
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
 
K zamyšlení: 
 
 
 
 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Sir 15,16-21 

 
 

                 

 
2. čtení: 1 Korinťanům 2,6-10 

 
 

 
 

Evangelium: Matouš 5,17-37 

 

 

 

Biskup Jan Vokál navštívil Fakultní nemocnici 

V rámci celosvětového Dne nemocných navštívil královéhradecký biskup 11.2. 
Porodnickou a gynekologickou kliniku FN HK. 

„Vážím si přijetí na Vaší klinice u příležitosti svátku Panny Marie Lurdské, na který 
si připomínáme Celosvětový den nemocných", uvedl Mons. Jan Vokál, který se během 
návštěvy kliniky setkal i se zaměstnanci a hovořil s nimi například o nedostatku personálu. 
Společně diskutovali také o nutnosti poskytovat pacientům naději a lidský přístup. 

             (bihk.cz) 
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6. neděle v liturgickém mezidobí 
16. února LP 2020 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. Credo. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách 

 

Navazujeme na předchozí neděli a čteme ze shrnutí Ježíšova učení, tzv. Horského kázání. 
Po blahoslavenstvích připojuje Kristus komentář k pátému, šestému a osmému přikázání 
Desatera, základní smlouvě, na které stojí víra Izraelitů. 

Pokračujeme ve čtení prvních kapitol citovaného listu. Komunita Korintských je ve velké rozepři 
ohledně vedení a učení. Velkou roli v tom hraje gnóze, učení stavějící na tajném zasvěcení do 
„pravdy“ určené jen některým. Ale pravé Kristovo tajemství spočívá v kříži! A není určeno pro 
žádnou elitní skupinu. Přijmout ho mohou všichni. 

Být křesťanem neznamená jen zaposlouchat se do zajímavého kázání či si něco přečíst. 
Ježíš komentuje Desatero a ukazuje velmi konkrétní představu, jak jeho následovníci mají 
uzpůsobit svůj život. Dnes lze připojit modlitbu za ty, kteří se nechtějí či nedokáží podrobit 
Božím požadavkům. 

Kniha Sirachovcova je napsaná jako poučení mladého muže vstupujícího do života. V 
krátkých úvahách probírá různá témata. V našem textu upozorňuje na vážný omyl. Ve 
verších 11–12 autor píše: „Neříkej: ‘Hospodin zavinil, že jsem odpadl,’ on přece nedělá to, 
co sám nenávidí.“ Bůh člověku dává svobodu vybrat si mezi dobrem a zlem. 

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 
k 28. světovému dni nemocných 2020  

(dokončení) 
 

K tomuto útěšnému dílu ve prospěch nemocných bratří patří i služba zdravotnických pracovníků, 
lékařů, ošetřovatelů, zdravotního a administrativního personálu, pomocníků a dobrovolníků, 
kteří svou zdatnou prací dávají pocítit přítomnost Krista, jenž poskytuje útěchu, přijímá 
nemocného a uzdravuje jeho rány. Ale i tito muži a ženy jsou zranitelní a trpí svými nemocemi. 
Zvláště pro ně platí, že „když jsme obdrželi Kristovu posilu a útěchu, jsme povoláni k tomu, 
abychom se sami stávali posilou a útěchou pro bratry a s mírným a pokorným postojem 
napodobovali svého Mistra“ (Angelus, 6. července 2014). 

4. Drazí zdravotničtí pracovníci, každý diagnostický, preventivní a léčebný úkon i každá 
výzkumná činnost, léčba a rehabilitace jsou určeny nemocnému člověku; podstatné jméno 
„člověk“ má vždy přednost před přídavným jménem „nemocný“. Ať je proto vaše konání vždy 
zaměřeno na důstojnost a na život člověka, bez jakýchkoli ústupků aktům, jež mají povahu 
eutanazie, asistované sebevraždy nebo likvidace života, a to ani tehdy, kdy je stav nemoci 
nezvratný. 

