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K zamyšlení: 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Ezechiel 37,12-14 

 
 

                 

 
 

2. čtení: List Římanům 8,8-11 

 
 

 

 
Evangelium: Jan 11,1-45 

 
 

 

 
 

Živé přenosy bohoslužeb z diecéze (www.bihk.cz) 
 

Díky přímému přenosu mše svaté pomocí web kamery se mohou lidí duchovně propojit 
a být tak účastni bohoslužeb alespoň na dálku (Chrudim, Litomyšl, Vysoké Mýto, Červený 
Kostelec, Kutná Hora, atd.). Kromě toho každý den jsou mše svaté na TV NOE a Radiu 
Proglas. Využijme, prosím, těchto možností. Mějme naději, že vše pomine a bude lépe. 
Více na: http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5692-zive-prenosy-bohosluzeb-z-dieceze.html 
I nadále platí: (www.mseonline.cz) a (www.proglas.cz) 
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5. neděle postní 
29. března LP 2020 

Barva fialová. Mše vlastní. Bez Gloria. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: U Hospodina je slitování, hojné u něho  

je vykoupení 

 

Velké vyprávění o vzkříšení Lazara předznamenává Ježíšovo vzkříšení. Je orámováno 
Ježíšovým úvodem (Lazarova nemoc je ke slávě Boží) a na konci vyjádřením Kaifáše 
(„…lépe, když jeden člověk zemře za lid“). Přelomem je dialog s Martou, která vyznává 
vzkříšení, ale jako cosi dalekého. Ježíš její teoretickou víru radikálně proměňuje přímo 
před jejíma očima. 

List Římanům předkládá propracovanou teologickou obhajobu ospravedlnění z víry. 
Vrcholem této argumentace je osmá kapitola. Je vystavěna na protikladu „těla“ a „ducha“, 
kde tělem je míněno hříchem zasažené lidství podléhající znovu a znovu pádu, kdežto 
duchem je míněn Boží duch. 

Liturgie se blíží Velikonocům, a tak i obnova naší víry pokračuje směrem k nezávažnějším 
tématům. Nakolik skutečně věříme ve vzkříšení? Tedy v Boží moc zlomit pouta smrti a zla, 
věčné prokletí, do kterého upadl člověk důsledkem prvotního hříchu? 

Prorok Ezechiel vystupuje v babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.). Jeho lid propadá 
zoufalství nad ztrátou vlastní země i víry. Ale prorok vidí situaci jinak. Ve vidění zahlédne 
údolí plné suchých kostí, které však dostanou znovu podobu lidí a ožijí Božím duchem 
(Ez 37,5-10). Stane se z nich mohutné vojsko. Ve verši 11 říká Izrael: „…zanikla naše 
naděje, jsme ztraceni…“ To Bůh odmítá, jak čteme v naší perikopě. 

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.bihk.cz/aktuality/zpravy/5692-zive-prenosy-bohosluzeb-z-dieceze.html
http://www.mseonline.cz/
http://www.proglas.cz/


 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Dopis pana kardinála Dominika Duky dětem a studentům 
Milé děti, žáci, žákyně, studenti a studentky,  

píši vám tento dopis, protože myslím, že je to důležité. Budu rád, když si ho přečtete a budete 
o něm přemýšlet. Před několika týdny se změnily naše životy ze dne na den. Nikdo to nečekal, 
nikdo na to nebyl ani v nejmenším připravený. Byli jsme zvyklí, že žijeme v bezpečné 
a svobodné době. Že můžeme chodit, kam chceme, a můžeme se vídat s lidmi, které máme 
rádi, kdykoliv na to máme chuť. Že můžeme libovolně cestovat. I když se vám třeba často 
nelíbilo, že od pondělí do pátku musíte do školy, byla to jistota. Nic z toho najednou neplatí. 
Školy jsou zavřené, nesmíte do kina a nemůžete se vídat s kamarády, jak jste byli zvyklí. 
Dokonce vám dospělí říkají, že raději nepůjdete ani na návštěvu za dědou a babičkou, abyste 
je neohrozili. Venku skoro nikdo nechodí, život jako by zmizel. Všechno vypadá — zahalené 
do roušek — strašidelně, pocit jistoty a bezpečí jako by se vytratil.  

Bůh na nás sesílá různé zkoušky. Jsem starý muž a zažil jsem takové životní zkoušky, 
o kterých vy se už učíte jen v dějepisu a neumíte si je moc představit. Koronavirus a jeho šíření 
je trochu jiný, protože se týká nás všech a je na nás, jak v této zkoušce obstojíme všichni 
společně. Každý z nás máme svou velkou roli a je důležité, jak se k ní postavíme. Zvládnutí 
situace není v rukou jen naší vlády a státu, našich skvělých a odvážných doktorů a zdravotníků 
nebo třeba hasičů, vojáků či policistů. Je v rukou každého z nás, a tím ted' myslím i vás, děti, 
žáky, studenty.  

