
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
 
 
K zamyšlení: 
 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Ex 17,3-7 

 
 

                 

 
2. čtení: Řím 5,1-2.5-8 

 
 

 
Evangelium: Jan 4,5-42 

 
 

 

Mše svaté online v rozhlase a televizi 

Na adrese: 

www.mseonline.cz    si můžete vybrat televizní sledování mší svatých. 

www.proglas.cz   si najděte čas rozhlasového vysílání mší svatých 

 

Pouchovská farnost již delší dobu také uvažuje o internetovém vysílání mší 
svatých. Snad nám tato situace tuto možnost přiblíží. 
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3. neděle postní 
15. března LP 2020 

Barva fialová. Mše vlastní. Bez Gloria. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! 
Nezatvrzujte svá srdce!! 

 

Na pozadí jednoduché zápletky otevírá evangelista diskusi, která postupně odhaluje 
podstatu křtu, podmínky jeho udělení a proces obrácení. Zmínění Samaritáni se od Židů 
oddělili snad v 8. stol. př. Kr. Jejich potomci vyznávali stejně jako Židé Hospodina, Tóru 
(Zákon), ale neuznávali Jeruzalémský chrám, jeho kněze ani judského krále. 

List Římanům systematicky vysvětluje důsledky Ježíšovy oběti. Klíčový je pojem 
ospravedlnění z víry. Míní se tím možnost přistoupit před Boha, i když nejsme součástí Izraele, 
a tedy jsme ani nezachovávali přesně Tóru. Toto ospravedlnění však není naší zásluhou či 
schopností, ale Božím darem! 

Tato postní neděle je okamžikem, kdy se církev modlí za katechumeny při tzv. skrutiniích, 
tedy modlitbě za jejich vysvobození od moci Zla a za Boží pomoc pro odevzdání se Kristu. 
Ke katechumenům se připojují i ostatní farníci a modlíme se za své plné odevzdání Bohu. 

Izrael vyšel z egyptského otroctví. Je na poušti (před r. 1200 př. Kr.), ale lidé stále 
pochybují, zda je Bůh dokáže zachránit, i když zakusili mocné vítězství nad Egypťany v 
Rákosovém moři. Bůh jejich nouzi řeší a bude řešit i dále! Zanedlouho jim Bůh nabídne 
svoji smlouvu. 

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 

 

http://www.mseonline.cz/
http://www.proglas.cz/


 

Stránka je věnována ke vzdělávání, informacím i zamyšlení           Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Závazné rozhodnutí biskupa 
Bratři a sestry v Kristu, 
z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu 
nouze, které dnes odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, 
jsem nucen rozhodnout následovně: 

I. Závazná pravidla 
1. Od dnešního odpoledne, t.j. čtvrtku 12. března 2020, se až do odvolání ruší všechny 
(tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební 
setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na 
území Královéhradecké diecéze. Výjimkou jsou bohoslužby uvnitř stálých komunit 
(řeholní společenství), jež nemají povahu veřejných shromáždění. 
2. Kněží budou sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na něž by 
byly slouženy veřejně. 
3. V případě udělování svátostí jednotlivcům je povolena účast jen nejužšího rodinného 
kruhu, do vládou stanoveného maximálního počtu účastníků. Totéž pravidlo nechť je 
aplikováno i na pohřby. 
4. Technicky zdatnější správci farností mohou zajistit přenosy jimi sloužených 
bohoslužeb prostřednictvím sociálních sítí či jinak, čímž přispějí k tomu, aby farní 
společenství bylo alespoň takto shromážděno kolem oltáře svého chrámu. Pokud tak 
neučiní, farníky vhodně informují o jiných on-line přenosech bohoslužeb, jejichž seznam 

je k nalezení například zde: https://www.mseonline.cz externí odkaz. 

5. Duchovní správce spolu s oprávněnými pomocníky zajistí pastorační péči o nemocné. 
Je třeba dbát mimořádných hygienických opatření a Nejsvětější Svátost podávat jen na 
ruku. 
6. Správci farností mohou vhodným způsobem zpřístupnit chrámy k individuální modlitbě 
či adoracím jednotlivých věřících dbajíce na to, aby se v nich najednou neshro-
mažďovalo více než 10 osob. 
7. Kropenky u vstupu do kostelů budou viditelně zakryty, aby do nich nikdo nevkládal 
ruce. 

II. Automatický dispenz 
 Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti 
na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby 
na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností se zapojit do řetězce 
modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou 
za obrácení, za odpuštění hříchů, za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují. 
Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020, 
vztahující se na věřící i na duchovní. 
Bratři a sestry v Kristu, 
všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. 
Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další 
duchovní spojení modlitbou. 
 

V Kristu Váš +Jan Vokál, biskup královéhradecký 
 
 

 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

KORONAVIRUS 
 

Ve čtvrtek 12. 3. 2020 vláda České republiky vyhlásila nouzový stav. 
S tím souvisí zrušení společných bohoslužeb. Objevují se názory, že to je 
zbytečná hysterie, panika, budování politické popularity či odvádění pozornosti 
od jiných aktuálních problémů společnosti. Dosavadní průběh epidemie 
v České republice a zkušenost z jiných států jednoznačně ukazují, že dosud 
vyhlášená preventivní opatření jsou potřebná a přicházejí ve správné době.   

