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Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Izaiáš 50,4-7 

 
 

                 

 
 

2. čtení: List Filipanům 2,6-11 

 
 

 

 
Evangelium: Matouš 27,33-54 

 
 

 

 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc 
duben 2020 pro dny koronavirové pandemie 

Modleme se za nemocné, za trpící lidi: 

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. 
Neodmítej naše prosby v našich potřebách, 

ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, 
Panno slavná a požehnaná! 

Děkuji všem křesťanům, všem mužům a ženám dobré vůle, kteří se v této chvíli, všichni 
společně, modlí, ať už patří k jakékoli náboženské tradici. 
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Květná (Palmová) neděle 
5. dubna LP 2020 

Barva červená. Mše vlastní. Bez Gloria. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? 

 

Všichni evangelisté podrobně popisují poslední den Ježíšova života. Zjevně chápou tyto 
události jako zásadní. V Matoušově verzi je patrná snaha autora psát pro posluchače 
znalé židovského prostředí. Při bohoslužbách se může číst dlouhá nebo zkrácená verze 
textu. 

Svatý Pavel píše milované komunitě povzbuzující dopis. Snaží se je povzbudit k věrnosti a 
díky tomu téměř mimochodem cituje krátký hymnus, který se asi zpíval při bohoslužbách. Jde 
však o zásadní teologické shrnutí podstaty naší víry! 

Dnes vstupujeme do Svatého týdne, který vyvrcholí vzkříšením Krista. Proto hlavní 
bohoslužba začíná venku či v předsíni kostela požehnáním ratolestí, při kterém se čte 
evangelium o vjezdu do Jeruzaléma. Ježíš vstupuje na místo, kde jako nový beránek 
přinese velikonoční oběť smíření. Proto se při mši svaté čtou pašije. 

Prorok Izaiáš vystoupil v babylonském zajetí, kde desítky let žili vyhnaní Izraelité. Prorok 
začal zvěstovat záchranu zajatcům. Od 49. kapitoly se v textu objeví postava 
Hospodinova služebníka. Tento neznámý zachránce je popisován jako někdo jiný než 
vojevůdce či politický lídr. On vysvobodí lid. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Za co mne, Pane Bože trestáš, 
že jezdím v protisměru? 

 
Proč bych se měl postit hodinu před svatým přijímáním? Proč se musím postit 

od masa? Proč se zpovídat minimálně jednou ročně? Proč musím být na mši každou 
neděli … když to v Bibli nikde není? 

 
Řekl jsem mu, že to je církevní nařízení, které zavazuje pod hříchem, a to i těžkým. 

Pokud se je nesnaží zachovávat, pak nemůže ke svatému přijímání. Cítil se dotčený, 
až ukřivděný, ten dobrý chlapec. Neviděl ve svém chování nic špatného. Jeho svědomí 
mu nic nevyčítalo. Argumentoval: „Je to přece jen věc dohody. Je to výmysl a nařízení Církve, 
usurpace moci člověkem, který se staví na místo Boží: a to je rouhání a pýcha. Bůh přece 
nemůže chtít, co by bylo proti naší svobodě, to Bůh nechce!“ 

Snažil jsem se mu to vysvětlit: Protože jsme lidé a žijeme společně (ve společnosti), 
tak musíme mít pravidla. A proč vy Bůh, který vytváření pravidel svěřil člověku (ostatně proto 
mu dal rozum), ta pravidla neposvětil pro sebe? Nebo myslíš, že když se nezeptali tebe na tvůj 
názor, tak takové nařízení pro tebe neplatí a je mylné? Jsi to ty, kdo má určovat pravidla 
pro všechny? 

A to jsme u jádra problému. Je církev dobrovolné sdružení hledačů a následovníků Krista, 
nebo je Bohem chtěná, milující Matka a strážkyně pokladů víry jí svěřených, která má záruku, 
že to, co koná, i když lidsky, má ručení Boží (… a brány pekelné ji nepřemohou). 

Má-li záruku neomylnosti, kterou jí dává Ježíš Kristus – její hlava – potom má i právo a moc 
rozhodovat. V poslušnosti Církvi pak najdeš i ty jako jednotlivec pravou svobodu navzdory 
a právě pro pravidla, která ti ona dává. 

Jinak můžeš mít pocit, že jedeš i správným směrem, ale jedeš v protisměru – proti Bohu, 
protože proti jeho Církvi. 

 
(Časopis Tarzicius) 

 
 

Jak přijmout Krista, když nemůžu na mši svatou? 
 

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoliv důvodů nemohou 
přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, 
prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: 
„Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“ 

Jako alternativu k „duchovnímu přijímání“ (Kancionál 042) lze využít i tuto modlitbu: 

 
Pane Ježíši Kriste, 

věříme, že jsi v Nejsvětější svátosti přítomen,  
a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh; 

rozmnož v nás světlo této víry  
a zapal naše srdce ohněm své lásky,  

abychom se skrze tebe klaněli Otci v Duchu a v pravdě.  
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Postní zamyšlení – Zkus být dobrý k druhým a neptej se, jestli si tvou 
přízeň, zájem a lásku zaslouží 

Stromy nesou ovoce a neurčují si, kdo ovoce bude jíst, a kdo ne. Slunce také svítí 
na všechno a na všechny a nedělá rozdíly. Zkus dnes podobně jako stromy nebo 
slunce být k druhým laskavý a milý.                    

