
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                   
 
 
K zamyšlení: 
 
 

 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Ezechiel 33,7-9 

 
 

                 

2. čtení: List Římanům 13,8-10 

 
 

 
 

Evangelium: Matouš 18,15-20 

 

 

 
Září 

Evangelizační úmysl  
Úcta ke zdrojům planety – modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, 
ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně. 

Národní úmysl  

Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, 
spravedlnost a dobro všech.
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23. neděle v mezidobí 
6. září LP 2020 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte  
svá srdce! 

 

Matouš své evangelium proložil pěti velkými Ježíšovými promluvami. 18. kapitola je 
čtvrtou promluvou a je zaměřena na život ve společenství (církve). Našemu textu 
předcházela stať o úctě k „maličkým“. Nyní se rozvine úvaha o přijetí bratra, který zhřešil. 

Svatý Pavel od 12. kapitoly přešel do praktické roviny, jak víru prožívat v běžném životě. 
Proto na začátku 13. kapitoly povzbuzuje k respektu ke státní moci a k plnění povinností 
(daně, úcta k vládci – Řím 13,7). Přímo na to navazuje náš text. 

Jakkoli je neděle časem pokoje, odpočinku, je třeba před Bohem otevírat důležité otázky. 
Tak se dnes zastavíme nad výzvou, co s člověkem, který selhal? Možná se tato otázka jeví 
jako zbytečná, avšak mnohokrát v životě narážíme na zcela konkrétní situaci, kterou jsme 
zažili. Jak se zachovat k někomu, kdo proti nám zhřešil? A jak se máme zachovat my, 
když selžeme? 

Prorok Ezechiel vystupuje v Babylonském zajetí (597–539 př. Kristem). Naše stať patří 
do textu, který mluví o obnově Božího lidu v zajetí. Bůh říká, že prorok je odpovědný za 
zprostředkování Božího slova. Ale odpovědnost za konkrétní skutky již nese každý sám. 

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 a tým 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Generální úklid kostela na Pouchově 

 
 

 
V týdnu od 14. – 20. 9. se ve farním kostele uskuteční generální úklid, letos zatím 
neuskutečněný kvůli pandémii koronaviru. 
 

Úklid bude probíhat ve třech etapách: 
 
1. ETAPA: římsy, okna, stropy kostela (pod vedením Jana Mádlíka), mobil: 

775 735 175 
 

2. ETAPA: koberce, lavice a podsedáky (pod vedením Marie Mádlíkové a Jitky 
Novotné), mobily: M. Mádlíková 775 735 176,  J. Novotná 723 075 888. 
Je třeba pomoci utírat lavice, podsedáky a ostatní 

 
3. ETAPA: sochy, Křížová cesta, lavice a ostatní (kůr, schody….) 

 

Prosíme, přihlaste se u nich nebo přihlašujte průběžně. Čistící prostředky, 
saponáty, kbelíky a jiné náčiní bude k dispozici, pokud jste zvyklí na své úklidové 
prostředky, můžete si je přinést s sebou. Domluvte se na tom s výše uvedenými 
osobami dnes po nedělní mši svaté. K úklidu zveme především naše mladé. 
Děkujeme všem předem za ochotu společnou rukou vyčistit náš kostel, 
aby se nám v něm opět lépe společně dýchalo a přebývalo. 
Předem děkujeme. 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Milostivý rok pro zemi 

Od 1.9. do 4.10. mohou křesťané slavit Boží dílo stvoření, děkovat za ně a věnovat 
zvláštní pozornost vztahům mezi sebou navzájem a s celým stvořeným světem. 

Zatímco slavení doby adventní, vánoční, postní a velikonoční se v církvi ustálilo 
již ve středověku, „doba stvoření“ se v křesťanských církvích slaví teprve od počátku 
nového tisíciletí. Je to několik týdnů od Dne modliteb za péči o stvoření 1. září 
(vyhlášen v roce 2015 papežem Františkem) do svátku sv. Františka z Assisi 4. října. 

Během této doby se křesťané nejrůznějších tradic shromažďují k modlitbě 
za stvoření a společně jednají v jeho prospěch. Desetitisíce křesťanů na šesti 
světadílech slaví tuto dobu při rozmanitých událostech pořádaných dobrovolníky, 
od modlitebních setkání přes besedy po společný úklid zeleně. 

Celosvětovým tématem oslav roku 2020 je „Milostivý rok pro Zemi“ se zaměřením 
na obnovu a uzdravení z hříchů nespravedlnosti a zpustošení. Jako pomůcku všem, 
kdo by se v České republice do celosvětových oslav chtěli v rámci svých farností, 
sborů nebo společenství zapojit, zveřejnila iniciativa Žít Laudato si’ český překlad 
„Průvodce slavením“.    

Doba stvoření 2020 vybízí církve a křesťany k účasti skrze modlitbu, včetně 
chvály Boží prozřetelnosti, kajícnosti za naši chamtivost a spoluvinu na utrpení Země 
a našich bližních, přímluvy za lidi zranitelné klimatickým chaosem a odevzdávání 
všeho co máme Bohu. Vybízíme celou křesťanskou rodinu, aby se spojila v tomto 
mimořádném čase a za pomoci modlitby, rozjímaní a odvážných činů uskutečnila 
Milostivý rok pro Zemi.                (www.bihk.cz) 

 

• Sbírka na církevní školství 

Třetí neděli v září proběhne finanční sbírka na podporu církevního školství 
v královéhradecké diecézi, které si ve společnosti vydobylo své nezastupitelné místo. 

