
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
 
K zamyšlení: 
 
 
 
 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Levitikus 19,1-2.17-18 

 
 

                 

 
2. čtení: 1 Korinťanům 3,16-23 

 
 

Evangelium: Matouš 5,38-48 

 

 

  
Úmysly papeže Františka pro březen 2020 

 

Evangelizační úmysl  

Katolíci v Číně  

Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě. 
 
Národní úmysl 

Za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím pro hledající, 
katechumeny, trpící a nemocné. 

 

 

Nedělní farní zpravodaj 8/20 
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7. neděle v liturgickém mezidobí 
23. února LP 2020 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. Credo. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Hospodin je milosrdný a milostivý 

 

Pokračujeme ve čtení Horského kázání. Ježíš komentoval některá přikázání Desatera 
a navazuje komentářem dalších částí Tóry. V posledním verši předkládá klíč. Slovo 
„dokonalý“ je v řečtině odvozeno od slova „cíl“. 

Pokračujeme ve čtení listu Korintským. V komunitě Korintských panuje napětí a rozdělení. 
Někteří se přiklonili k učení svatého Pavla, ale jiní dávají přednost jiným učitelům. Pavel je kárá 
a argumentuje… 

Poslední neděle před začátkem postní doby znovu otevře Horské kázání a Ježíšův výklad 
Tóry. Bůh volá člověka k radikalitě. Nejde ale o fundamentalismus. Skutečná Boží 
radikalita má zásadně jiný charakter! Připomeňme, že v tomto týdnu nás čeká Popeleční 
středa, den přísného postu od masa a újmy v jídle. 

Třetí kniha Mojžíšova (Levitikus) patří do Tóry, tedy Zákona. Je tvořena především 
předpisy, často dobově podmíněnými. Ale i zde nalézáme teologii a výpovědi o Bohu. 
Devatenáctá kapitola představuje část zákonů upravujících sociální poměry mezi Izraelity. 
Mnohé jsou co do ideálů pokrokovější, než máme dnes my. 

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 postní době 2020 
„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20) 

    
 

Milé sestry, milí bratři, 
 

i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas, abychom obnovili své srdce a připravili se 
na slavení velikého tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je základem 
křesťanského života, jak osobního, tak komunitárního. Je třeba, abychom se v mysli i v srdci 
neustále vraceli k tomuto tajemství. Poroste v nás měrou, jakou se necháme zapojit do jeho 
duchovní dynamiky a jakou svobodně a velkodušně na ně odpovíme. 
 

1. Velikonoční tajemství, základ obrácení 
 

Křesťanská radost tryská z naslouchání a přijetí radostné zvěsti o Ježíšově smrti 
a zmrtvýchvstání: kérygmatu. Shrnuje tajemství lásky, která je „velmi reálná, velmi pravdivá, 
velmi konkrétní, takže nám nabízí vztah upřímného a plodného dialogu“ (František, apošt. 
exhortace Christus vivit, č. 117. Karmelitánské nakladatelství, Praha, 2019.). Kdo věří v toto 
poselství, ten odmítá lež, podle které jsme si darovali život sami, zatímco se ve skutečnosti rodí 
z Otcovy lásky, z jeho rozhodnutí darovat život v hojnosti (srov. Jan 10,10). Pokud však budeme 
naslouchat svůdnému hlasu „otce lži“ (Jan 8,44), riskujeme, že se propadneme do propasti, kde 
nic nemá smysl, že zakusíme peklo už tady na zemi, jak to bohužel dosvědčují mnohé 
dramatické prožitky jednotlivců i společnosti. 

V této postní době roku 2020 bych se proto chtěl na každého křesťana obrátit slovy, 
která jsem napsal mladým lidem v apoštolské exhortaci Christus vivit: „Pohleď na rozepjaté 
paže ukřižovaného Krista a dovol, ať tě stále znovu zachraňuje. A když přijdeš vyznat 
své hříchy, pevně věř v jeho milosrdenství, které tě osvobozuje od viny. Kontempluj jeho krev 
prolitou s tak velikou láskou a nech se jí očistit. Tak budeš moci být vždy jako znovuzrozený“ 
(č. 123). Ježíšova smrt a jeho zmrtvýchvstání nepatří do minulosti: mocí Ducha Svatého je stále 
aktuální a skrze víru nám dovoluje hledět na Kristovo tělo a dotýkat se ho v mnoha trpících. 
 

