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K zamyšlení: 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: 1 Samuelova 16,1b.6-7.10-13a 

 
 

                 

 
2. čtení: Efezanům 5,8-14 

 
 

 

Evangelium: Jan 9,1-41 

 
 

 

 
 

Účast na Kristově křížové cestě 
 

„Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání 
s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například 
cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří 
je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten 
druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření 
či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast 
na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, 
abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například 
s využitím Kancionálu.“           (Mons. Vojtěch Cikrle) 
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4. neděle postní 
22. března LP 2020 

Barva fialová. Mše vlastní. Bez Gloria. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm 23: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 

 

Tyto Janovy texty jsou křestní katecheze. Tato je vysvětlením Ježíšova zvolání: „Já jsem 
světlo světa.“ Uzdravení ze slepoty je nejen zázrak, ale i naplnění zaslíbení proroků. 
Slepota je též symbolem života bez víry. Na slepci pak sledujeme postupné zrání víry. 

Autor listu ve čtvrté kapitole povzbuzoval křesťany, aby nežili jako pohané. V následující 
kapitole to konkretizuje. Prázdná slova ani smilstvo nejsou skutky světla. A pojem světla 
hraje roli i v našem textu. 

Postní doba je časem intenzivní přípravy katechumenů na křest, ale také obnovou víry 
všech farníků. I v tuto neděli probíhají na mnoha místech tzv. skrutinia, modlitba 
za katechumeny. Zároveň čteme velké křestní katecheze Janova evangelia. 

V 11. stol. př. Kr. byl ustanoven první král Izraele – Saul, ale život je do značné míry řízen 
i nadále rodovými tradicemi. Text čteme pro zmínku o pomazání olejem jako typickém 
obřadu, který je spojen s vylitím Ducha svatého, ale i pro zmínku o Boží volbě, která 
je odlišná od lidských představ. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Přímé přenosy bohoslužeb na ČT 2 
 

Česká televize připravila v době karanténních omezení přímé přenosy 
bohoslužeb. V mimořádné situaci pandemie COVID-19 zareagovala televize 
veřejné služby na potřeby těch, kteří nemohou navštěvovat pravidelné bohoslužby 
a připravila mimořádné přímé přenosy. Na tom, jak budou přenosy rozděleny mezi 
jednotlivé denominace a odkud se uskuteční, proběhla rychlá konstruktivní 
dohoda s Českou biskupskou konferencí a s nekatolickými církvemi sdruženými 
v Ekumenické radě církví v ČR. Všechny bohoslužebné přenosy si mohou diváci 
naladit na programu ČT2.      
Nedělní 45 minutové bohoslužby budou z produkčních důvodů vysílány 

z jediného místa, a to z Komunitního centra Matky Terezy v Praze Hájích. 
Začátky bohoslužeb budou jednotné, a to v 10 hodin. Neděle 22. března 
a 5. dubna (Květná neděle) bude vysílána katolická mše, 29. března pak 
bohoslužba, které bude předsedat synodní senior Českobratrské církve 
evangelické a předseda ERC Daniel Ženatý. Bohoslužby nebudou otevřeny 
veřejnosti. Účast při nich přijali ale i někteří umělci – hned úvodní přenos tak 
například doprovodí písničkář Pavel Helan. 
Rovněž tak na rozdělení přenosů v průběhu velikonočních svátků proběhla 

rychlá dohoda mezi ČBK, ERC a ČT. 
Zelený čtvrtek (9. dubna) odvysílá přenos brněnské studio České televize, 
konkrétně od 17:30 hodin 65 minutový přenos mše z římskokatolického kostela 
sv. Jakuba v Brně.  
Velký pátek (10. dubna) patří již tradičně na obrazovkách České televize 
přenosům z nekatolických církví a nejinak tomu bude i letos. Hodinový přenos 
je připraven z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 10 
Strašnicích a začíná úderem desáté hodiny dopolední. 
Bílá sobota (11. dubna): Nejdelším z mimořádných bohoslužebných přenosů bude 
přímý přenos římskokatolické velikonoční vigilie, která začne o půl deváté večer 
a bude trvat dvě hodiny.  
Boží hod velikonoční (12. dubna): Hodinový přímý přenos slavnosti Vzkříšení 
Páně připravuje Česká televize z kostela sv. Václava na Zderaze v Praze, 
ve kterém se schází věřící Církve československé husitské. Slavnostní 
bohoslužbě bude předsedat patriarcha této církve Tomáš Butta. 
 

Všechny bohoslužebné přenosy si mohou diváci naladit na 2. programu ČT! 
 

Mše svaté online v rozhlase a televizi 

Na adrese: 

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

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

 

 
 

Žijeme s církví  
 

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


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Modlitba duchovního svatého přijímání: Z dětství sv. Josefa Escrivá 

„Chtěl bych tě přijmout, Pane, s onou čistotou, pokorou a zbožností, s jakou tě 
přijala tvoje svatá Matka, v duchu a s vroucností svatých. Zůstávej se mnou svou 
milostí.“                                                    (www.cirkev.cz)                                 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“:  Paní všech národů 

Pane Ježíši Kriste, Synu Otce, sešli nyní svého Ducha na zem.  

Dej, ať Duch Svatý přebývá v srdcích všech národů, aby byly ochráněny před 
zkázou, neštěstím a válkou. 