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

 

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

Druhou podmínkou, které nás učí Ježíš, je vytrvalost. Někteří prosí, ale milost 
nepřichází. Nemají tuto vytrvalost, protože vlastně nic nepotřebují anebo nemají víru. 
A Ježíš nás poučuje podobenstvím o člověku, který šel o půlnoci prosit souseda o 
chléb a vytrvale klepal na dveře (srov. Lk 11,5-8). Anebo podobenstvím o 
bezbožném soudci a neodbytné vdově, které jej neustále žádala, aby se jí zastal 
(srov. Lk 18,1-8).  

Víra a vytrvalost jdou spolu, neboť máš-li víru, máš jistotu, že ti Pán dá, oč prosíš. 
A nechává-li tě Pán čekat, klepej a tluč, a Pán nakonec milost udělí. Pán tak nejedná 
proto, aby se nechal prosit, anebo proto, aby ti řekl: raději si počkej. Jedná tak pro 
naše dobro, abychom věc brali vážně. Vezměme modlitbu vážně; ne jako papoušci: 
bla, bla a nic. To nám vytýká Ježíš: »Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako 
pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov« (srov. Mt 6,7-8). 
Nikoli, tedy vytrvalost a víra…pokračování příště                                                                                                                                                             

     (www.radiovatikana.cz) 

 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“ 

V roce 2013 mi byla přiložena k rozpisu Živého růžence tato modlitba…modlím se 
ji stále a myslím, že je i příhodná i pro tuto dobu.        

(LV) 

Maria,  

my jsme tvého božského Syna vyhnali z našeho života, z našich vlád, z naší 
výchovy a z našich rodin.  

Přijď se světlem slunce jako symbolem své moci. 

Uzdrav naše rány, ochlaď válkou rozpálené zbraně.  

Veď naše myšlenky pryč od násilí a od bahna zneužité přirozenosti.  

Dej ubohým dětem této země znovuzrození ve svém Božském Synu.  

Zahanbi všechny pyšné a bezcitné a učiň si z nás bojovníky míru a lásky. 

Amen 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 
 
 

 

• Mimořádný Benefiční koncert Pomozme Itálii – na pomoc nemocnicím Milosrdných 
bratří v Itálii v boji s pandemií COVID-19 připravili Milosrdní bratři v Brně ve spolupráci 
s Triem Bohémo a Televizí Noe. Koncert se uskuteční v neděli 5. dubna od 20 hodin 
večer v brněnské vile Stiassni, v přímém přenosu ho bude vysílat Televize Noe 
a Radio Proglas. Čtyřicetidenní předvelikonoční postní doba je pro věřící časem 
obnovy vlastního křesťanského života, vede nás k mnoha zamyšlením a katechumeny 
také k vyvrcholení příprav na křest. Letos je tento čas v souvislosti s celosvětovou 
pandemií koronaviru plný nečekaných událostí, kdy modlitba, půst, almužna, dobré 
skutky i smíření se s Bohem získávají nový rozměr. Opodstatněná vládní nařízení 
a doporučená omezení vedla ke zrušení všech veřejných akcí, ale také k uzavření 
kostelů a zákazu slavení veřejných bohoslužeb. „V Česku teď svádíme těžký boj, 
aby se šíření koronaviru co nejvíce zpomalilo a ideálně zastavilo, ale nezapomínejme 
na země, kde je situace mnohem horší,“ píše na svém webu komunita českých 
a moravských milosrdných bratří. „Třeba v Itálii nemocnice nezvládají nápor 
nemocných, zdravotníci jsou na hranici úplného vyčerpání. Mnozí jsou sami nakažení, 
trpí nedostatkem zdravotnického materiálu a přístrojů pro ošetřování nemocných, chybí 
plicní ventilátory a další.“ Čeští milosrdní bratři vyslyšeli prosbu italské komunity 
o pomoc a mimo jiné vyhlásili veřejnou sbírku. Účinkovat bude Trio Bohémo, jehož 
členy jsou Kristina Vocetková (violoncello), Matouš Pěruška (housle) a Jan Vojtek 
(klavír). Přispívat na Pomoc pro Itálii lze již nyní, a to na otevřené konto s číslem 
1341663309/0800 s variabilním symbolem 2020. Veškerý výtěžek ze sbírky bude 
použit v řádových nemocnicích v Itálii, kde milosrdní bratři a spolupracovníci ošetřují 
nakažené koronavirem. 

 

 
 

Intence v příštím týdnu od (6. – 12. 4. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

6.4. Po    
Za dar víry pro děti  
a vnoučata  
a za živé a +z rodin 

7.4. Út     

8.4. St    Za Gustava 

9.4. Čt     

10.4. Pá     

11.4. So  Za farnost   

12.4. Ne  
Za živé a +z rodiny 
Gažákovy, Krupovy  
a Verešovy 

 
Za +rodiče Pišlovy  
a manžela 

Koronavirový humor – chce to zkřížit koronavirus s Českou poštou. Nejspíš ho nedostanete 

a ještě nechá vzkaz, že to zkoušel … 
------------------------------------------------------------------------------------------------

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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