2. Naléhavost obrácení 
 

Prospěje nám porozjímat do větší hloubky o velikonočním tajemství, díky kterému jsme 
obdrželi Boží milosrdenství. Milosrdenství lze zakusit totiž pouze „tváří v tvář“ ukřižovanému 
a zmrtvýchvstalému Pánu, „protože on mě miloval a za mě se obětoval“ (Gal 2,20). Jde o dialog 
od srdce k srdci, od přítele k příteli. V postním čase je proto velice důležitá modlitba. 
Více než povinnost vyjadřuje modlitba potřebu odpovědět na Boží lásku, která nás stále 
předchází a povzbuzuje. Křesťan se modlí s vědomím, že je nezaslouženě milován. 
Modlitba může mít různou formu, ale skutečný smysl má v Božích očích ta, která prolomí tvrdost 
našeho srdce, aby ho stále intenzivněji obracela k Bohu a k jeho vůli. 

V tomto příhodném čase se tedy nechme vést jako Izrael na poušti (srov. Oz 2,16), abychom 
konečně zaslechli hlas našeho Snoubence a s větší hloubkou a ochotou mu dali v sobě zaznít. 
Čím více se necháme vtáhnout do jeho slova, tím více se nám podaří zakusit jeho nezištné 
milosrdenství. Nenechme tedy uplynout toto období nadarmo, kvůli namyšlené iluzi, 
že snad jsme pánem času i způsobu našeho obrácení k Bohu. 
 
 

(pokračování) 
 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Když jsme s manželem sami 

Jsme pár dní sami. Poprvé po tolika letech! Užíváme si jeden druhého, jsme 
spolu, povídáme si, mazlíme se. Jsou to krásné okamžiky, na které budeme dlouho 
vzpomínat.  

Jak je to důležité, abychom uměli a mohli být spolu jen sami dva, bez dětí…Jak je 
to občerstvující a obohacující pro vztah! Jsem vděčná za tyto chvíle. Právě v 
takových chvílích, Tě chci, Pane, chválit.                                                                                                                                             

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

 

• Matka a dcera - nejdůvěrnější a nejbouřlivější vztah 

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

o Na druhém stupni už se dá poznat, jakým nadáním Bůh tvou dceru obdařil. A jestli 
ho skutečně využívá. 

o I ten nejzdravější vztah mezi matkou a dcerou bývá poznamenaný vzpourou. 
Obejmi ji, modli se za ni a čekej, až se vrátí. 

o Od malička si s ní povídej o svých očekáváních a morálních hodnotách. Pokud 
budeš čekat až do její puberty, bude příliš pozdě.    

o Pouč jí, že ženu odlišuje od dívky ochota přijmout zodpovědnost za vlastní život. 

o Poučovat dceru o Bohu je podobné, jako ji poučovat o sexu. Nemůžeš jí vysvětlit 
všechno najednou – učíš ji svým každodenním životem. 

o Povzbuzuj ji, aby se modlila za lidi, se kterými nevychází. Jednoho dne to můžeš 
být i ty. 

                                                                               (www.vira.cz)  

• Co je postní doba?  z knihy: "Od adventu do adventu" Jan Kotas 

Postní doba trvá čtyřicet dní. Než v neděli po prvním jarním úplňku přijdou 
Velikonoce, chtějí se křesťané dobře připravit. Mívají mezi sebou i někoho, kdo 
teprve nedávno poznal Ježíše a bude o Velikonocích pokřtěn, a pomáhají mu. 
Všichni společně hledají, co je v životě opravdu důležité: přátelství s Ježíšem a také 
s druhými lidmi. Víš, čím takové přátelství roste? 