Svět se obrátil vzhůru nohama nejen vám, ale i vašim rodičům, prarodičům a učitelům. Je toho 
na ně hodně a dělají všechno možné, aby se o vás dobře postarali. Chtěl bych, abyste si toho 
všimli. Abyste viděli, co pro vás vaši nejbližší dělají, co se děje kolem vás a že i vy můžete 
pomoct. Ted' vidíte lásku, o které mluvil Pán Ježíš, v pravém slova smyslu v přímém přenosu. 
Lidé si pomáhají navzájem, šijí roušky, starším lidem chodí na nákupy. Mladí zdravotníci, často 
ještě nedostudovaní, jsou připraveni na okamžik, kdy budou povoláni do služby, aby se mohli 
starat o nemocné, skauti pomáhají už od samého počátku. Možná se zdá, že je to strach, který 
lidi spojil. Já si to ale nemyslím. Vidím, že to byla láska, která lidi spojila. Láska k bližnímu, 
obětavá a maximálně pokorná. Taková, jaká má být, a která v tom světě před epidemií jako by 
nebyla tolik vidět.  

I vy můžete pomoct a já vás o to prosím. Plňte svoje úkoly na dálku svědomitě. Poslouchejte 
svoje rodiče a učitele; věřím tomu, že i těm méně oblíbeným už se po vás moc stýská a udělali 
by všechno pro to, abyste mohli zase normálně společně svádět boj se vzděláním ve třídě. 
Rodiče se snaží být vám ku pomoci při plnění vašich školních povinností, ale ani oni nezvládnou 
všechno. Když budete bez odmlouvání a s radostí přistupovat k vaší škole na dálku, pomůžete 
tak všem a všichni si toho budou moc vážit. Vždyť vy, děti, jste ti Pánem Ježíšem nejmilovanější 
a ve vás je naděje. A jsem přesvědčen, že je mezi vámi mnoho takových, kteří jednou jako 
dospělí budete pomáhat při řešení dalších, jiných těžkých zkoušek, které přijdou. A k tomu 
budete potřebovat vědomosti, znalosti a zkušenosti, které i ted' získáváte tak intenzivním, 
nezvyklým způsobem při vyhlášení nouzového stavu.  

Na začátku dopisu jsem psal, že „jako by se ztratil pocit jistoty". Záměrně jsem použil 
podmiňovací způsob, kondicionál, jak se učíte vy větší v českém jazyce. „Jako by"... 
Ve skutečnosti se ale jistota neztratila. Jsem si jist, že Bůh nás má rád. Že i tato zkouška má 
svůj důvod. Nevím, možná se má ukázat, že i mobily, tablety a komunikace na dálku, všechno, 
co vaši rodiče nemají rádi a my staří tornu tolik nerozumíme, má svou světlou stránku a může 
nás posunout dál. Možná se má ukázat, že umělá inteligence pro lidstvo nemusí být hrozbou, 
ale naopak nám pomůže přežít, či vyvarovat se nemoci, třeba díky chytré karanténě. Anebo 
třeba jen Bůh viděl, že je načase, abychom se zklidnili, začali v tichosti svých duší přemýšlet 
a našli k němu zpět tu správnou cestu, cestu lásky a pokory.  

Vám dětem moc děkuji, že se učíte a pomáháte svým rodičům a učitelům. Že jim dáváte radost 
a smysl všechno zvládnout. Vážím si toho. Myslím na vás a vám všem, vašim rodičům, 
prarodičům, blízkým, přátelům, učitelům, kamarádům a všem lidem vyprošuji Boží milost.    DD 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Postní zamyšlení – Dnes si přej jen to, co máš, a nic víc 

Člověk si většinou přeje to, co právě nemá. Napiš si několik věcí, které máš… A 
dnes si přej jen to, co máš, a nic víc. Večer si pak odpověz na otázku: „Stačilo ti to? 
Měl jsi i přesto všeho dost?“                    

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

• Věřit v modlitbu a modlit se s vírou – z kázání papeže Františka 

„V modlitbě je třeba bdít, abychom neupadli do zvykovosti,“ kázal papež František 
při ranní mši ve streamingovém přenosu z kaple Domu sv. Marty. Svatý otec v úvodu 
zmínil ekonomický dopad pandemie na život rodin a vyzval všechny účastníky 
přenosu bohoslužby, aby se spolu s ním modlili za tyto strádající rodiny. 

„Modleme se dnes za lidi, kteří kvůli pandemii začínají mít ekonomické 
nesnáze, protože nemohou pracovat a všechno dopadá na rodinu. Modleme se 
za ty, kdo trpí těmito problémy.“ 

Ve svém kázání si papež František vzal podnět z evangelia (Jan 4,43-54) o 
uzdravení syna královského úředníka: „Tento otec prosí o uzdravení svého syna. 
Pán trochu vytýká všem, ale také jemu: »Jestliže neuvidíte znamení a zázraky, 
neuvěříte« (Jan 4,48). Hodnostář však nezůstává zticha a nemlčí, jde dál a říká: 
»Pane, přijď, než moje dítě umře!« (v.49). A Ježíš mu odpověděl: »Jen jdi, tvůj syn je 
živ« (v.50). 

