
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
 
K zamyšlení: 
 
 
 
 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Izaiáš 58,7-10 

 
 

                 

 

 
2. čtení: 1 Korinťanům 2,1-5 

 
 

 
 

Evangelium: Matouš 5,13-16 

 

 

 

Padesát let slavíme mši sv. česky 

Se začátkem církevního roku uplynulo padesát let od okamžiku, kdy kněží začali 
sloužit mši svatou v národním jazyce, čelem k lidu a podle nového mešního řádu. Lidé, 
kterým ještě není padesát, vlastně už nic jiného nepamatují a předkoncilní liturgii mohou 
znát spíše jako poklad tradice církve a mimořádný způsob slavení mše svaté. 

(z katyd.cz) 
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5. neděle v liturgickém mezidobí 
9. února LP 2020 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. Credo. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Spravedlivý zazáří v temnotách jako světlo 

 

Ježíš vyhlašuje v Horském kázání svůj program. Nejprve uvedl určité teze – blahoslavenství. 
Na to naváže náš text. Jde vlastně o burcující výzvu! 

Na pokračování čteme úvodní kapitoly Prvního listu Korinťanům. Korinťané (dnes bychom řekli 
farnost) se zjevně přou o to, kdo je závaznou autoritou a má vést komunitu. Proto se obrátí 
na svého zakladatele – svatého Pavla. A on je kárá a ukazuje na svém příkladu, který sami 
zažili, jak vypadá skutečný život podle Kristova evangelia. 

Matoušovo evangelium nabízí nejen vyprávění o Ježíšových skutcích, ale zachytilo 
i několik bloků jeho poučení. První velkou poučnou řečí je Horské kázání. Tato neděle 
nabízí jednu z výzev této řeči. Ježíšova slova nejsou zajímavou filosofickou meditací. 
Jsou jasnou výzvou posluchačům! Ta platí i dnes a je směřována právě nám! 

V 58. kapitole Izaiášova textu se zřejmě ocitáme v době po babylonském zajetí, tedy 
na konci 6. století před Kristem. Jde o dobu určité únavy, snad až rezignace na praxi víry. 
Bůh říká: „Žádají ode mě spravedlivé soudy a touží po blízkosti Boha, postí se…, ale 
k sváru a hádce se postíte. Není půst, jaký si přeji, spíš: rozvázat nespravedlivá pouta…?“ 
…… a pokračuje tímto čtením. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Poselství svatého otce Františka 
ke 28. světovému dni nemocných 2020 

 

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

Drazí bratři a sestry! 
 

1. Slova, která Ježíš vyslovuje: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, 
a já vás občerstvím“ (Mt 11,28), odhalují tajemnou cestu milosti, jež se ukazuje prostým 
lidem a nabízí posilu unaveným a vyčerpaným. 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“ (Angelus, 6. července 2014). 

Při 28. světovém dni nemocných se Ježíš obrací se svým pozváním na nemocné 
a utlačované i na chudé, kteří vědí, že jsou úplně závislí na Bohu. Byli zraněni těžkou 
zkouškou a potřebují uzdravení. Tomu, kdo prožívá úzkost ze své vlastní zranitelnosti, 
bolesti a slabosti, Ježíš Kristus nenakládá zákony, ale nabízí mu milosrdenství, to znamená 
svou osobní útěchu. Ježíš hledí na zraněné lidstvo. Má oči, které vidí, které si všímají, 
protože hledí do hloubky a nejsou lhostejné, ale zastavují se a pohlížejí na celého člověka, 
na každého člověka v jeho zdravotní situaci, aniž by někoho vyřazovaly, ale každého zvou, 
aby vstoupil do jeho života a zakoušel něhu. 

2. Proč Ježíš chová tyto city? Protože on sám se stal slabým, zakoušel lidské utrpení a pak 
dostával posilu od Otce. Vskutku pouze ten, kdo osobně prožil tuto zkušenost, dokáže 
být pro druhé útěchou. Utrpení má různé těžké podoby: nevyléčitelné a chronické nemoci, 
psychické choroby, onemocnění, která potřebují rehabilitaci nebo paliativní léčbu, různá 
postižení, dětské a stařecké nemoci… V těchto situacích mnohdy konstatujeme nedostatek 
lidskosti, a proto se pro celkové uzdravení člověka ukazuje jako potřebný personalizovaný 
přístup k nemocnému, kdy léčba se spojuje se starostlivostí. Při nemoci cítí člověk, 
že je ohrožená nejen jeho fyzická integrita, ale také jeho vztahová, rozumová, citová a 
duchovní stránka. Proto vedle léčby očekává i podporu, povzbuzení a pozornost… zkrátka 
lásku. Kromě toho je u nemocného jeho rodina, která trpí a také vyžaduje povzbuzení 
a blízkost. 

3. Drazí nemocní bratři a sestry, nemoc vás zvláštním způsobem staví mezi ty, 
kdo „se lopotí a jsou obtíženi“, a tak přitahují pohled Ježíšova srdce. Z něho přichází světlo 
pro vaše temné chvilky a naděje ve vaší sklíčenosti. On vás zve, abyste šli k němu: 
„Pojďte.“ V něm totiž najdete sílu překonat nepokoj a otázky, jež ve vás vyvstávají při této 
„noci“ těla a ducha. Kristus nám sice nedal žádné recepty, ale svým utrpením, smrtí 
a zmrtvýchvstáním nás osvobozuje od útlaku zla. 
V takovéto situaci zajisté potřebujete místo, kde byste se mohli posílit. Církev chce stále 
více a stále lépe být „hostincem“ milosrdného Samaritána, jímž je Kristus (srov. Lk 10,34), 
to znamená domem, kde můžete nacházet jeho milost, jež se vyjadřuje srdečností, přijetím 
a úlevou. V tomto domě se budete moci setkávat s lidmi, které Boží milosrdenství uzdravilo 
z jejich zranitelnosti a kteří vám dokážou pomoci nést kříž tím, že otevřou svá zranění, skrze 
něž můžete spatřovat horizont přesahující nemoc a získávat pro svůj život světlo a vzduch. 
 