Kéž Paní všech národů, která kdysi byla Marií, je naší Přímluvkyní.  Amen             

• Postní zamyšlení – Všechno, co chceš, aby ti dělali druzí, dělej také ty jim 

Známá pravda. Ale zkus se nechat touto větou provázet celý den či týden. Hned 
ráno si ji zapiš do svého srdce jako nový úkol.  

Všechno, co chceš, aby ti dělali druzí, dělej také ty jim – to znamená doma, ve 
škole, v práci, v kostele, v čekárně u lékaře, v dopravním provozu, na nákupu, na 
srazu s přáteli, s mobilem v ruce či na e-mailu, když jsi unavený, nemocný, když máš 
starosti...  Jak si přeješ, aby se druzí chovali k tobě?  Zkus k nim být také takový.   

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

• SOS Sýrie 

Milí přátelé,  
jménem organizace Člověk v tísni Vás prosím o rychlou pomoc pro Sýrii. Myslím, 

že teď je ta správná chvíle pro skutek milosrdenství a Člověk v tísni je asi jediná 
organizace, která tam dokáže rychle zareagovat. Tuto výzvu mě zcela výjimečně 
poslal můj syn, kterému věřím. Situace je skutečně dramatická. Děkuji Vám 
za vstřícný přístup a Bůh Vám žehnej.                                                                                        

Jarka Klára Devetterová 

V Sýrii se právě teď odehrává nejhorší humanitární katastrofa od začátku 
války. Téměř milion lidí je na útěku před postupujícími vládními jednotkami. Civilisté 
jsou dnes v Idlíbu uvězněni jako v pasti mezi frontovou linií a uzavřenou tureckou 
hranicí. Na našich stránkách přinášíme svědectví přímo z místa, ve kterých se 
dočtete o zoufalství rodičů, kteří potřebují naši pomoc. 

Vzhledem k závažnosti situace se na vás obracíme se zcela mimořádnou 
výzvou. Pomozte spolu s námi těm nejpotřebnějším rodinám s dětmi! Vaše darovaná 
částka pro ně znamená: 

o 900,-Kč: potraviny pro rodinu na 1 měsíc (15 kg rýže, 6 kg bulguru, 5 kg čočky, 10kg 
mouky, 5 kg cukru, 6,4, kg cizrny a fazolí, 6 l oleje) 

o 160,-Kč: zajištění provizorní výuky v táborech pro jedno dítě na jeden měsíc 
o 270,-Kč: školní pomůcky na celý školní rok 
o 890,-Kč: hygienický balíček (mýdla, zubní kartáčky, prací prostředky, ženské 

hygienické potřeby, nádoby na vodu a další) 

Prosím, darujte jakoukoliv částku na konto SOS Sýrie: 92329232/0300 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomeneme – ve středu je Slavnost Zvěstování Páně, příští 
neděle je 5. neděle postní. 

• DMT – mše svatá v domě Matky Terezy 30. března nebude sloužena. 

• Křížová cesta – tato pobožnost patří k nejznámějším pobožnostem doby postní. 
Protože se ji nemůžeme chodit společné modlit do kostela, nabízíme pár webových 
odkazů: (https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/ruzne-krizove-cesty), 
http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=velka-sbirka-krizove-cesty-pro-deti-pro-
mladez-rodicu-a-deti-a-jine&cisloclanku=2017030050 

• Webové adresy – minule jsem Vás, milí farníci, vybízel k zaslání svých emailových 
adres, abychom mohli být ještě více kontaktováni. Prosím, posílejte mi tyto Vaše 
emailovky, kdo můžete nebo chcete. Můj email znáte: (miloslav.siffel@volny.cz). 
Adresy zůstanou v našem okruhu, dám je k dispozici i distributorům našeho farního 
zpravodaje.  

• Charita v Hradci Králové – nabízí svou pomoc – především starším lidem – při 
nákupech, nákupech léků a všem důležitém, co je třeba pro obvyklý standartní život. 
Pokud budete mít jakoukoliv potřebu, obraťte se na mne – P. Miloslava - a já pak 
zprostředkuji kontakt na Vás. 

• Pomoc s rozšiřováním zpravodaje – pokud jste dříve přinášeli zpravodaje starším  
nebo potřebným lidem ve farnosti, ohlaste se nám a my vám předáme zpravodaje 
do jejich schránek. Prosím o to především naši mládež.  

 
 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (23. – 29. 3. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

23.3. Po    
Za požehnání  
pro zemědělce 

24.3. Út     

25.3. St    Za +Mona Francine Pinto 

26.3. Čt  
Za kněžská a řeholní 
povolání 

 
Za +Miroslava a Annu 
Krejcarovy a Gertrudu 
Doležalovou 

27.3. Pá  
Za rodiče Dytrtovy, syna 
Vladimíra a rodinu 
Fejfarovu 

 
Za zdraví, Boží ochranu  
a požehnání  
pro Annumarii Pinto 

28.3. So  Za farnost  
Za živé a +členy rodin  
a duše v očistci 

29.3. Ne  
Za živé a +z rodiny 
Volákovy 

 Na dobrý úmysl dárce 

Lektoři Ne    Ne  

Čísla písní k liturgii      

Koronavirový hospodský humor:   
To bude asi kolem Vánoc spousta miminek, když nám vláda zavřela hospody …… 

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