
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                   
 
 
K zamyšlení: 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Izaiáš 5,1-7 

 
 

                 

 

2. čtení: Filipanům 4,6-9 

 
 

 
Evangelium: Matouš 21,33-43 

 

 

 

  
Říjen 2020 

Evangelizační úmysl  
Misijní poslání laiků v církvi – modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli 
větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích. 
 

Národní úmysl  
Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, 
šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným. 
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27. neděle v mezidobí 
4. říjen LP 2020 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Pane, ukaž nám své milosrdenství! 

 

Každé literární dílo má svůj spád. Také evangelia. Do 21. kapitoly Ježíš promlouval 
k zástupům obyčejných lidí. Nyní vjíždí do hlavního města, do Jeruzaléma, na Velikonoce, 
zde brzy zemře. Mluví k těm, kteří mají pravomoc a odpovědnost za celý Izrael. 
Mluví otevřeně a ukazuje, jaké důsledky má nepřijetí evangelia. Navazujeme plynule 
na minulou neděli. Jde o poslední okamžiky pro rozhodnutí se pro Krista. 

Svatý Pavel se ocitl ve vězení, ale píše milovaným bratřím list vyzývající k věrnosti 
evangeliu. Závěrečná kapitola listu Filipanům obsahuje soubor krátkých výzev k životu 
s Bohem. 

Mnohokrát v životě narazíme na hranice, kde si nejsme jistí, jak správně jednat. 
Kde je správná hranice mezi opatrností a zbrklostí, mezi odvahou a ochromujícím 
strachem? Dnes máme velký úkol modlitby za sebe i za církev. 

Prorok vystupuje v 8. stol. př. Kr. Přirovnání k vinici zazní nejen zde, ale i v evangeliu. 
Stejně jako u ostatních proroctví, ani zde nejde o věštění budoucnosti, ale o Boží výzvu 
k obrácení. Pokud lidé setrvají ve své zatvrzelosti, způsobí svým jednáním to, 
co proroctví popisuje. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Od pondělí 5. října 2020 platí pro celou Českou republiku 
po dobu jednoho měsíce nouzový stav 

 
Hromadné akce v době nouzového stavu od 5. do 18. října se zakazují hromadné akce: uvnitř 
budov nad 10 osob, venkovní akce nad 20 osob. 
Výjimku má jednání zastupitelstev a institucí jako jsou soudy apod. (při těchto akcích mohou být 
přítomni občané až do počtu 100 s dvoumetrovými odstupy mezi sebou).  
Divadla a kina  
V divadlech, (v kostelích) a na filmových představeních mohou i nadále být přítomni diváci 
do počtu 500 osob. Ale nově nejsou povoleny přestávky na konzumaci občerstvení a nápojů! 
Jakékoli kolektivní zpívání, muzikály a opery jsou na 14 dní zakázány. Hlavním důvodem 
je, že zpěv je jedna z nejrizikovějších aktivit a v řadě zemí jsou právě aktivity spojené 
se zpěvem zakázány, což ministr zdravotnictví uvedl jako jeden z hlavních důvodů, proč 
se omezení dotkne právě oper a muzikálů.  
Pro obchody v době nouzového stavu nové regulace nejsou. Dále platí povinnost nosit roušku 
uvnitř budov (obchody, nákupní centra aj.).  
Rouška v akci se bude po dobu nouzového stavu hodit: 
 V restauracích si u jednoho stolu může sednout jen omezený počet lidí. Nově platí omezení 
i pro restaurace: počet lidí u jednoho stolu nesmí překročit 6 osob  
Svatby a pohřby maximálně pro 30 lidí - do 19. října platí neomezený počet lidí na těchto 
akcích. Od 19. 10. však začne platit omezující opatření pro svatby a pohřby: nově bude 
limit nastaven na 30 osob na akci po dobu jednoho měsíce. 
Jak to bude ve školách v době nouzového stavu od 5. října 2020 
Mateřské školy - budou i nadále fungovat bez omezení  
První stupeň ZŠ 
hudební výchova bude po dobu 2 týdnů probíhat bez zpěvu 
tělesná výchova může na prvním stupni probíhat bez omezení 
kroužky: školní kroužky jsou omezeny na maximální obecnou hladinu a neúčastnit se je 
doporučeno přímo ministrem zdravotnictví  
Druhý stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletého gymnázia 
i tady bude platit výuka hudební výchovy bez zpěvu 
místo tělocviku budou probíhat pohybové aktivity venku 
Střední školy 
Zde bude rozhodovat o distanční a prezenční výuce příslušná krajská hygienická stanice v kraji. 
Školy se budou řídit podle semaforu.  
oranžové a červené okresy budou mít distanční výuku na 2 týdny, bez praktické výuky  
To stejné platí také pro umělecké a vyšší odborné školy.  
Vysoké školy zůstávají na distančním vyučování i nadále.  
Maturitní plesy, které měly probíhat v následujících dnech, jsou na omezenou dobu limitovány a 
není možné je uskutečnit. Podle slov ministra školství Plagy se bude dále diskutovat o tom jak 
by mohlo fungování plesů po skončení nouzového stavu dále fungovat. 
Aquaparky i fitcentra jedou bez omezení. 
I nadále můžeme bez omezení zajít do aquaparků a fitness center. Nesmíme však zapomínat 
na doporučení: neshlukovat se. 
 

