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K zamyšlení: 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Sir 27,33 – 28,9 

 
 

                 

 

2. čtení: Římanům 14,7-9 

 
 

 
 

 
Evangelium: Matouš 18,21-35 

 

 

 
Papež František: Postavme se covidu neomezenou láskou 

Během pravidelné středeční audience pokračoval Svatý otec v cyklu katechezí 
na téma Uzdravování světa. Papež František mluvil o křesťanské reakci na pandemii, 
která by měla být založená na lásce a podpoře společného dobra. 

V pokračování svých úvah o „Uzdravení světa“ papež František řekl, 
že z koronavirové krize se můžeme dostat lépe, „pokud budeme společně hledat dobro 
pro všechny“. Zároveň bědoval nad tím, že začínáme vidět „partyzánské zájmy“ 
u některých, kteří se snaží využít krizi pro sobecké účely.
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24. neděle v mezidobí 
13. září LP 2020 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Hospodin je milosrdný a milostivý. 

 

Čteme závěrečnou část čtvrté velké Ježíšovy řeči věnované životu ve společenství 
(církve). Číslovka sedm je narážkou na Boží milosrdenství v příběhu Kaina (Gn 4,24). 
Ježíšova odpověď „77krát“ lze přeložit také jako násobek 70 x 7, tedy 490krát. Hřivna 
je 9 000 denárů a denár byla denní mzda. Dnes by šlo o částku cca 100 miliard. 

Po teoretickém výkladu začal svatý Pavel poučovat čtenáře v praktických otázkách 
běžného života. Jedním z problémů komunity byla hádka o možnost jíst maso obětované 
modlám. Úzkostlivější bratři tím byli pohoršeni. Pavel dává řešení: „Kdo jí, dělá to Pánu 
ke cti, neboť děkuje Bohu; a kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu“ 
(Řím 14,6) a na to navazujeme. 

Minulou neděli jsme otevřeli otázku, jak jednat s člověkem, který proti nám zhřešil. Dnes 
tuto úvahu rozšíříme o téma odpuštění. Co znamená odpustit někomu, kdo se proti nám 
provinil? Dnes se také můžeme modlit za sílu a milost odpustit těm, kdo nám ublížili. 

Kniha Sirachovcova je jednou z nejmladších ve Starém zákoně. Autor se snaží 
přemýšlivého čtenáře poučit, ale i přivést k logickým závěrům, často literární formou 
přísloví. I když je v některých místech úvaha o pravidlech života zjednodušující, najdeme 
zde důležité důrazy. Náš text nás přivedl k místu, kde se mluví o odpuštění. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Poselství Svatého otce Františka k 6. světovému dni modliteb za péči o stvoření 
 
Milé sestry, milí bratři, 
každoročně, obzvláště pak od vydání encykliky Laudato si´, (LS, 24. května 2015), je první zářijový 
den pro křesťanskou rodinu Světovým dnem modliteb za péči o tvorstvo. Tímto dnem začíná Čas 
tvorstva, který končí 4. října, v den památky sv. Františka z Assisi. Křesťané na celém světě v tomto 
období obnovují svou víru v Boha Stvořitele a spojují se ve zvláštní modlitbě a činnosti za ochranu 
společného domova. Jsem rád, že ekumenická rodina zvolila pro oslavy Času tvorstva 2020 téma 
Milostivé léto pro zemi právě v roce, na který připadá padesáté výročí Dne země. 
V Písmu svatém je milostivé léto posvátným časem připomínání, návratů, odpočinku, nápravy 
a radosti. 

1. Čas připomínání 
Jsme zváni, abychom si především připomněli, že nejvyšším údělem tvorstva je vejít do Božího 
„věčného sabatu“. Jde o cestu, která se odvíjí v čase, v sedmidenním rytmu týdne, v sedmiletém 
cyklu a ve velkém milostivém létě, které přichází na závěr sedmi sabatických let. Milostivé léto 
neboli jubilejní rok je také časem milosti, v němž si máme připomenout původní povolání tvorstva, 
kterým je prosperující společenství lásky. Existujeme pouze ve vztazích: vztah k Bohu Stvořiteli, 
vztah k bratřím a sestrám – členům jedné rodiny, vztah ke všem tvorům, kteří obývají náš dům. 
„Všechno je ve vztahu, a my, všichni lidé, jsme sjednoceni jako bratři a sestry na podivuhodné pouti, 
spojeni láskou, kterou chová Bůh ke každému svému tvoru a která něžným citem pojí také nás 
k bratru slunci, sestře luně, sestře řece a matce Zemi“ (LS, 92).  
Milostivé léto je tedy časem, kdy si máme připomínat, že naší podstatou je vztahovost, a toto 
vědomí si chránit. Je třeba si stále připomínat, že „všechno je ve vztahu a že autentická péče o náš 
vlastní život a naše vztahy k přírodě jsou neoddělitelné od bratrství, spravedlnosti a věrnosti 
ve vztahu k druhým“.  