Ve vztahu k hraniční zkušenosti a možného selhání i lékařské vědy při stále problematičtějších 
klinických případech a neblahých diagnózách jste povoláni k tomu, abyste se otevřeli 
transcendentní dimenzi, která vám může ukázat smysl vaší profese. Připomínáme, že život 
je posvátný a patří Bohu, a proto je nedotknutelný a nelze jím disponovat. (Srov. Kongregace 
pro nauku víry, instr. Donum vitae z 22. 2. 1987, č 5; Jan Pavel II., enc. Evangelium vitae, č. 29–
53. Zvon: Praha, 1995.)  Život je třeba přijímat, chránit, respektovat a sloužit mu od jeho 
narození až do smrti; to vyžaduje zároveň rozum i víra v Boha, původce života. Výhrada 
svědomí je pro vás v určitých případech potřebnou volbou, abyste zůstávali v souladu s oním 
„ano“ vysloveným životu a člověku. V každém případě vaše profesionalita oživovaná 
křesťanskou láskou má být tou nejlepší službou skutečnému lidskému právu, jímž je právo 
na život. I když nebudete moci uzdravit, vždy budete moci poskytovat péči gesty a postupy, 
které nemocnému přinášejí posilu a úlevu. 

Bohužel někdy v prostředí válek a násilných konfliktů se cílem útoku stává zdravotní personál 
a struktury pečující o přijetí a léčbu nemocných. V některých oblastech se i politická moc 
domáhá toho, aby mohla manipulovat lékařskou péčí ve vlastní prospěch, a omezuje 
oprávněnou autonomii zdravotnické profese. Dotýkat se těch, kdo se věnují službě trpícím 
členům těla společnosti, ve skutečnosti neprospívá nikomu. 

5. Při 28. světovém dni nemocných myslím na množství bratří a sester na celém světě, kteří 
nemají přístup k léčbě, protože žijí v chudobě. Obracím se proto na zdravotnické instituce 
a vlády všech zemí světa, aby kvůli zdůrazňování ekonomického aspektu nepřehlížely sociální 
spravedlnost. Přeji si, aby při spojení principů solidarity a subsidiarity se spolupracovalo na tom, 
aby všichni měli přístup ke vhodné léčbě pro zachování a znovunabytí svého zdraví. Ze srdce 
děkuji dobrovolníkům, kteří se dávají do služby nemocným a často nahrazují nedostatečné 
struktury a svými skutky něžnosti a blízkosti ukazují obraz Krista milosrdného Samaritána. 

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. 
 

Ve Vatikánu 3. ledna 2020, v den památky Nejsvětějšího jména Ježíš. 
 

FRANTIŠEK 
 

 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Maškarní bál na Pouchově 

Katolický spolek ve farnosti Pouchov zve Vás i Vaše blízké na maškarní veselici, 
která se uskuteční v sobotu 22.2.2020 od 20 hodin.  

Živá hudba, bohaté občerstvení, masky všelikého druhu, těšíme se na Vás.  
 

Za KS,  

Jan Mádlík 

 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Za dary tvého Ducha 

Tvůj Duch je mocný a dokáže hýbat světem. Dokáže dělat velké věci. Ovšem 
musíme být otevření. Stačí tak málo: chtít. Prosit o pomoc Ducha svatého. A On 
přijde. A dá nám rozum, moudrost, sílu, poznání, zbožnost…Je zahanbující, jak moc 
nám dáváš a jak málo za to chceš. A proto Tě chci, Pane, z celého srdce chválit.  

