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Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Ezechiel 18,25-28 

 
 

                 

 

2. čtení: Filipanům 2,1-11 

 
 

 
Evangelium: Matouš 21,28-32 

 

 

 

 

Krátká výzva biskupů k nadcházejícím volbám 

Sestry a bratři, 

být katolickým křesťanem by mělo znamenat být zodpovědným občanem.  Proto Vás jako 
Vaši pastýři vyzýváme: jděte k volbám a volte zodpovědně! 

Vaši čeští a moravští biskupové 

(www.cirkev.cz) 
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26. neděle v mezidobí 
27. září LP 2020 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Pane, ukaž nám své milosrdenství! 

 

Na začátku 21. kapitoly Ježíš vjíždí do Jeruzaléma na Velikonoce. Jeho vystupování bude 
velmi otevřené, již není čas na diskuse. Samotní velekněží mu položili otázku: „V jaké 
pravomoci činíš tyto věci? Kdo ti dal tuto pravomoc?“ Pán musí obhájit, o co v jeho 
evangeliu jde, proč nejsou jeho učedníky prvně velekněží a odkud je jeho autorita. 

Svatý Pavel povzbuzuje Filipany k odvaze i trpět. Jako argument cituje hymnus či píseň 
prvních křesťanů (2,6-11), která představuje klíčové věroučné místo Nového zákona. 

Tuto neděli si položíme otázku po věrohodnosti postojů, názorů a jednání v našem běžném 
životě. Jak reálně evangelium ovlivnilo náš život? Modleme se o dar odvahy říci Bohu své: 
„Chci jít a jednat, jak požaduješ.“ 

Izraelité jsou v babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.), přichází další zajatci a zvěstují: 
Jeruzalém zcela padl. Rozšíří se pocit úplného zmaru. Jde o Boží trest za viny otců? 
V našem textu zazní důležité poselství: Každý je odpovědný za vlastní skutky (18,2-4). 

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 

 

(dokončení) 

 
Toto špatné podnikání představuje „nový druh kolonialismu“ (sv. Jan Pavel II., 
Proslov k papežské akademii sociálních věd, 27. dubna 2001, cit. v Querida 
Amazonia, 14), který ostudně zneužívá nejchudší komunity a země, zoufale 
hledající ekonomický rozvoj. Národní a mezinárodní legislativa musí být ukotvena 
tak, aby regulovala činnost těžebních společností a zajistila spravedlnost těm, 
kdo jsou ohroženi. 
  

5. Čas radosti 
 
V biblické tradici představuje milostivý rok radostnou událost, kterou pro celou 
zemi vyhlašoval zvuk trub. Jsme si vědomi, že nářek Země a chudých 
v uplynulých letech zesílil. Současně jsme svědky toho, jak Duch Svatý všude 
inspiruje jednotlivce i skupiny, aby se spojili za účelem budování společného 
domu a hájili ty, kdo jsou zranitelní. Jsme svědky, jak se lidé na periferiích 
a ve společnosti mobilizují, aby velkodušně přiložili ruku k dílu na obranu Země 
a chudých. Je radostí vidět mnohé mladé lidi a komunity, především domorodé, 
nasazující se v první linii, aby odpovídali na ekologickou krizi. S vědomím, že „věci 
se mohou změnit“, žádají milostivý rok pro Zemi a nový začátek (srov. LS, 13). 
 
Je radostí konstatovat, jak jubilejní rok encykliky Laudato si´ inspiruje četné 
iniciativy na národní a globální rovině k péči o společný domov a o chudé. 
Letošní rok by měl vést k operativním dlouhodobým plánům, které by směřovaly 
k dosažení a uplatnění integrální ekologie v rodinách, ve farnostech, v diecézích, 
v řeholních řádech, ve školách, na univerzitách, ve zdravotnictví, v podnicích, 
v zemědělství a v mnoha dalších oblastech. 
 
Jsem rád, že se společenství věřících spojují, aby budovala spravedlivější svět, 
kde bude více míru a více udržitelnosti. Důvodem ke zvláštní radosti je také, 
že Čas tvorstva se stává iniciativou vskutku ekumenickou. Kéž i nadále roste naše 
vědomí, že všichni obýváme společný domov jako členové stejné rodiny! 
 
Radujme se, protože Stvořitel ve své lásce podpírá naše pokorné úsilí 
ve prospěch Země. Země je i Božím domovem, kde se jeho Slovo „stalo tělem 
a přebývalo mezi námi“ (Jan 1,14). Je místem, které Duch Svatý stále obnovuje. 
„Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země“ (srov. Žalm 104,30). 
  
Dáno v Římě u Sv. Jana Lateránského 1. září 2020 
  

 FRANTIŠEK 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

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

Rozjímat – pokračoval papež – znamená darovat si čas na ztišení a na modlitbu, 
aby se tak v duši obnovila harmonie, zdravá rovnováha mezi hlavou, srdcem a 
rukama, mezi myšlením, city a činy. Kontemplace je protilékem na ukvapená, 
povrchní i marnivá rozhodnutí. Kdo rozjímá, učí se vnímat zemi, která jej nese, 
chápe, že na světě není sám a beze smyslu. Objeví tak laskavost Božího pohledu 
pochopí, že je cenný. Každý je v Božích očích důležitý, každý může trochu proměnit 
svět, kontaminovaný lidskou nenasytností, na dobrou skutečnost chtěnou 
Stvořitelem. Kdo totiž umí rozjímat, nestojí se založenýma rukama, ale dá se do 
konkrétního díla. Kontemplace přivádí k činnosti, k práci… …pokračování příště  

                                                                                           (www.radiovaticana.cz) 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Modlitba pro Dobu stvoření 2020 

▪ Stvořiteli života, na Tvé slovo vydala Země byliny, které se rozmnožují semeny 
a rozmanité druhy stromoví, které nese plody.  