Opatření jsou přijímána z důvodu zastavení šíření koronaviru. Hlavním 
principem je povšechně minimalizovat kontakt mezi lidmi, proto nemá smysl 
organizovat více mší pro třicet osob či vyjíždět na mši do obcí, kde je malý 
počet věřících. Šetřeme i své kněze, aby mohli navštěvovat se svátostmi ty, 
kteří to nejvíce potřebují. 

Někteří lidé porušují preventivní opatření se zdůvodněním, že se nemoci 
nebojí. Vždyť většina pacientů má jen kašel a přechodně zvýšenou teplotu, 
případně se nebojí na nemoc zemřít. To není odvaha, ale bezohlednost, 
riziko přenosu na lidi, kteří budou chybět v práci, na lidi s oslabenou imunitou, 
u nichž je průběh těžký, na lidi, kteří budou potřebovat zdravotní péči. 
Lékaři a zdravotní sestry v nemocnicích za normálních podmínek pracují 
s měsíčními přesčasy okolo 40 hodin, rezerva pro další pokrytí zvýšené 
nemocnosti tak chybí. Je nesmírně důležité, aby se šíření nemoci co možná 
nejvíce zpomalilo.  

Pojmem trasování se označuje epidemiologická práce, při které se hledá 
zdroj nákazy pacienta a jeho následné kontakty s dalšími lidmi, které by mohl 
nakazit. Jestliže se toto daří realizovat, pak se dá šíření nemoci bránit. 
Představme si, že zítra se u nás nemoc projeví. S kým jsem se v posledních 
dvou týdnech setkal? V tomto úhlu pohledu chápejme význam preventivních 
opatření. 

Odpovědné chování, ke kterému jsme vyzýváni, znamená snažit se o to, 
abychom infekci nedostali, abychom ji nešířili ani v situaci, kdy si myslíme, 
že jsme zdraví, a abychom si různou formou vzájemně pomáhali. Zejména 
pro starší osoby je důležité zdůraznit, že kromě spánku, kvalitní stravy 
s dostatkem bílkovin a vitamínů, je důležité udržování svalové kondice 
pro posilu vlastní obranyschopnosti. Prevence zbytečných kontaktů by určitě 
neměla znamenat ztrátu pohybové aktivity.  

Jeden hodně starý vtip mluví o muži, který odmítne pomoc hasičů 
při záchraně se slovy, že on spoléhá na pomoc Boží. Když se potom setká 
s Bohem a vyčítá mu, že mu nepomohl, tak se pán Bůh brání: „Vždyť jsem 
ti tam 3x poslal hasiče a ty jsi je odmítl.“ Proč se mi asi tenhle vtip připomněl 
v souvislosti s preventivním přechodným zrušením bohoslužeb?                                                       

 
MUDr. Eduard Havel, Ph.D. 

 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu – ve čtvrtek je slavnost sv. Josefa, příští neděle je 4. neděle postní. 

• Sloužení mší svatých – dosud objednané mše svaté budou kněží sloužit soukromě, 
tedy bez účasti lidu a na úmysly, na něž by byly slouženy veřejně (viz. závazné 
rozhodnutí biskupa mons. Jana Vokála, bod 2 na straně 2 tohoto zpravodaje). Mše 
svaté z Pouchova bude soukromě sloužit P. Miloslav Šiffel, mše svaté z Rožberka 
bude sloužit P. Adrian Kostilnik. 

• Omlouváme se – pro aktuálnost informací k bezprostřední situaci ve světě a v naší 
vlasti kvůli koronavirové epidemii byly nahrazeny články ze třetí strany zpravodaje 
informacemi jinými. Články proto uveřejníme v nejbližší možné době. Děkujeme 
za pochopení. 

• Sedm let nástupcem sv. Petra - v těchto dnech je to sedm let, kdy tehdejší kardinál 
Jorge Mario Bergoglio přijal jméno František a jako vůbec první Latinoameričan 
a jezuita usedl na stolec sv. Petra. Jeho pontifikát provází důraz na misijní poslání 
církve a radikálnost evangelia, žitá ekuména, postupná reforma kurie a přeměna 
vatikánského dvora v centrum služby, ale také hluboká kontinuita s předchůdcem 
Benediktem XVI. Nezapomínejme se za něho pravidelně modlit, jak nás o to neustále 
žádá (www.katyd.cz) 

 
 
 
 
 

 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (16. – 22. 3. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

16.3. Po    
Za Boží posilu při těžké 
nemoci 

17.3. Út     

18.3. St  Za uzdravení dcery Klárky  
Na poděkování za 40 let 
života 

19.3. Čt  Za farnost   

20.3. Pá    
Za živé a +z rodiny 
Pitoňákovy a Tomšovy 

21.3. So  
Za Zdeňka Kašpara  
a rodinu Dostálovu 

  

22.3. Ne  
Za Růženu a Josefa 
Boučkovy a sourozence 

  

Lektoři Ne    Ne  

Čísla písní k liturgii      

Koronavirový humor:   

„Haló. To je policie? Do domu se mi vloupal lupič.“ Policista: „My kvůli koronaviru pracujeme 
z domova. Můžete mi ho dát k telefonu?“ 

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

