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K zamyšlení: 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Izaiáš 55,6-9 

 
 

                 

 

2. čtení: Filipanům 1,20c-24.27a 

 
 

 
 

 
Evangelium: Matouš 20,1-16 

 

 

 
Papež František: Starejte se o sebe navzájem 

Papež ve své pravidelné středeční katechezi zdůraznil, že k tomu, aby bylo možné 
projít touto pandemií, je nutné, abychom „opatrovali sebe a opatrovali se vzájemně“. 

 „Je nezbytné podporovat ty, kdo poskytují péči těm nejslabším, nemocným a starým 
lidem, protože plní v dnešní společnosti zásadní roli, i když se jim často nedostává uznání 
a odměny.“ A takto pečovat musíme i o nás společný domov.  

„Všechny formy života jsou vzájemně propojeny (Laudato Si´ 137-138) a naše zdraví 
závisí na zdraví ekosystémů, které stvořil Bůh a svěřil do naší péče (srov. Gen 2,15).“
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25. neděle v mezidobí 
20. září LP 2020 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají. 

 

Poté, co se Ježíš setkal s bohatým mládencem a mluvil o tom, že každý, kdo opustil 
majetek či blízké pro Ježíše, dostane stokrát více, vypráví podobenství, jak se dobrý Bůh 
zachová k těm, kteří se obrátí na poslední chvíli. A naopak, jak věrní budou zřejmě 
zaskočeni mírou Boží dobroty. Denár byla běžná odměna za běžnou celodenní práci. 

Svatý Pavel je ve vězení, zřejmě kolem roku 50 po Kristu píše do církevní obce 
v Makedonii (římská kolonie), kterou sám založil. Z listu plyne, že i tuto komunitu 
obcházejí různí hlasatelé, ale někteří zvěstují evangelium zkreslené. Pavel nehledí 
na problémy spojené s vězněním, ale jde mu o hlásání evangelia a věrnost bratrů ve víře. 

"První budou posledními,“ říká známý biblický citát. Co ovšem popisuje? Dnešní neděle 
se zaměřuje na téma Boží spravedlnosti. V čem spočívá Boží soud nad jednáním lidí? 

Text 55. kapitoly Izaiáše čteme v liturgii často. Jde o vrchol „Deuteroizaiáše“, textu 
ze 6. stol. před Kristem, který zaznívá uprostřed babylonského zajetí. Bůh svůj lid 
povzbuzuje, aby neztrácel naději. Vždyť jeho pohled na svět převyšuje ten náš! 

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 
 

3. Čas odpočinku 
Bůh ve své moudrosti vyhradil den – sabat, šestý den, aby země i její obyvatelé mohli 
odpočinout a načerpat odvahu. Náš současný životní styl však nutí planetu překračovat své 
limity. Neustálá nutnost růstu a neutuchající produkční a konzumní cykly vyčerpávají životní 
prostředí. Pralesy chátrají, země eroduje, pole se postupně vytrácejí, pouště se rozšiřují, moře 
je kyselejší, bouří přibývá: tvorstvo sténá! Během milostivého léta byl Boží lid zván k odpočinku 
od běžných prací, aby zmírněním běžné konzumace dopřál zemi, aby se regenerovala a aby se 
svět dal do pořádku. Musíme v současné době najít spravedlivý a udržitelný způsob života, 
který navrátí Zemi náležitý odpočinek, dostatečnou obživu všem, aniž bychom ničili ekosystémy, 
které nás drží. Současná pandemie nás v určitém ohledu vede ke znovuobjevení skromnějšího 
a udržitelnějšího životního stylu. Krize nám svým způsobem dala šanci žít jinak. Mohli jsme 
zaznamenat, že když Zemi dopřáváme oddechu, vzduch se pročišťuje, vody jsou průzračnější, 
živočišné druhy se vrací do míst, ze kterých postupně mizely. Pandemie nás dovedla 
na rozcestí. Je třeba, abychom této rozhodující chvíle využili a skončili s nadbytečnými 
a destruktivními činnostmi. Je třeba, abychom upevňovali hodnoty, navazovali nová pouta 
přátelství a rozvíjeli činorodé projekty. Je zapotřebí přehodnotit své návyky v užívání energie, 
konzumaci, v přepravě a výživě. Naši ekonomii bychom měli zbavit nepodstatných a škodlivých 
článků a rozjet přínosný obchod, prospěšnou produkci a transport hmotných dober. 