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

 

• Ať v životě procházíš jakoukoli zkouškou, nemusíš v tom být sám 

Ježíš se nám připodobnil ve všem, aby se stal v našich záležitostech u Boha 
veleknězem milosrdným a věrným. A protože sám prožíval utrpení a zkoušky, 
dovede pomáhat těm, na které zkoušky přicházejí. (srv. Žd 2,17-18) 

Když mi před maturitou kamarádi, kteří ji už měli za sebou, říkali, že není čeho se 
bát, protože je to fraška, považoval jsem to za machrování a nijak mi to nepomohlo. 
Naproti tomu jsem byl mockrát vděčný, když mi někdo předal zkušenosti, jak nějaká 
zkouška probíhá, na čem si profesor zakládá a ptá se na to každého, kdo mě nechá 
vybrat si téma, o kterém chci mluvit apod. Občas se stalo, že až při zkoušení někdo 
skutečně pochopil, co jsme se učili, a bylo velkou pomocí, když to vysvětlil 
spolužákům, kteří o to měli zájem. Myslím, že to platí nejen ve škole, ale i v jiných 
oblastech života.  

O to významnější je ujištění, že Ježíš se nám ve všem připodobnil a prožil 
nejrůznější životní zkoušky a utrpení jako my. A co víc, že nemachruje, ale se 
soucitem a milosrdenstvím nám věrně nabízí pomoc. Ví, čemu čelíme, rozumí tomu, 
co prožíváme. Nejen z Božího vševědoucího nadhledu, ale z osobní zkušenosti, 
zevnitř. Může nám pomoct porozumět, co se děje, upozornit nás na úskalí a 
nebezpečí, poradit nám, jak se připravit a zkouškou projít. A na rozdíl od spolužáků 
ve škole do ní může vstoupit s námi a přímo nám pomoci v jejím průběhu.       

Ať v životě procházíš jakýmkoli utrpením nebo zkouškou, nemusíš v tom být sám. 
Ježíš, který zkouškami a utrpeními prošel, je připraven projít s tebou těmi tvými, být 
tvou oporou a pomocí.  

Popros ho o to!                                                              (www.vira.cz)                                         



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Alexia a druhů, řeholníků, 
v sobotu je svátek Stolce svatého apoštola Petra, příští neděle je 7. v liturgickém 
mezidobí. 

• Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále 
na Pouchově. Senioři, nebojte se a přijďte mezi nás. Omládnete skvělou atmosférou 
mezi námi. 

• Sbírka Svatopetrský haléř – bude příští neděli ve všech katolických kostelích 
na celém světě. Výtěžek bude dán k dispozici Svatému otci Františkovi, aby mohl 
zmírňovat bídu a utrpení lidí v tomto světě. Buďme vnímaví k této jeho potřebě. 

• Den otevřených dveří – v Církevní základní škole – 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! 

 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (17. – 23. 2. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

10.2. Po 7,30 
Za syna Davida, Františka 
a na úmysly matek 

17,00 
Za +manžela a živé  
a zemřelé z rodiny 

11.2. Út ------  ------  

12.2. St 18,00 
Za Ivanu Klozovou a celý 
rod 

17,00 
Za +manžele, sestru  
a duše v očistci 

13.2. Čt 18,00 
Za Michala Šafranka, 
rodiče a sourozence 

------ Senioři Pouchov 

14.2. Pá 18,00 Františkáni 17,00  

15.2. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za +z rodiny Kovářovy, 
Vendolských, Pišlovy  
a ten celý rod 

16.2. Ne 8,00 
Za živé a +z rodiny 
Daňkovy a Kloudovy 

9,30 
Za dožitá léta  
a za obrácení rodiny 

Lektoři Ne   
Veronika Horejšová 
Jitka Benešová  
Rudolf Pastuszek 

Ne 
Pavel Hesoun 
Marie Hesounová 
Stanislava Kozáková 

Čísla písní k liturgii  517  517 

Manželský humor:   
"Chceš vidět zmuchlanou stovku?" ptá se žena manžela. "Hm," odvětí manžel. Žena 

zmuchlá stovku a hodí ji na stůl. "A chceš vidět zmuchlanou tisícovku?" povídá znova. "Hm," 
odtuší manžel. Žena vezme tisícovku, zmuchlá ji a opět hodí na stůl. "A chceš vidět 
zmuchlanejch 600 000?" povídá žena. "Hm?" projeví zájem manžel. "Tak se jdi podívat 
do garáže!" 
------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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