2. Čas návratů 
Milostivý rok je časem návratu a reflexe; narušili jsme vazby, které nás spojovaly se Stvořitelem, 
s ostatními bytostmi a se zbytkem tvorstva. Chceme, aby se tyto ohrožené vztahy uzdravily. 
Jsou zásadní pro nás osobně i pro předivo vztahů našeho života. Milostivé léto je čas návratu 
k Bohu, k našemu láskyplnému Stvořiteli. Nemůžeme žít v souladu s tvorstvem, aniž bychom nežili 
v míru se Stvořitelem, který je pramenem a původcem všeho. Jak řekl papež Benedikt, „brutální 
konzumace tvorstva začíná tam, kde není Bůh, kde matérie je pro nás pouze materiální, kde jsme 
my sami poslední instancí, kde celek je jednoduše naším vlastnictvím“. Milostivé léto nás vyzývá, 
abychom znovu začali pamatovat na druhé, zvláště na chudé a zranitelné. Jsme povoláni, abychom 
znovu přijali původní a láskyplný Boží záměr s tvorstvem. Je jím společné dědictví, hostina, o kterou 
je třeba se se všemi bratry a sestrami přátelsky podělit, nikoli v neřízené soutěživosti, 
ale v radostném společenství, kde se můžeme navzájem podporovat a chránit. Milostivé léto 
je časem, kdy je třeba dopřát svobodu utiskovaným a všem, kdo jsou vrháni do spárů různých 
podob novodobého otroctví, mezi které patří obchod s lidmi a práce nezletilých. 
Je také zapotřebí začít naslouchat zemi, která se v Písmu svatém nazývá hádámáh – místo, 
ze kterého byl vzat člověk – Adam. Znepokojený hlas tvorstva nás dnes volá, abychom v přírodním 
řádu znovu zaujali správné místo. Připomeňme si, že jsme součástí, nikoli pány propojené sítě 
života. Rozklad biodiverzity, závratný nárůst klimatických pohrom, nerovný dopad současné 
pandemie na chudé a křehké – to vše je alarmujícím znamením proti nezřízené konzumní 
nenasytnosti. 
V tomto Čase tvorstva pozorně naslouchejme tlukotu srdce celého tvorstva. Bylo přivedeno na svět, 
aby odráželo a předávalo Boží slávu, aby nám pomohlo objevit ve své kráse Pána všech věcí 
a navrátit se k němu. Země, ze které jsme byli stvořeni, je tedy místem modlitby a meditace: 
„Probuďme v sobě ducha estetiky a kontemplace, kterého do nás Bůh vložil“. Schopnost úžasu 
a kontemplace je něco, čemu se můžeme učit zvláště od domorodých skupin bratří a sester, které 
žijí v souladu se zemí a s jejími různorodými formami života.                                          

                                                                                                 (pokračování) 

Žijeme s církví  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Rytmické mše na Pouchově 

Bohoslužby za doprovodu chválící kapely pouchovské scholy se konají vždy první 
neděli v měsíci od 8 hodin. 

Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně. Hospodin, 
Nejvyšší, vzbuzuje bázeň, on je Král velký nad celou zemí. (Žalm 47,2-3). 

Setkání o nedělích 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince 2020. A zajímá-li vás 
zvuk nástrojů, zpěvy a chvála, neváhejte oslovit hudebníky. 

                       (www.bihk.cz) 

 

• Tajemství lidské lásky v Božím plánu 

Kde se kurz koná? Podle přihlášených účastníků se vynasnažíme místo konání 
přizpůsobit co nejoptimálnější dojezdové vzdálenosti účastníků. První setkání 
proběhne v Hradci Králové dne 13.9 2020.  

 Kdy jsou další setkání? Další setkání je 22.11. 2020 v klášteře na Hoře Matky 
Boží u Králík. Následují setkání v lednu, březnu a květnu.  

