistci 

6.2. Čt 18,00 
Za rodinu Pařízkovu  
a duše v očistci 

17,00 
Za +manžela, nemocnou 
švagrovou a sestru 

7.2. Pá 18,00 
Za Antonína a Františku 
Dufkovy a za jejich živé  
a zemřelé děti 

17,00 Na úmysl dárce 

8.2. So 18,00 Za farnost 17,00 Za dar zdraví 

9.2. Ne   8,00 
Za Jana Věcka a rodiče 
z obou stran 

9,30 Na úmysl dárce 

Lektoři Ne   
Marie Košňarová 
Jana Portyková  
Helena Baigerová 

Ne 
Jitka Bartošová 
Marie Bártová 
Zdeněk Krám 

Čísla písní k liturgii  515  515 

Humor na pololetní prázdniny:   
Víš, co je to být ve dvojím ohni? Když jdeš po ulici, cpeš se sušenkami a potkáš třídní 
učitelku. Když ji nepozdravíš, řekne to rodičům, a když ji pozdravíš, stejně budeš mít 
průšvih, protože mluvit při jídle je neslušné! 

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