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Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Ex 22,20-26 

 
 

                 

 

2. čtení: 1 Soluňanům 1,5c-10 

 
 

 
Evangelium: Matouš 22,34-40 

 

 
 

Z homilie papeže při ekumenické bohoslužbě 20. října 2020, bazilika 
P. Marie in Aracoeli 

Hleďme na Ukřižovaného Boha, prosme ukřižovaného Boha o milost být 
jednotnější, bratrštější. A jsme-li pokoušeni držet se světské logiky, vzpomeňme 
na Ježíšova slova: »Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život 
pro mně a pro evangelium ztratí, zachrání si ho« (Mk 8,35). Co je v lidských očích ztráta, 
je pro nás spása. Učme se od Pána, který nás zachránil tím, že se zřekl sám sebe 
(srov. Flp 2,7), a stal se druhým: z Boha člověkem, z ducha tělem, z krále sluhou. Zve také 
nás, abychom „se stali druhými“, šli v ústrety druhým. Čím více budeme lnout k Pánu 
Ježíši, tím více budeme otevření a „univerzální“, protože budeme pociťovat odpovědnost 
za druhé. A cestou k záchraně nás samých bude ten druhý.  

  (www.vaticannews.va) 
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30. neděle v mezidobí 
25. říjen LP 2020 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Miluji tě, Hospodine, má sílo. 

 

Text nás uvedl do blízkosti Velikonoc. Farizeové dorážejí na Ježíše. Přesto je Kristova 
odpověď odborným vyjádřením teologa neuhýbajícího od židovské tradice výkladu Písma. 
Pán zde originálně spojil příkazy, takže skvěle vystihl podstatu Tóry. 

Vůbec první známý křesťanský text a první zachovaný list sv. Pavla je povzbuzením 
pronásledované církve. Náš text je součástí uvedení do dopisu. Poslední věta textu 
je možná vůbec prvním shrnutím Pavlova vyznání víry, jehož středem je Ježíš. 

Poslední říjnová neděle je tradičně dnem, kdy se v mnoha kostelích slaví posvícení. Při té 
příležitosti je možné vybrat jiné texty, než které připadají na 30. neděli v mezidobí. Pokud 
ale zůstaneme u 30. neděle liturgického roku, zastavíme se nad základní výzvou, jak 
máme jednat, abychom žili v souladu s Božím pohledem. To je otázka porozumění, přijetí 
a rozhodnutí. To můžeme udělat právě dnes. 

Ve 20. kapitole knihy Exodus Bůh uzavřel s Izraelity smlouvu v podobě Desatera. 
Následující kapitoly rozvíjejí a vykládají detaily této smlouvy. Náš text je konkretizací 
přikázání druhé desky o vztahu k bližním. Je dobré si všimnout, že je uvedena i motivace 
pro takové jednání: „…sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi“. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Svatý Jan Pavel II.: Nebojte se! 

Setkání ČBK na Hostýně 
 

Členové biskupské konference se věnovali ekonomickým záležitostem organizací, které spadají 
pod gesci ČBK, podnětům z komisí, rad a pracovních skupin. Schválili kodex Charity ČR, 
stanovy Sekce pro mládež ČBK a hovořili o přípravách na návštěvu Ad limina (k apoštolským 
prahům), která by se měla uskutečnit příští rok na jaře v Římě. Z důvodu nejasné situace 
ohledně pandemie koronaviru rozhodli biskupové o přeložení termínu Celostátního fóra mládeže 
na jaro 2022 a Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové na 9.-14. srpen 2022. Hovořili 
také o přípravách na Rok sv. Ludmily, který vyvrcholí Národní poutí na Tetíně 18. září 2021. 
V rámci tohoto mimořádného roku se uskuteční i další aktivity – výstava o sv. Ludmile, bude 
připraven vzdělávací program do škol, bohoslužby ve svatoludmilských chrámech atd. 
 Členové ČBK také opětovně doporučili využití mešního formuláře v době pandemie a stejně 
jako při první vlně koronaviru vyzývají všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici 
pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu tam, kde je to 
možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům (samozřejmě za dodržení 
hygienických opatření a v souladu s vládními nařízeními). 
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. (21. října 2020) se čeští a moravští biskupové obrací 
na všechny věřící s následující výzvou: 
 

Drazí věřící, 
tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, 

v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných 
příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických 
opatření navštěvovat své blízké.  

Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem 
nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou 
modlitbu všude, kde je to možné, a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům. 

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-
19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel 
projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále 
jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této 
době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost 
je silnější než pandemie. 

Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především 
lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří 
pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.   
 Spojujme se společně každý den ve 20 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku 
Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také 
v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě 
rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí 
Boží vzájemně oporou.  
   

Vaši čeští a moravští biskupové 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

 
 

• Je prospěšné respektovat svůj vnitřní rytmus 

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

Mít určitý rytmus je prospěšné 

Mít svůj určitý rytmus je prospěšné. I příroda má svůj rytmus a každý člověk má 
svůj vlastní biorytmus. Tomuto vnitřnímu rytmu je dobré naslouchat. Vím o jedné 
firmě, kde šéf pořádá příliš dlouhá zasedání bez kreativních přestávek. To vede jen 
k agresím. I pracovní zasedání potřebuje zdravé přestávky, aby mohly přijít nové 
nápady. 