(ČTK) 
 

(Pozn.: z biskupství královéhradeckého dosud nepřišly žádné informace) 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

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

„Soucit – je to plod kontemplace. Jak se pozná, kdo je kontemplativní, kdo 
asimiloval Boží pohled? Podle toho, má-li soucit s druhými. Soucit neznamená říci si: 
»to je mi líto«, soucit znamená »cítit spolu s druhým«. Soucit jde za omluvy a teorie, 
spatřuje v druhých bratry a sestry, jak to řekl Carlo Petrini. Toto je důkaz, protože tak 
se dívá Bůh, který v nás přes všecky špatnosti, které vymýšlíme a děláme, vždycky 
vidí milované děti. Nevidí individua, nýbrž děti, bratry a sestry jediné rodiny, kteří 
bydlí v témže domě. Nikdy v nás nevidí cizince. Jeho soucit je protikladem naší 
lhostejnosti. Lhostejnost je jakýsi alibismus, který prostupuje srdce a smýšlení a ústí 
postojem: »dej mi pokoj«. Soucit je opakem lhostejnosti.“ 

Soucit je tou nejlepší vakcínou proti epidemii lhostejnosti, konstatoval dále papež. 
Soucit neznamená příjemný pocit, pietismus, nýbrž vytváří nové pouto, které nás pojí 
s druhým. Svět potřebuje tuto kreativní a faktickou lásku lidí, kteří nestojí před 
obrazovkou, aby komentovali, nýbrž odhodlaně si špiní ruce s odstraňováním 
devastace a navracením důstojnosti. Mít soucit je rozhodnutí zvolit si, že nebudu mít 
žádného nepřítele, abych v každém viděl svého bližního,“ řekl Svatý otec na audienci 
pro členy volných sdružení Komunit Laudato si´.    

                                                                                           (www.radiovaticana.cz) 

• Lidé tě kritizují a podceňují a ty se pak neodvážíš cokoliv udělat... podle 
knížky Guy Gilbert: „Čas žít“ 

▪ Rodíme se s určitými vlohami a dary, ale někdy je dost obtížně poznáváme. 
Kdybychom je znali, naše životy by byly jiné. 

▪ Setkáváme se ale s lidmi, kteří nás podceňují a kritizují 
a my pak sami o sobě pochybujeme. 

▪ Často se druhým lidem podaří udělat z nás bytosti se všemi možnými 
zábranami. A my se pak ze strachu a obav neodvážíme 
něco pořádného udělat, abychom si nezadali… 

▪ Je tolik skrytých vloh a darů a tolik životů, kde bylo něco zmeškáno: 
životů, v nichž se hlavní dar nemohl uplatnit. 

▪ Možná máme tendenci si myslet, že ve chvíli, kdy jsme vstoupili do dospělého 
věku, jsme už zformováni. Avšak i v osmdesáti je změna možná. 

▪ Jsme utvořeni ze světla a stínu, z nedostatků a výstřelků 
našeho charakteru a temperamentu.  

▪ Musíme ale zahodit ty všemožné zábrany, když se chceme vylepšit, nebo když 
po nás druzí požadují, abychom se změnili. 

▪ Je možné se změnit? 
Ke změně lze dospět za určitých podmínek. 
První je pohled druhého na nás a … láska k sobě samému.     
       

     (www.vira.cz) 

 

http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Milujete-sami-sebe.html
http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Milujete-sami-sebe.html


  
 

 

➢ Farní ohlášky:  
 
 

• V tomto týdnu si připomínáme – ve středu je památka Panny marie Růžencové, příští 
neděle je 28 v liturgickém mezidobí. 

• Setkání seniorů farnosti – se uskuteční (podle možností a při zachování všech 
hygienických zásad a pravidel) – ve čtvrtek od 16 hodin na pouchovské faře – farní 
místnosti. V případě nemožnosti bude zrušení akce – nejpozději ve středu – oznámeno 
při bohoslužbách v kostelích. 

• Do českých kin se chystá nový film FATIMA – úspěšný film, natočený na základě 
skutečných událostí, vypráví příběh tří dětí, které se v roce 1917 staly svědky zjevení 
Boží Matky blízko portugalské obce Fatima. Zvěsti o zjeveních se rychle rozšířily napříč 
krajinou a inspirovaly tisíce věřících. Děti však musely bojovat i s nedůvěrou skeptiků a 
snahami o umlčení. Jejich poklidný život se změnil a upřely se na ně zraky celého 
světa, toužícího po míru během probíhající první světové války. Historické drama 
Fatima v srpnu promítala slovenská kina, v premiérovém víkendu se stala 
nejnavštěvovanějším filmem. 

 
 
 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (5. – 11. 10. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

5.10. Po 7,30  17,00 
Za živé a +z rodiny 
Příhodovy a Hejcmanovy 

6.10. Út ------  ------  

7.10. St 18,00  17,00 
Za +Marii Protivínskou, 
manžela, oba syny a ten 
celý rod 

8.10. Čt 18,00  ------  

9.10. Pá 18,00 Za farnost 17,00 Za +syna a manžela 

10.10. So 18,00 

Za +Zdeňka Kašpara, 
Annu Dostálovou, Boženu 
Kašparovou a za živé  
a +z těchto rodů 

17,00 Za +Gertrudu Doležalovou 

11.10. Ne  8,00 
Za +Josefa a Miladu 
Ferbasovy a rodiče  
z obou stran 

9,30 
Za Jitku Grofovou  
a celý rod 

Lektoři Ne  
Veronika Horejšová 
Jitka Benešová  
Rudolf Pastuszek 

Ne 
Marie Novotná 
Marika Bartošová 
Ing. Vladimír Novotný 

Čísla písní k liturgii  904  904 
 

Myšlenka pro zamyšlení:   

Práce je užitečná ze čtyř důvodů: 1. abys získal to, co je potřeba k tvému životu. 2. aby ses 
vyhnul zahálce, která je pramenem veškerého zla, 3. abys utišil žádostivost, poněvadž práce 
vyčerpává tělo, 4. abys měl možnost dávat almužnu.                          (sv. Tomáš Akvinský) 

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