(pokračování) 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: V neděli 

Je sváteční den. Dnešek patří Tobě. Chceme ho prožít s Tebou – a společně, 
jako rodina. Můžeme jít do kostela, mít slavnostní oběd, můžeme spolu, jako rodina, 
odpočívat, slavit. Dáváš nám sedmý den, abychom se zastavili a nabrali síly. 
Abychom vypnuli od každodenního shonu a napětí. Abychom se mohli víc soustředit 
na Tebe a na to, co nám dáváš. Proto Tě chci, Pane, chválit.  

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

 

• Den otevřených dveří – Církevní základní škola 

místo konání: Hradec Králové – Na Hradě 90  

Vážení rodiče, vážení přátelé, zveme vás na Den otevřených dveří naší školy! 

 Ve čtvrtek 20. 2. 2020 vám nabídneme ochutnávku naší projektové práce - těšit 
se můžete na tvořivé výtvarničení, hudební hrátky, čtenářskou dílnu nebo misijní 
cukrárnu. Přijďte nahlédnout do výuky, setkat se s vedením školy a prožít dopoledne 
s našimi žáky a učiteli… Těšíme se na vás!  

             (bihk.cz) 

                                             

• Mír, cesta ekologické konverze 

Jednou z podmínek míru ve světě je podle papeže i ekologická konverze. Jde o 
transformaci vztahů mezi lidmi navzájem, jakož i vztahů člověka s jinými živými 
bytostmi, se stvořením, a se Stvořitelem, který je původcem každého života. Na 
potřebu „mírových vztahů mezi společenstvími a zemí, přítomností a minulostí, mezi 
zkušenostmi a nadějemi“ upozornila i letošní biskupská synoda o Amazonii.  

      (bihk.cz) 

 

• Adorace „24“ s úmyslem: za milost pokání 

Vážení přátelé, dovoluji si poslat pozvání na únorovou adoraci "24". 

Bude probíhat od pátku 14.2 19,00 hod. do soboty 15. 2. 19,00 hod.  v kapli sv. 
Vojtěcha ve 2. patře Nového Adalbertina. 

Zapsat se na konkrétní hodinu můžete na adrese simkova.jaroslava@seznam.cz, 
nebo na telefonu 605 345 973.                                                                                                                                            

        (Jaroslava Šimková) 

 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – zítra v pondělí je památka sv. Scholastiky, panny, 
v úterý je památka Panny Marie Lurdské (světový den nemocných), příští neděle 
je 6. v liturgickém mezidobí. 

• Setkání Net for God – s tématem filmového dokumentu: Sv. Jan Maria Vianey - 
farář Arský.  Vesnička Ars nedaleko Lyonu ve Francii je dnes známa po celém světě 
díky Janu Maria Vianney, který zde sloužil jako farář 41 let. Každý rok sem zavítá 
na 500 000 poutníků, aby se zde modlili a více poznali život tohoto muže. 
Čím byl tento malý a pokorný farář tak výjimečný, že přitahuje takové množství lidí? 
Dokument zve na jedinečný zážitek a prožitek ze života tohoto svatého kněze. Setkání 
bude spojeno s malým občerstvením. 

• Charita oznamuje – do tříkrálových kasiček jsme jako farnost přispěli: na Pouchově 
částkou 11 080 Kč a na Rožberku částkou 5 453 Kč. Všem dárcům patří upřímné 
poděkování. 

• Nepřítomnost P. Miloslava – P. Miloslav se v následujícím týdnu zúčastní 
duchovních cvičení. Mše svaté ve farnosti budou proto slouženy po jeho návratu – 
v sobotu a v neděli. Prosíme, ve všedních dnech využijte mše svaté v jiných kostelích 
města Hradce Králové. Doporučujeme bohoslužby v kostele Božského Srdce Páně 
u vlakového nádraží – vždy ve 12 hodin. Rozpis všech ostatních bohoslužeb 
je na vývěsce v okně zákristie. 

 
 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (10. – 16. 2. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

10.2. Po ------  17,00 Na dobrý úmysl dárce 

11.2. Út ------  ------  

12.2. St ------  ------  

13.2. Čt ------  ------  

14.2. Pá ------  ------  

15.2. So 18,00 Za farnost 17,00  

16.2. Ne   8,00 

Za Blaženu a Josefa 
Mužátkovy, syna Josefa  
a zemřelé rodiče  
a sourozence z obou stran 

9,30 Na úmysl dárce 

Lektoři Ne   
Eliška Voláková 
Kristýna Petrová  
Libuše Hovorková 

Ne 
Petr Rusek 
Lukáš Kyrian 
Stanislava Poznarová 

Čísla písní k liturgii  516  516 

Manželský humor:   
Povídají si dva kamarádi: "Ty nemáš nepříjemnosti s manželkou, když se vrátíš domů 
pozdě v noci?" "Ne. Já se s ní vždycky vsadím, že přijdu brzo, a ona má pak radost, 
že vyhrála." 

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