▪ Řeky, hory, nerosty, moře a lesy udržovaly život.   

▪ Oči všech vzhlížely k tobě, abys ukojil potřeby každé živoucí bytosti.  

▪ A po všechen čas byla Země oporou životu.   

▪ Skrze planetární cykly dnů a období, obnovy a růstu, otvíráš svou ruku, abys 
nám tvorům dával pokrm v pravý čas. 

▪ Ve své moudrosti jsi dal sabat: požehnaný čas k odpočinku ve vděčnosti 
za všechno, co jsi dal;  

▪ čas osvobodit se od neřestné spotřeby;  

▪ čas umožnit půdě a všem tvorům odpočinout si od břemena výnosů. 

▪ Ale dnes náš způsob života žene tuto planetu za hranice toho, co unese…  

▪ Vyčerpáváme svět svou touhou po růstu a nekonečným cyklem výroby 
a spotřeby.  

▪ Lesy jsou vyluhované, ornice eroduje, pole nevydávají pokrm, pouště se 
rozšiřují, moře se okyselují, bouře jsou stále silnější. 

▪ Nedovolili jsme Zemi zachovávat sabat a Země zápasí o svou obnovu.  

▪ Během této Doby stvoření tě prosíme, abys nám dal odvahu zachovávat sabat 
pro naši planetu. 

▪ Posilni naši víru, abychom důvěřovali v Tvou prozřetelnost.  

▪ Vdechni nám tvůrčího ducha, abychom se dělili o to, co jsme dostali.  

▪ Nauč nás být spokojeni s tím, co stačí.  

▪ A když nyní vyhlašujeme Milostivý rok pro Zemi, sešli svého svatého Ducha, 
aby obnovil tvář celého stvoření. 

▪ Ve jménu Toho, který přišel, aby ohlašoval dobré zprávy celému stvoření, 
Ježíše Krista. 

          Amen          (www.bihk.cz) 

 



  
 

 

➢ Farní ohlášky:  
 
 

 

• V tomto týdnu si připomínáme – zítra v pondělí je slavnost sv. Václava, mučedníka, 
hlavního patrona českého národa, v úterý je svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela 
a Rafaela, ve středu je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, ve čtvrtek 
je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, v pátek je památka 
svatých andělů strážných a zároveň první pátek, zasvěcený úctě BSP, příští neděle 
je 27. v liturgickém mezidobí. 

• Diecézní setkání seniorů – 1. října v Hradci Králové – připomínáme toto čtvrteční 
setkání v Hradci Králové. Ostatní na plakátku ve vývěsce. 

• Návštěva starých a nemocných farníků – se uskuteční, tak jako vždy, na 1. pátek 
v měsíci v dopoledních hodinách. 

• Sbírka na církevní školství – společně jsme vybrali 11 986 Kč. Všem upřímné díky.  

• Poděkování – všem Vám, kteří jste přiložili ruce k dílu na této každoroční akci, 
vyslovuji poděkování nás všech za pomoc při úklidu kostela na Pouchově.   

 

 
 
 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (28. 9. – 4. 10. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

28.9. Po 18,00 

Za +manžela, rodiče 
Flídrovy a Košňarovy, Boží 
pomoc a ochranu P. Marie 
pro rodinu 

17,00 
Za +Františka Chmelíka  
a živé členy rodiny 

29.9. Út ------  ------  

30.9. St 18,00  17,00 
Za +z rodiny Stasinkovy  
a živou rodinu Kubátovu  
a duše v očistci 

1.10. Čt 18,00  17,00 Za +Marii Protivínskou 

2.10. Pá 18,00  17,00 
Za manžela, děti, vnoučata 
a duše v očistci 

3.10. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za +Marii Protivínskou, 
manžela, oba syny  
a ten celý rod 

4.10. Ne  8,00 
Za rodiče Dytrtovy,  
syna Vladimíra  
a rodinu Fejfarovu 

9,30 
Za živé a +z rodiny 
Jurišicovy a Imrichovy 

Lektoři Ne  
Eliška Voláková 
Kristýna Petrová  
Libuše Hovorková 

Ne 
Stanislava Kozáková 
Pavel Hesoun 
Marie Hesounová 

Čísla písní k liturgii  525  525 
 

Myšlenka pro zamyšlení:   

Že někdo postupuje v tomto životě bdění, úzkosti a starosti k tomu cíli, aby mnoho postavil, 
rozšířil svůj dům a zvětšil své důchody a majetek, aby zanechal na zemi velké jméno 
a slavnou památku, to mi sice nenáleží odsuzovat, ale chválit to nemohu.  (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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