Aby měli nesobecké a poctivé srdce a aby je nic nerozptylovalo, žijí těch čtyřicet 
dní střídmě. Ledacos načas odkládají: třeba zábavu u televize a kino, vyvařování 
dobrého jídla nebo kávu a cigarety, různé oslavy, výpravy za nakupováním. Říká se 
tomu půst. Vrací lidským srdcím prostotu a radost. 

Také Ježíš se postil. Evangelia popisují, jak žil ve veliké skromnosti čtyřicet dní na 
poušti. Teprve pak vyšel, aby se setkával s lidmi a vyprávěl jim o svém Otci.  

Připravili jsme pro vás spoustu materiálů k postní době.                                                                                  

      (deti.vira.cz) 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
• V tomto týdnu si připomínáme – Popeleční středou (je to přísný půst od masa a újmy 

v jídle) začíná 40-ti denní postní období přípravy na Velikonoce, příští neděle je 1.n.postní. 

• Mše v DMT - bude zítra v pondělí od 16 hodin v azylovém domě. Volný vstup pro zájemce 

• Křížové cesty - na Pouchově ve středu a v pátek od 17,30 hodin a pak v neděli 
vždy od 15 hodin odpoledne, na Rožberku ve středu a v sobotu od 16,30 hodin. Můžete 
se napsat na jejich vedení, papír je na stolečku. 

• Liturgie postní doby - nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší 
soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Tradici našeho 
národa odpovídá vyjadřovat hudbou nejen radost, ale i toužebné očekávání ducha 
kajícnosti i zármutek. Proto biskupové a ostatní ordináři českých a moravských diecézí 
v říjnu 1969 rozhodli, aby používání hudebních nástrojů v době adventní a postní 
a při bohoslužbách za zemřelé nemuselo být u nás omezeno jen na pouhý doprovod 
zpěvů. Je třeba ovšem hrát tak, aby to odpovídalo vážnosti liturgické doby. Od Zeleného 
čtvrtku po skončení „Gloria“ večerní mše na památku Večeře Páně až do začátku „Gloria“ 
velikonoční vigilie je přípustné i nadále pouze doprovázet zpěv; je ovšem vhodnější v té 
době hudební doprovod nepoužívat. Od Popeleční středy až do Bílé soboty včetně, 
se vynechává v liturgických textech každé „Aleluja (mimo slavností).“ 

• Postní brožurky – k dispozici v sakristii. Cena je stanovena na 32 Kč. 

• Postní kapky na Váš e-mail - stačí poslat odkaz www.postnikapky2019.maweb.eu 
a od Popeleční středy Vám budou pravidelně do PC přicházet k postnímu zamyšlení. 

 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (24. 2. – 1. 3. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

24.2. Po 7,30 
Za P. Karla Golaise, sestru 
Albínu a +rodiče a 
sourozence 

17,00 Na dobrý úmysl dárce 

25.2. Út ------  ------  

26.2. St 18,00 
Za živé a +z rodiny 
Rýznarovy a Joklíkovy 

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

27.2. Čt 18,00 
Za živé a +kostelníky a 
kostelnice z naší farnosti 

17,00 
Za +Miroslava a Annu 
Krejcarovy a Gertrudu 
Doležalovou 

28.2. Pá 18,00 
Za Ladislava Kahla a živé 
a +z rodiny 

17,00  

29.2. So 18,00 Za farnost 17,00  

1.3. Ne 8,00 
Za Josefa a Miladu Ferba-
sovy a rodiče z obou stran 

9,30 
Za živé a +z rodiny 
Bartošovy 

Lektoři Ne  
Jitka Rusková 
Ondřej Rusek  
Veronika Horejšová 

Ne 
Marika Bartošová 
Ing. Vladimír Novotný 
Marie Novotná 

Čísla písní k liturgii  518  518 

Humor ve stáří :   
"Nechcete si sednout, dědečku?" "Ne, děkuji, chlapče, já jedu jen jednu stanici." "Jen si 
sedněte, dědečku, nejste totiž v autobuse, ale v parku." 

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