4. Čas nápravy 
Milostivé léto je časem, v němž je třeba nápravy poškozených mezilidských vztahů a návratu 
k původnímu souladu mezi lidmi. Zve nás, abychom upevnili sociálně spravedlivé vztahy, 
abychom každému navrátili jeho svobodu a jeho majetek, abychom odpustili dluhy. Nikdy 
bychom proto neměli zapomenout na historickou etapu, kdy byl Jih planety zneužit a dal vznik 
nepřiměřenému ekologickému dluhu. Ten byl zapříčiněn zvláště vydrancováním zásob 
a zneužitím životního prostředí pro likvidaci odpadků. Je čas na spravedlivou nápravou. U této 
příležitosti znovu apeluji na smazání dluhů ekonomicky slabých zemí, které v důsledku 
pandemie čelí závažné zdravotní, sociální a ekonomické krizi. Dále je zapotřebí, aby nové 
nastartování, ke kterému dochází na světové, regionální a národní úrovni, bylo účinné, zapojilo 
politiku, legislativu a investice ve prospěch všeobecného dobra a aby zaručilo zachování 
ekologických a sociálních cílů. Dále je nezbytná náprava Země. Oživení klimatické rovnováhy 
je v současné kritické situaci velice důležité. Čas nám brzy vyprší, jak nám připomínají naše děti 
a naši mladí. Je zapotřebí udělat vše pro to, aby bylo globální oteplování udrženo na 1,5 °C, 
jak bylo dohodnuto na klimatické konferenci v Paříži: překročení této míry se ukazuje jako 
katastrofické, a to především pro nejchudší komunity na celém světě. V tomto kritickém 
okamžiku historie je nezbytné podpořit solidaritu mezi generacemi i uvnitř jednotlivých generací. 
Vybízím všechny země, aby si v rámci přípravy na velký summit o klimatu v Glasgow 
ve Spojeném království stanovily ambicióznější plány na snížení emisí. Obnova biodiverzity 
je vzhledem k úhynu druhů zcela zásadní v situaci bezprecedentní degradace ekosystému. 
Je nezbytné odpovědět na výzvu OSN k záchraně 30 % země jako chráněného habitat do roku 
2030, s cílem regulovat alarmující míru ztráty biodiverzity. Vyzývám mezinárodní společenství 
ke spolupráci, aby bylo zajištěno, že summit o biodiverzitě v Číně bude znamenat obrat směrem 
k nové stabilizaci Země jako společného domu, kde lze žít v hojnosti podle Stvořitelova záměru. 
Musíme vše spravedlivě napravit, abychom zajistili všem, kdo po generace obývají tuto zemi, 
ji mohli plně užívat. Je zapotřebí chránit domorodé obyvatelstvo především před nadnárodními 
korporacemi, které těžbou fosilních paliv, minerálních látek, dřeva a zemědělsko-průmyslových 
produktů „dělají to, co jim není dovoleno v rozvinutých zemích či takzvaném prvním světě“. 
 

(pokračování) 

Žijeme s církví  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Papež: „Soucit je tou nejlepší vakcínou proti epidemii lhostejnosti“ 

„Soucit je plodem kontemplace“, řekl papež František na dopolední audienci pro 
členy Komunit Laudato si´. „Kontemplace. Příroda, jež nás obklopuje, dnes není 
obdivována, nýbrž »pohlcována«. Jsme nenasytní, závislí na zisku a okamžitém 
výsledku za jakoukoli cenu. 

Ochořeli jsme spotřebou. To je naše nemoc: roznemohli jsme se 
spotřebováváním. Sháníme se po nejnovějších mobilních aplikacích, ale neznáme už 
jména sousedů, a tím méně pak umíme rozeznat jednotlivé druhy stromů. A nejhorší 
je, že se takovýmto životním stylem vytrhávají kořeny, mizí vděčnost za to, 
co existuje, a vůči tomu, od koho jsme to dostali. Abychom neztratili paměť, je třeba 
se vrátit ke kontemplaci.  

Abychom se nerozplynuli v tisíceru zbytečností, je třeba znovu objevit ztišení. 
Aby neochrnulo srdce, je třeba se zastavit. Není to snadné. Například je třeba 
se osvobodit od vazby na mobily, abychom se dívali do očí těch, kteří jsou vedle nás, 
a na stvoření, jehož se nám dostává.“ …pokračování příště            

                                                                                           (www.radiovaticana.cz) 

• Dodržovat předpisy a jízdní řády je žalostně málo 

„Kdo druhého miluje, splnil zákon. Vždyť přikázání „nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, 
nebudeš krást, nebudeš žádostivý“, a je-li ještě nějaké jiné přikázání, všecka jsou shrnuta 
v tomto: „Miluj svého bližního jako sám sebe“. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona 
je tedy láska.“ (Řím 13, 8-10)   

Můj strýc byl řidičem autobusu MHD. Řídil velmi zodpovědně a pro cestující příjemně. 
Mezi kolegy bylo zvykem, že se střídali na zastávce, která oběma vyhovovala, ne vždy tam, 
kde to předpokládal rozpis směn. Jednou ho kolega vystřídal o něco dřív. Strýc se ale pak 
velmi divil, když na něj přišlo několik stížností od cestujících, že jel velmi ostře a riskantně. 
Jeho kolega měl prostě jiný styl, ale protože oficiálně byl stále ve službě strejda, bylo to 
na něj. Jeho kolega nejspíš neporušil žádné dopravní předpisy, ale pro pasažéry byla jeho 
jízda tak nepříjemná, že si na ní stěžovali, a strejda přišel o prémie. 

