
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                   
 
 
K zamyšlení: 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Izaiáš 45,1.4-6 

 
 

                 

 

2. čtení: 1 Soluňanům 1,1-5b 

 
 

 
Evangelium: Matouš 22,15-21 

 

 

 
 

V neděli si připomínáme Světový den misií 

Letošní Světový den misií, který oslavíme 18. října 2020, se nese v duchu hesla z knihy 
proroka Izajáše: „Zde jsem, mne pošli!“ (Iz 6,8). V poselství pro letošní Misijní neděli papež 
František mimo jiné napsal: „Skutečnost, že se s celou církví nemůžeme scházet ke 
slavení eucharistie, nám umožnila sdílet situaci mnoha křesťanských komunit, které 
nemohou slavit mši svatou každou neděli. Otázkou, kterou nám Bůh v této situaci klade: 
‚Koho pošlu?’‚ se znovu obrací na nás a očekává od nás velkodušnou a přesvědčivou 
odpověď: ‚Zde jsem, mne pošli!’ Bůh stále znovu hledá, koho poslat do světa a k národům, 
abychom vydávali svědectví o jeho lásce, o jeho záchraně od hříchu a smrti, o jeho 
vysvobození od zlého.“ DVEŘNÍ SBÍRKA NA MISIE BUDE ODLOŽENA NA POZDĚJI. 

(cirkev.cz) 
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29. neděle v mezidobí 
18. říjen LP 2020 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Buď veleben Hospodin nyní i na věky. 

 

Krátce před Ježíšovou smrtí o Velikonocích ho farizeové ostře napadají, ale ani on je nijak 
nešetří. Placení daně Římu bylo chápáno jako područenství okupaci, nesouhlas by 
znamenal vzpouru. Ježíš obrátí hovor zcela jinam. Žádný Izraelita plnící Tóru (Zákon) 
nesměl mít u sebe jakékoli zpodobení člověka či zvířete. To se chápalo jako projev 
modloslužby. 

List Soluňanům (též zvaný Tesalonickým) je nejstarší novozákonní dokument, snad z 
roku 51 po Kr. Svatý Pavel v něm oslovuje církev, která prošla pronásledováním ze 
strany Židů i pohanů. 

V životě přicházejí chvíle, kdy se člověk ocitá před závažným rozhodnutím. Někdy jde o to, 
že zůstat věrný víře, znamená riskovat majetek, postavení, výhody… Modleme se dnes o 
dar odvahy a věrnosti pro sebe, naše blízké a také představitele církve. 

Otevíráme Deuteroizaiáše, tedy text vzniklý v babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.), kdy je 
Izrael, stejně jako Jeruzalém, zcela vypleněn. Prorok předpovídá znovuvybudování města 
i chrámu. Bůh k tomu použije pohanského perského vládce Kýra (557–529 př. Kr.)! Jemu 
jsou přiřčeny tituly, které později budou vztaženy k mesiáši: pastýř, vyvolený… 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Prohlášení Dominika kardinála Duky k aktuální situaci 
 

Přinášíme vyjádření pana arcibiskupa pražského a primase českého, k aktuální 
společenské situaci vyvolané rozsáhlými epidemiologickými opatřeními:  
 

Několik slov k současné situaci 
 

Ve snaze zabránit dalšímu šíření pandemie COVID-19 přistoupila vláda 
v těchto dnech k mimořádným opatřením, která výrazně ochromila život 
v naší zemi. Kulturní i společenský život prakticky ustal, omezení vyhlášená 
vládou tvrdě dolehla i na náboženský život.   
Přesto nemusí být výjimečná situace, v níž se právě nacházíme, pouhým 

zdrojem frustrace a pesimismu. Jako všechny krize představuje 
i „koronakrize“ novou příležitost, či chcete-li: výzvu. 
V uplynulých měsících jsme se mohli všichni znovu přesvědčit o tom, 

jak falešné je naše přesvědčení, když se domníváme, že jsme neomezenými 
pány svých životů. Stačí jeden malý, pouhým okem neviditelný organismus 
vzniklý kdesi v daleké Číně, a celý svět je ze dne na den vzhůru nohama. 
Veškeré naše jistoty jsou najednou ty tam a my se s obavami chvějeme, 
co s námi bude. 
Nebojme se! Výzva, kterou před nás křesťany současná pandemie staví, 

spočívá v hlásání Naděje. Dnes, více než kdy jindy, musíme být my, 
Kristovi učedníci, šiřiteli světla do potemnělých lidských duší, zvěstovateli 
Naděje, která je silnější než smrt. Chtěl bych proto vyzvat všechny věřící, 
duchovní i laiky, muže i ženy, aby podle svých možností nabídli společnosti 
své služby, aby v těchto těžkých dnech „dýchali“ s ní. Vím, že tak mnozí 
již činí. Všem za to patří můj veliký dík.  
Společně se pak všichni v boji proti pandemii můžeme spojit v modlitbě 

růžence, jak nás k tomu v uplynulých dnech vyzvala Stálá rada ČBK. 
Kéž nám Matka Kristova pomůže v zápase se zákeřnou nemocí překonat 
i veškerá rozdělení, která naši společnost dosud sužují. 
 

+ Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český 
 
 
P.S.  
Prosím, nezneužívejme této situace k mocenským či politickým sporům nebo 
finančnímu obohacení. Sociální péče a lékařská či zdravotní pomoc jsou 
na takové úrovni, že může upevňovat naši naději. Nešiřme stres a napětí!!! 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“:   

Nedávno jsem na našich toulkách přírodou objevila kousek nad Hořicemi kapličku 
s názvem Hlohová kaple. Ráda jsem si vzala nakopírovanou modlitbu…možná i naše 
kaplička by mohla mít také nějakou…, jako pomoc pro ty, kdo se chtějí pomodlit, 
anebo se modlit neumí.                                                                           

( LV) 
„Panno Maria Hlohovská, 
ty jsi po modlitbách našich předků chránila naše město od epidemie cholery. 
Proto k Tobě dnes s důvěrou přicházíme. Prosíme Tě nyní my: ochraň naše 
rodiny, naše blízké, naše město před nákazou koronaviru.  
Vypros u svého Syna zastavení této pandemie. Amen“             
 

• Je prospěšné respektovat svůj vnitřní rytmus 

Podle knihy Anselm Grün, Andraea Larsonová “ A strýčku Willi...,“ 

Pracovat efektivněji a vytrvaleji 

Ten, kdo pracuje v rytmu, je schopen pracovat efektivněji a vytrvaleji. Nejsem 
přece schopen soustředit se čtyři hodiny na jednu práci. Ale změna, nadechnutí o 
přestávce, mi dodá novou energii a kreativitu. Přerušení na (krátkou) modlitbu je také 
takovou kreativní přestávkou. 

Určitě ale existují i období, kdy člověk musí zůstat jen u své práce. Ovšem i velcí 
spisovatelé jako Thomas Mann nebo Hemingway dodržovali při psaní pevný rytmus 
a jsou známí svou velkou disciplínou.                                                                                        

(www.vira.cz) 

• Biskupské gymnázium má nové prostory 

Rekonstrukce objektu v areálu Biskupského gymnázia v Hradci Králové, zvaného 
Kostka, jde do finále. 

Investorem této rozsáhlé rekonstrukce je královéhradecké Biskupství, které do 
oprav vložilo cca 30 milionů korun, další finanční prostředky jsou z dotačních 
programů EU, peníze poskytl i Královéhradecký kraj a přislíbeny jsou i ze Státního 
fondu životního prostředí.  

Vedle toho, že se na Biskupském gymnáziu průběžně každým rokem revitalizují 
učebny či jiné prostory, má vedení školy další velký stavební záměr – postavit zcela 
novou tělocvičnu na zahradě vedle hlavní budovy. Územní rozhodnutí je již vydané, 
přípojka vody je již přivedena. „Celá záležitost je závislá i na dotačních titulech, 
protože do této doby nebyly vypsány státem projekty, z nichž by mohla školská 
zařízení čerpat peníze na tělovýchovnou činnost. Dosud to byla záležitost pouze pro 
obce. Čekáme tedy, zda se podobný grant objeví i pro nás. Ale třeba najdeme 
peníze na stavbu z jiných zdrojů“, předložil své plány do budoucna ředitel BiGy. 
         

     (www.bihk.cz) 

 



  
 

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Pavla od Kříže, kněze, 
ve středu je památka sv. Karla Rakouského, ve čtvrtek je památka sv. Jana Pavla II., 
papeže, v pátek je památka sv. Jana Kapistránského, kněze, v sobotu je památka 
sv. Antonína Marie Klareta, biskupa, příští neděle je 30. neděle v liturgickém mezidobí. 

• Mše svaté v neděli i všední dny - jsou až do odvolání zrušeny. V neděli bude 
od 8 hodin sloužena mše svatá na Pouchově skrze stream (youtube) za přítomnosti 
maximálně 6-ti osob. Preferujeme přítomnost toho, na jehož úmysl se slouží mše 
svatá 

• Otevřené kostely na Pouchově a Rožberku  - otevřeny jsou takto: Na Pouchově 
ve středu od 17 – 18 hodin, v 17,30 a 18 hodin bude podáváno svaté přijímání. 
Na Rožberku v pátek od 16 – 17 hodin, v 16,30 a 17 hodin bude podáváno svaté 
přijímání. 

• Kněz bude přítomen – po celou dobu adorace (možnost přijetí svátosti smíření 
v sakristii). 

• Žádáme -    vstupujte vždy s rouškou na ústech 
- do kostela, prosíme, nevstupujte v případě příznaků onemocnění (horeč-

ka, suchý kašel, dušnost) 
- dodržujte vzájemný odstup minimálně 2 metry 
- při vstupu do kostela si povinně vydesinfikujte ruce – desinfekční roztok 

je k dispozici u hlavního vchodu. 
 
 
 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (19. – 25. 10. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

19.10. Po ------  ------  

20.10. Út ------  ------  

21.10. St 17,00 Do 18 h adorace, sv. přijímání ------  

22.10. Čt ------  ------  

23.10. Pá ------  16,00 Do 17 h adorace, sv. přijímání 

24.10. So ------  ------  

25.10. Ne  8,00 
Za Miroslava Malečka, 
rodiče a sourozence  
a Františka Doležala 

------  

Lektoři Ne   Ne  

Čísla písní k liturgii  512  512 
 

Myšlenka pro zamyšlení:   

Přijímat z rukou Pána dobro i zlo v dokonalé pokoře a uznávat je za dobrodiní 
Boží prozřetelnosti je mnohem užitečnější pro spásu duše, než každodenně bičovat 
svá záda. 

sv. Albert Veliký 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakce: Libuše Veselá (LV), Jitka Novotná (JN), Martin Novotný (MN), P. Miloslav Šiffel (MŠ), Matěj Havel 
(MH) Příspěvky do zpravodaje: jitun.no@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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