
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
 
K zamyšlení: 
 
 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Genesis 2,7-9; 3,1-7 

 
 

                 

 
2. čtení: Římanům 5,12-19 

 
 

Evangelium: Matouš 4,1-11 

 
 

Papež František:  

Pánova vůle je soucit: »milosrdenství chci a ne oběti«. Nelítostné srdce 
je modlářské, soběstačné srdce, jemuž je oporou na cestě vlastní sobectví a sílu mu 
dodávají pouze ideologie. 

Když se zatvrdí srdce, je zavilé a zapomíná. Zapomíná na milost spásy, zapomíná, 
že milost je zdarma. Zavilé srdce vede k rozepřím, válkám, vede k egoismu a deptání 
bratra. Nemá totiž soucit. Velikost poselství spásy spočívá v tom, že Bůh s námi má soucit. 

Každý z nás má ve svém srdci něco zatvrzelého. Upamatujme se, a Pán ať nám dá 
srdce čisté a upřímné, jak jsme prosili ve vstupní modlitbě dnešní liturgie, abychom byli 
Jeho důstojným příbytkem. Do zatvrzelých srdcí Pán vstoupit nemůže, do 
ideologizovaných srdcí nemůže vstoupit Pán. Jedině do srdcí, která jsou jako Jeho srdce, 
do soucitných srdcí vchází Pán, do srdcí, jež mají slitování a jsou otevřená. Kéž nám Pán 
daruje tuto milost.                                                       (ranní kázání v kapli Domu sv. Marty) 
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1. neděle postní 
1. března LP 2020 

Barva fialová. Mše vlastní.  

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili 

 

Ježíšovo veřejné působení začíná křtem v Jordánu. Vzápětí Ježíš odchází na poušť. Teprve 
po této postní přípravě na poušti vystoupí se svým poselstvím. 

List Římanům vysvětluje velice systematicky, proč musel přijít Ježíš jako zachránce a jaký 
význam má ospravedlnění jeho obětí. V našem textu se popisují klíčové důsledky dědičného 
hříchu a jeho odstranění Kristovou obětí. 

Zahajujeme postní dobu. Není to čas smutku, ale intenzivního ponoření do Božích 
tajemství. Proto má mít dnešní bohoslužba slavnostní vstup. I liturgické texty odráží 
začátek, tedy Ježíšovu přípravu na veřejné vystoupení. Všimněme si, že během postní 
doby jsou vybírány vůbec nejdůležitější texty Písma. Proto první čtení nemusí tematicky 
korespondovat s evangeliem, podobně ani žalm nemusí odpovídat na první čtení. 

Starozákonní teolog pomocí příběhu zkouší vysvětlit záměr stvoření světa. Bůh tvoří 
člověka (adam znamená hebrejsky člověk) a dává mu úkol střežit zahradu. Ve třetí 
kapitole je člověk podroben zkoušce, ve které selhává. Z obou kapitol čteme jen vybranou 
část. 

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 Korinťanům 5,20) 

    
 

3. Vášnivé Boží rozhodnutí vést dialog se svými dětmi 

 
Pán nám znovu nabízí příhodný čas k našemu obrácení. Nemůžeme to nikdy brát jako 

samozřejmost. Tato nová šance by v nás měla vyvolat vděk a zbavit nás lhostejnosti. Navzdory 
zlu, které je mnohdy dramaticky přítomno v našem životě i v životě církve a světa, vyjadřuje 
tento čas, daný nám pro změnu našeho života, pevné Boží rozhodnutí nepřerušit spásonosný 
dialog s námi. V Ježíši ukřižovaném, se kterým Bůh „jednal kvůli nám jako s největším 
hříšníkem, abychom my skrze něho byli spravedliví u Boha“ (2 Kor 5,21), toto rozhodnutí došlo 
až k tomu, že na Syna dopadly všechny naše hříchy, až byl postaven „Bůh proti Bohu“, jak řekl 
papež Benedikt XVI. Vždyť Bůh miluje i své nepřátele (srov. Mt 5,43–48). 