Sv.Benedikt jistě nemyslel především na efektivitu a udržitelnost práce. Cílem 
života mělo být, „aby ve všem byl oslaven Bůh“. Lidé nemají při své práci prezentovat 
jen sebe, nemají se hnát jen za úspěchem nebo ziskem, nýbrž mají se svou prací 
spolupodílet na Božím stvořitelském díle. Možná to zní příliš zbožně. Ale myslím, že 
na každém díle se pozná, jestli řemeslník, spisovatel, hudebník, malíř chce 
prezentovat sám sebe, nebo jestli zprostředkovává něco většího.  

(www.vira.cz) 

 

• Neodpuštění nám bere radost 

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, 
když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti 
nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát.“ (Mt 18,21-22) 

Patří k lidské přirozenosti, že žijeme ve vztazích. Ale stává se, že i pevný, 
z vnějšího hlediska ničím neohrozitelný vztah se naruší tak, že se naše cesty můžou 
rozejít. Někdy vyřkneme i taková slova jako „už s tebou nechci mít nic společného“ 
a spálíme za sebou mosty. 

Nesmíření a neodpuštění nám ale klid do duše nepřinesou, jsou jako těžká koule 
na noze, berou nám radost. Neodpuštění poznamenává naši duševní stabilitu, někdy 
až tak, že je nutná odborná pomoc. 

Slova jako „promiň, odpusť…“ osvobozují. Jsou tak důležitá, že na konci života 
mnozí umírající netouží po ničem jiném než po usmíření, po vypořádání „dluhů“, 
které vůči někomu blízkému má. Na ničem jiném mu v posledních chvílích nezáleží 
víc než na narovnání nemocných vztahů. 

Chce to kus odvahy hledat cesty ke smíření a požádat o odpuštění. Sami na to 
často nemáme. Můžeme ale prosit našeho, nám neustále odpouštějícího, Boha: 

„Pane, prosím, pomoz mi odpustit a pomoz nám na cestě smíření…“                                                                                                                                                                           
          

     (www.vira.cz) 

 

http://www.vira.cz/


  
 

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – ve středu je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, 
ve čtvrtek je památka blah. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice, v pátek 
je svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Ducha v Hradci Králové, v sobotu je památka 
sv. Wolfganga, biskupa, příští neděle je Slavnost Všech svatých. 

• Přechod na zimní čas – v noci ze soboty 24. 10. 2019 na neděli 25. 10. 2020 končí 
letní čas. V neděli o třetí hodině ranní letního času se posunou hodiny na druhou 
hodinu středoevropského času.  

• Mše svatá – internetový přenos mše svaté bude vždy v neděli od 8 hodin z farního 
kostela sv. Pavla, apoštola v Pouchově. Tyto nedělní mše svaté budou asi ještě v této 
době přenášeny bez účasti farnosti (ti, kteří v tu neděli mají zadanou intenci, 
se po předchozím oznámení P. Miloslavovi – mobil č.: 605 285 796, email: 
miloslav.siffel@volny.cz) mohou zúčastnit v maximálním počtu tří osob). 
Pokud se hodláte připojit k těmto nedělním mším svatým a ještě jste tak neučinili, 
pošlete na email P. Miloslava svoji emailovou adresu. Kód je zasílán vždy 15 minut 
přede mší svatou emailem. Na nedělní mši svatou (18. října) ze 72 emailových adres 
se připojilo 28 kontaktů. 

• Pokladnička na TV Noe – tento týden jsme na běž. účet Televize Noe z pokladničky 
v kostele odeslali 5 935 Kč. Velmi děkujeme za Vaše příspěvky. Noe a rádio Proglas 
pro nás nejen v tyto dny dělají velmi důležitou práci. Případné další příspěvky v této 
době vhoďte do pokladničky u hlavního vchodu nebo poštovní schránky na faře 
(s označením na obálce: pro TV Noe x pro Rádio Proglas). Děkujeme. 

 
 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (26. 10. – 1. 11. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

26.10. Po ------  ------  

27.10. Út ------  ------  

28.10. St 17,00 

Soukromá modlitba  
do 18 hodin, podávání 
eucharistie v 17,30 a 17,55 
hodin. Možnost sv. smíření 

------  

29.10. Čt ------  ------  

30.10. Pá ------  16,00 

Soukromá modlitba  
do 17 hodin, podávání 
eucharistie v 16,30 a 16,55 
hodin. Možnost sv. smíření 

31.10. So ------  ------  

1.11. Ne  8,00 
Za +Josefa a Miladu Ferba-
sovy a rodiče z obou stran 

------  

Lektoři Ne   Ne  

 

Myšlenka pro zamyšlení: Miluj a říkej to svým životem.  (Sv. Augustin) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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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