Podobnou situaci znám spíš z pozice cestujícího. Vlastně mě tolik nezajímá, jestli řidič 
dodržel všechna pravidla silničního provozu, ale jestli nejede stylem brzda – plyn, kdy to se 
mnou hází tam a zpátky a je těžké se udržet. Zkrátka jestli bere ohled na ty, které veze, 
i na ostatní účastníky provozu. Moc nepotěší ani to, že sice jede na vteřinu přesně podle 
jízdního řádu, ale zavřel mi dveře před nosem, přestože mě z dálky viděl dobíhat. (Nic proti 
řidičům autobusů, díky strejdovi vím, že to s námi cestujícími taky nemají lehké, nicméně 
rozdíl v přístupu se pozná a je v něčem podstatnější než přesnost dodržení předpisů 
a jízdních řádů.) 

Apoštol Pavel v listě Římanům mluví o něčem podobném. Je možné neporušit žádné 
přikázání, ale přitom se minout s jejich smyslem a cílem. Naplnění zákona je víc než 
nepřekročení jednotlivých ustanovení. A ověřit si, že jsem naplnil Boží zákon, je o mnoho 
složitější než odškrtnout si, že jsem nic neporušil. A popravdě, je-li shrnutím přikázání „Miluj 
svého bližního, jako sám sebe!“, není možné to za naplněné pravdivě prohlásit nikdy. 

Bůh nás svými přikázáními zve, abychom stále rostli v lásce k bližním. A nikdy s tím 
nebudeme hotovi. Nejspíš právě v tom je podstata jeho zákona a všech přikázání.  

Blažený, kdo se neohání zachováním předpisů, ale usiluje o naplnění jejich podstaty.
                                              (www.vira.cz) 



  
 

 

➢ Farní ohlášky:  
 
 

 
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je svátek sv. Matouše, apoštola 
a evangelisty, ve středu je památka sv. Pia z Pieltreciny, kněze, v sobotu je památka 
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků, příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí. 

• Mše svatá v Domě Matky Terezy – bude sloužena v pondělí 21. 9. v 16 hodin. 
Možnost se zúčastnit. 

• Svatováclavská pouť – na vývěsce je pozvánka k účasti na letošní svatováclavské 
pouti do Staré Boleslavi. Program je dvoudenní – v neděli večer a pondělí. Pouť 
vyvrcholí v pondělí v 10 hodin slavnou mší svatou, kterou bude přenášet ČT 2. Na tuto 
pouť jsme srdečně zváni. 

• Den charity pro všechny generace – kampaň pořádá Charita Česká republika 
u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly. Více na: www.bihk.cz. 

• V pátek 25. 9. nebudou na Pouchově a Rožberku – slouženy mše svaté. 
Na Rožberku bude páteční pořad (adorace a mše sv.) již předchozí den – ve čtvrtek. 

• Vzájemná ohleduplnost v době koronaviru – dbejme i nadále potřebné pozornosti 
a vzájemné ohleduplnosti nošením roušek, používání desinfekce, pečlivému umývání 
rukou a patřičnými rozestupy. 

 
 
 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (21. – 27. 9. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

21.9. Po 7,30  17,00 
Za zdárný průběh operace 
a pomoc Boží v léčbě 

22.9. Út ------  ------  

23.9. St 18,00  17,00 
Za dar víry pro děti a 
vnoučata a za živé a +z 
rodin 

24.9. Čt 18,00 Za Jiřího Stašu 17,00 
Za +rodiče Vendolských  
a živé členy rodiny 

25.9. Pá ------  ------  

26.9. So 18,00 
Za Václava Hovorku a celý 
rod a rodinu Zavadilovu 

17,00 
Za Miroslava a Annu 
Krejcarovy a Gertrudu 
Doležalovou 

27.9. Ne 8,00 
Za Václava France, 
manželku, syna Romana  
a dceru Ivanu 

9,30 Za +Václava Uhlíře 

Lektoři Ne  
Marie Košňarová  
Jana Portyková  
Helena Baigerová 

Ne 
Stanislava Poznarová 
Petr Rusek 
Lukáš Kyrian 

Čísla písní k liturgii  523  523 
 

Myšlenky pro zamyšlení:   

Kdo se nemodlí, nepotřebuje, aby ho ďábel svedl z cesty. Vrhne se do pekla sám.  

                                                                                                                  sv. Terezie z Avily 

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

http://www.bihk.cz/
mailto:jarka.detova@seznam.cz