Skrze velikonoční tajemství svého Syna chce Bůh navázat dialog s každým člověkem. 
Nikoli takový, jaký se připisuje Athéňanům, „kteří se ničím jiným nezaměstnávali než tím, 
co nového by si mohli povědět nebo vyslechnout“ (Sk 17,21). Povídání vycházející z prázdné 
a povrchní zvědavosti je charakteristické pro světskou tvář každé doby. V naší době se k nám 
může vloudit i skrze zavádějící používání komunikačních prostředků. 

 
4. Bohatství, které je třeba sdílet, nikoli hromadit pro sebe 

 
Velikonoční tajemství jako střed našeho života znamená soucítit s Kristovými ranami, které 

jsou přítomné v nevinných obětech válek, v mocichtivém zneužívání života od početí až po stáří, 
v nejrůznějších formách násilí a přírodních katastrofách, v nespravedlivém rozdělení přírodního 
a nerostného bohatství, v jakékoli formě obchodu s lidmi, v honbě za ziskem, která se stává 
formou modloslužby. 

I dnes je důležité zvát všechny lidi dobré vůle, aby se dělili o svůj majetek s těmi, kdo almužnu 
nejvíce potřebují, a měli tak osobní účast na budování spravedlivějšího světa. Sdílení v rámci 
křesťanské lásky činí člověka více člověkem; hromadění přináší riziko, že se uzavřeme 
do svého egoismu a staneme se bezcitnými. Můžeme a máme vyjít ze svého egoismu i v rámci 
ekonomické struktury. Na datum 26. až 28. března postní doby 2020 jsem proto svolal do Assisi 
mladé ekonomy, podnikatele a change-makers, aby přispěli k vytvoření spravedlivější 
a inkluzivnější ekonomie ve srovnání se současnou. Jak často opakuje magisterium, politika 
je významnou podobou lásky (srov. Pius XI., Proslov k FUCI, 18. prosince 1927). Stejně tak 
bude důležité věnovat se ekonomice v duchu evangelia, který je duchem blahoslavenství. 

Pro nadcházející postní dobu prosím o přímluvu Nejsvětější Pannu Marii, abychom přijali 
výzvu nechat se smířit s Bohem, abychom zaměřili pohled svého srdce na velikonoční tajemství 
a obrátili se k otevřenému a upřímnému dialogu s Bohem. Budeme se tak moci stát tím, 
co Kristus říká svým učedníkům: solí země a světlem světa (srov. Mt 5,13–14). 
 
 
Řím u Sv. Jana Lateránského, v den památky Panny Marie Růžencové 7. října 2019. 
 

FRANTIŠEK 
 

 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Postní zamyšlení 

Den má 24 hodin, 1440 minut a 86 400 sekund. Dnes dávej pozor, abys je 
nepromarnil. Pečlivě si rozmysli, co budeš dělat v době, kdy nemáš úkoly a 
povinnosti a kdy se můžeš rozhodnout podle svého zájmu.  

Tento den ti dal Bůh jako dar. Každou hodinu, minutu i sekundu přenechává 
jenom tobě. Přemýšlej, jak tyto vzácné chvíle využiješ. 

            (z časopisu „Moje postní doba“, nakladatelství Duha) 

 

• Dobrovolnictví v pastorační péči o nemocné 

Biskupství královéhradecké opět otevírá kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o 
nemocné. 

Máte-li touhu a chuť pomáhat, může být právě tato sféra vaší parketou. 
Dobrovolník nabízí nemocným lidský zájem vyjádřený osobní návštěvou a 
přítomností – zpravidla formou rozhovoru, nasloucháním i mlčenlivou přítomností u 
lůžka, modlitbou, četbou z Bible, zprostředkováním účasti na nemocničních 
bohoslužbách. Zprostředkovává kontakt s duchovními všech církví a náboženství 
registrovaných v České republice. Dobrovolník je ochoten všem bez rozdílu věnovat 
svůj čas, sdílet jejich radosti, ale i starosti, strach, bolest, osamocení, úzkost… 
Respektuje svobodu nemocného službu přijmout, ale i odmítnout.  

  Délka kurzu: září–prosinec 2020 (osm sobot).  