„Studentům, kteří jsou již zakotveni v církvi a chtějí svůj duchovní život rozvíjet 
a prohlubovat, nabízíme možnost prožívat živou víru v Krista ve společenství 
podobně smýšlejících lidí. Trvalý zájem rodičů o umístění dětí v našich školách je 
důkazem, že jsou veřejností stále považovány za důvěryhodné instituce, které se 
o své žáky a studenty dokáží dobře postarat, a je pro nás velkým závazkem v této 
naší práci kvalitně pokračovat. Děkujeme všem, kdo přispěli do loňské sbírky, jejíž 
výnos činil celkem 856.000,- Kč. Školy díky tomu pořídily nové výukové pomůcky 
a vybavení do odborných učeben“, specifikoval smysl pomoci P. Prokop Brož, který 
má na starosti diecézní školství a dodal, že část sbírky je pravidelně použita i na péči 
o budovy, ve kterých církevní školy sídlí. 

Podporu církevního školství je možné vyjádřit také propagací církevních škol 
a v neposlední řadě i modlitbou, aby se církevním školám dařilo naplňovat jejich 
poslání v naší současné společnosti. 

                    (www.bihk.cz)
          



  
 

 

➢ Farní ohlášky:  
 
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je svátek Narození Panny Marie, v sobotu 
je památka Jména Panny Marie, příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí. 

• Setkání seniorů – poprázdninové setkání seniorů nejen naší farnosti, ve kterém 
oslavíme jubilanty, budeme se informovat o novinkách ze života diecéze, připravovat 
na diecézní setkání seniorů 1. října, společně se modlit a slavit mši svatou. Toto 
setkání bude ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. 

• Setkání františkánské rodiny – bude v pátek od 15,30 hodin ve farním sále. 
V 18 hodin bude zakončeno mší svatou v kostele sv. Pavla. 

• Vyučování náboženství – pokud vaše děti nechodí do církevních škol a máte zájem 
o vyučování náboženství, přihlaste se u P. Miloslava. Jedná se především o ZŠ 
ve Věkoších a ZŠ na Slezském Předměstí. 

• Svatba Jana Horejše – v sobotu 12. září bude P. Miloslav společně s P. Františkem 
Makovcem oddávat v Ohrozimi u Prostějova našeho farníka a bývalého ministranta 
Jana Horejše se slečnou Noemi Bernadetou Paláskovou z Olomouce. Prosíme 
o modlitby o požehnání pro tyt dva mladé lidi. Z toho důvodu nebudou v sobotu 
na Rožberku a Pouchově slouženy mše svaté. 

• Dovolená P. Miloslava – bude v týdnu od 14. – 20. září. V tyto dny jej bude 
zastupovat hlavně ing. Zdeněk Novák z Pražského Předměstí, nebo i ostatní kněží 
z Hradce Králové (P. František Hladký nebo P. Prokop Brož). 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (7. – 13. 9. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

7.9. Po 7,30  17,00 
Za živé a + z rodiny 
Buzmovy a Podzimkovy 

8.9. Út 11,00 Setkání kněží DM ------  

9.9. St 18,00 Na dobrý úmysl dárce 17,00 
Na poděkování Panu 
Ježíši a Panně Marii 

10.9. Čt 18,00 Za farnost --------  

11.9. Pá 18,00 františkáni 17,00 
Za +Oldřicha a Ludmilu 
Ondráčkovy 

12.9. So ------  ------  

13.9. Ne 8,00 

Za Františka a Annu 
Špačkovy, sestru Anežku, 
vnuka Luboše, vnučku 
Hanu a Josefa Duška 

9,30 
Za dar víry pro manžela, 
děti a vnoučata 

Lektoři Ne  
Libuše Hovorková  
Josef Jíša 
Jan Mádlík sen. 

Ne 
Ing. Vladimír Novotný 
Marie Novotná 
Marika Bartošová 

Čísla písní k liturgii  518  518 
 

Rybářský humor nejen pro rybáře:   
„Mařenko“, povídá na smrtelném loži vášnivý rybář, „až zemřu, tak mě nechej zpopelnit …“ 
„Ale drahý, diví se žena, „vždycky sis přál, abychom tě uložili do rodinné hrobky …“ 
„Víš, Mařenko, mám strach z pomsty červů …“ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakce: Libuše Veselá (LV), Jitka Novotná (JN), Martin Novotný (MN), P. Miloslav Šiffel (MŠ), Matěj Havel 
(MH) Příspěvky do zpravodaje: zpravodajpouchov@seznam.cz (uzávěrka příspěvků: středa 18 hodin). 
Distribuce: Jan Mádlík (Pouchov, Ržb) Uzávěrka pro příspěvky: v pátek ve 12 hodin.  

Příprava na příští týden 
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