K opravdové modlitbě jsou zapotřebí tři věci. První je víra: »Neuvěříte-li...«.  

Nezřídka je modlitba jenom ústní, nevychází ze srdce. Anebo je slabá víra... 
Pomysleme na jiného tatínka, který měl posedlého syna a jemuž Ježíš řekl: 
»Všechno je možné tomu, kdo věří«. A tatínek odpověděl jasně: »Věřím! Pomoz mé 
slabé víře!« (srov. Mk 9,23-24). Věřit v modlitbu. Modlit se s vírou, ať už se modlíme 
mimo bohoslužebné místo anebo přicházíme sem [do kostela] a Pán je zde, [ptejme 
se:] mám víru anebo jednám ze zvyku? V modlitbě buďme bdělí: neupadněme do 
zvykovosti, která si neuvědomuje, že Pán je; že s Ním mluvím a že je s to vyřešit 
problém. První podmínkou opravdové modlitby je víra…pokračování příště                                                                                                                                                             

     (www.radiovatikana.cz) 

 

• Rozdělení ora et labora – modli se a pracuj – podle knihy: „Zázrak v Neratově“, 
Josef Suchár – zakladatel sdružení Neratov, Tomáš Kutil 

…Máme ještě společný růženec, mši svatou a večer breviář. To rozdělení ora et 
labora – modli se a pracuj – je pro mě velmi přínosné. Je v tom opět nádech a 
výdech.  

Pokud by záleželo jen na mně, tak bych se na to snadno vykašlal. Zvlášť jsem-
li zabraný do práce. Společenství mi pomáhá tento rytmus modlitby držet. Pokud ale 
někdo potřebuje posloužit, tak má přednost. Vždy si ale musím zodpovědět, proč 
odkládám modlitbu. 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 
 
 

• Příští neděle – se nazývá Květná nebo Palmová neděle. Přede mší svatou se světí 

ratolesti a na památku Ježíšovy cesty je průvod s ratolestmi. Pravděpodobně letos na 

Květnou neděli nebude možné sloužit bohoslužby. Posvěcené kočičky ale odpoledne 

od 15 hodin budou u hlavního vchodu kostela na Pouchově i na Rožberku, kde si je 

bude možné vzít. Sledujte i nadále informace emailové pošty, posílejte své emaily!!! 

• Nová zkušenost? Nic nového pod sluncem (Mons. CHARLES D. BALVO, apoštolský 

nuncius) – v dějinách lidstva mnohokrát proběhly různé pandemie, ale pro řadu z nás, 

včetně mě, je to, co se nyní děje, novou zkušeností. Náš každodenní život 

byl přerušen a musíme se přizpůsobit nařízením vydaným představiteli státu. Nové 

a nečekané zkušenosti mohou vést k tomu, že se lidé začnou bát, ztrácí důvěru a tak 

nějak se distancují od svých bratří a sester. Zároveň se tyto situace nabízejí coby 

příležitosti, abychom jako lidé prokázali solidaritu s těmi, kteří trpí, a abychom jim byli 

ku pomoci. Nyní pro mnoho věřících v České republice není možná účast na mši svaté 

nebo je velmi omezená. Sdílíme tak zkušenosti svých bratří a sester v mnoha částech 

světa, kteří často dlouhé týdny a měsíce nemají možnost zúčastnit se mše svaté 

pro kritický nedostatek kněží. Jako společenství, které věří, že Bůh je uctíván v duchu 

a v pravdě, se jako oni, můžeme nadále modlit – ať doma, nebo v kostelích, které 

zůstávají otevřené – za uzdravení těch, kteří jsou postiženi následky koronaviru, 

a za ducha pokoje, klidu a solidarity ve společnosti. Navíc v důsledku současné 

situace nám může být dopřáno více volného času než obvykle a během této postní 

doby můžeme tento čas dobře využít – k modlitbě, ke skutkům pokání a ke čtení 

Písma svatého, čímž můžeme povyrůst k větší blízkosti Bohu a bližním. 
 

Intence v příštím týdnu od (30. 3. – 5. 4. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

30.3. Po  
Za syna Davida a 
Františka  
a na úmysly matek 

 
Za děti a vnoučata a dar 
víry a Boží požehnání 

31.3. Út     

1.4. St     

2.4. Čt    Za +Miroslava Krejcara 

3.4. Pá    Za Boží pomoc ve studiu 

4.4. So  Za farnost  
Za biskupy, kněze,  
jáhny, řeholníky  
a jejich spolupracovníky 

5.4. Ne  
Za živé a zemřelé z rodiny 
Šenkovy a Jelínkovy 

 

Na poděkování za dožitá 
léta s prosbou za Boží 
požehnání a ochranu do 
dalších dnů 

Koronavirovský humor: 
Tož - jednu moravskou: Na Nově teď říkali, že desinfekce na ruce jde vyrobit i ze slivovice. 
Tak tohle může z huby vypustit jenom „Pražák“. 

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