Více na: www.pastoracnistrediskohk.cz 

                                                                               (www.vira.cz)  

 

• Pokušení občas vynechat modlitbu   podle knihy: „Zázrak v Neratově“, Josef 
Suchár – zakladatel sdružení Neratov, Tomáš Kutil 

Pravidelná i společná modlitba a rozdělení ora et labora – modli se a pracuj – jsou 
pro mě velmi přínosné. Je v tom nádech a výdech. Pokud by záleželo jen na mně, 
tak bych se na modlitbu snadno vykašlal. Rituály a řád mi někdy lezou na nervy. 
Někdy s tím mám spojený pocit určité svázanosti. Ale je to něco, co nás drží. Ráno 
se sejdeme na breviář, pak máme hodinku duchovní četby.  

Jeden zpovědník mi kdysi říkal, že zvlášť ranní modlitba je velmi důležitá. 
Potřebujeme zvlášť na začátku dne, aby nás někdo dobře naformoval. A byť ne vždy 
Boží slovo vnímám naplno, je to moc dobrý způsob. Alespoň něco ve mně utkví. 
Pravidelná hodina a přítomnost ostatních pomáhají k tomu, že se člověk opravdu 
odhodlá. Sám by měl mnohem větší pokušení občas vynechat.       

     (www.modlitba.cz) 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
• V tomto týdnu si připomínáme - ve středu je připomínka sv. Kazimíra, pátek je první 

pátek v měsíci, zasvěcený úctě Božskému Srdci Páně, v sobotu je připomínka 
sv. Perpetuy a Felicity, mučednic, příští neděle je 2. neděle postní. 

• Sbírka Svatopetrský haléř – společně jsme vybrali a odeslali svatému Otci Františkovi 
12 765 Kč. Všem přispívatelům upřímně děkujeme. 

• Návštěva starých a nemocných farníků v jejich domovech – se uskuteční na první 
pátek v dopoledních hodinách podle předem dohodnutého času. 

• Pozvánka - křesťanský akademický klub Salaš Vás srdečně zve na Talk show, která 
se bude konat 4. 3. od 20,45 hodin v Novém Adalbertinu.  Půjde o diskuzi mezi 
Martinou Viktorií Kopeckou, farářkou Církve československé husitské a Davidem 
Mackem, katolíkem, sociologem, terapeutem. O jejich odlišných pohledech na život, 
církev, cesty a setkání atd. Za organizaci: Anežka Hunalová, předsedkyně.  
https://www.facebook.com/events/2852663601435313/   

• Připomínka 100. výročí narození arcibiskupa Karla Otčenáška – v sobotu 18. dubna 
2020 v 15 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové bude sloužena 
mše svatá při příležitosti 100. výročí narození Karla Otčenáška. Hlavní celebrant: Mons. 
Josef Kajnek, světící biskup, kazatel: mons. Josef Socha. Srdečně všechny zveme. 

• Pozvánka na zpívané nešpory - dnes večer od 17,30 hodin do katedrály sv. Ducha.  
 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (2. – 8. 3. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

2.3. Po 7,30 
Za syny Davida a Františka  
a na úmysly matek  

17,00 
Za dar víry pro děti  
a vnoučata a za živé  
a zemřelé z rodin 

3.3. Út 12,30 Setkání kněží DM ------  

4.3. St 18,00  17,00 
Za zdraví a  Boží ochranu 
O. Michaela Branche 

5.3. Čt 18,00 Na dobrý úmysl dárce 17,00 
Za zdárný průběh operace 
pro dceru 

6.3. Pá 18,00  17,00 
Za +manžela a syna  
a za živé a +z rodiny 

7.3. So 18,00 Za farnost 17,00 Za +Miroslava Krejcara 

8.3. Ne   8,00 
Za +manžela, rodiče Flídrovy  
a Košňarovy, za Boží pomoc  
a ochranu P. Marie pro rodinu 

9,30 
Za živé a +z rodiny 
Grofovy, Houfovy, 
Konečných a Kozákovy 

Lektoři Ne   
Jaroslava Vojáčková 
Jiří Vojáček  
Hana Špatenková 

Ne 
Marie Bártová 
Zdeněk Krám 
Jitka Bartošová 

Čísla písní k liturgii  301  301 

Rodinný školní humor :   
 "Drahá, přivedl jsem malého ze školky." "Ok. A jak mu budeme říkat, táže se manželka?" 
"Proč?" "Protože ten náš chodí do školy." 

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

https://www.facebook.com/events/2852663601435313/
mailto:jarka.detova@seznam.cz