 Jaký je příspěvek? Žádný, pouze Váš čas :-), obdržíte darem i několik knih. 

 Jak kurz probíhá? Setkávání probíhá vždy v neděli od 14:00 do 18:30 hod. 
formou tří krátkých bloků přednášek. V diskuzních skupinkách je pak prostor 
pro společné neformální sdílení. 

 Pro bližší informace kontaktujte paní Blažkovou na tel.: 603 458 843      
              (www.bihk.cz) 

 

• XV. Diecézní setkání seniorů 

Čtvrtek 1. 10. 2020 (Světový den seniorů)  

Co vás čeká?   

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Modlitba seniorů za mladé, úvodní slovo: PhDr. Veronika Čepelková, slavnostní 
bohoslužba, kterou budou celebrovat: královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál a 
apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo 

Nové Adalbertinum – Velký sál 

Pozdrav seniorům: Mons. Charles Daniel Balvo, přednáška: Duchovní život 
seniorů: PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD.. O přestávce malé občerstvení, sdílení, 
informace z Diecézního centra pro seniory. Dále přednášky – Starší lidé jako výzva 
pro pastoraci: Mons. Josef Suchár a S každým z nás se počítá: Jana Žáčková 
(reflexe). A na závěr Benefiční vystoupení královéhradeckého dětského sboru Jitro 
(výtěžek podpoří Domácí hospic Setkání Rychnov nad Kněžnou) 

Přihlášky (do 29. 9. 2020): Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro 
seniory, tel.: 495 063 661, 737 215 328, 734 435 360, e-mail: dcs©bihk.cz, 
cepelkova©bihk.cz (koordinátorka)          



  
 

 

➢ Farní ohlášky:  
 
 

 
 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je svátek Povýšení svatého kříže, v úterý 
je památka Panny Marie Bolestné, ve středu je památka sv. Ludmily, mučednice, příští 
neděle je 25. v lit. mezidobí 

• 3. etapa generálního úklidu – v sobotu začne již od 8,30 hodin dopoledne. 

• Sbírka na církevní školství – se uskuteční v neděli 20. září ve všech kostelích naší 
diecéze. Ostatní na plakátku na vývěsce. 

• Plnomocné odpustky pro duše v očistci – je možné získat už před 1. listopadem. 
Apoštolská penitenciárie dne 11. 1. 2020 (Prot. N. 4/20/I) prodloužila na žádost ČBK 
své dovolení z 8. 8. 2012 (Prot. n. 79/12/I), na jehož základě věřící v České republice 
mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou 
na všechny věrné zemřelé.  Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit 
hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat 
již od 25. října do 1. listopadu. Toto dovolení se uděluje na následujících sedm let, 
tedy do roku 2026. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci 
jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se 
pomodlit za zemřelé (3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4) v okruhu těchto dní 
vykonat svatou zpověď.  

• Dovolená P. Miloslava – od pondělí 14. – 20. 9. včetně. Z toho důvodu nebudou 
ve všední dny slouženy mše sv. na Pouchově a Rožberku ve všední dny (s výjimkou 
pondělí 14.9.) 

 
 
 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (14. – 20. 9. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

14.9. Po 7,00 
Za zdraví a Boží ochranu, 
pomoc a požehnání  
pro P. Miloslava 

17,00 Na dobrý úmysl dárce 

15.9. Út ------  ------  

16.9. St ------  ------  

17.9. Čt ------  ------  

18.9. Pá ------  ------  

19.9. So ------  ------  

20.9. Ne 8,00 
Za Jana Věcka  
a rodiče z obou stran 

9,30 
Za Annu Houfovou a celý 
rod 

Lektoři Ne  
Rudolf Pastuszek  
Helena Baigerová 
Jan Mádlík jun. 

Ne 
Miroslav Švorčík 
Jitka Bartošová 
Marie Bártová 

Čísla písní k liturgii  522  522 

Myšlenka pro „zamyšlení“:   
Nemá-li křesťan dětí ani jiných tak blízkých příbuzných, že by jim byl podle zákona povinen 
majetek odkázat, nemám pochybnosti o tom, že by bylo nejlepší a nejsprávnější dát je Tomu, 
od koho všechno obdržel, totiž našemu Dárci, Vládci a Pánu, na zbožné, spravedlivé účely – 
a lépe za života, co může - než po smrti.                                             (Sv. Ignác z Loyoly) 

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