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Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Zjevení 7,2-4.9-14 

 
 

                 

 

2. čtení: 1 Jan 3,1-3 

 
 

 
Evangelium: Matouš 5,1-12a 

 

 
 

  
Listopad 2020 

Evangelizační úmysl  
Oblast umělé inteligence – modleme se, aby pokrok v oblasti robotiky a umělé inteligence 
byl vždy ve službách člověka. 
 

Národní úmysl 
Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a farní rady – ať pod ochranou sv. Jana 
Nepomuckého každý naplno slouží na svém místě v církvi. 
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Slavnost Všech svatých 
1. listopad LP 2020 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Miluji tě, Hospodine, má sílo 

 

Blahoslavenství jsou úvodními slovy Horského kázání (Mt 5 – 7). Jde o první Ježíšovu řeč 
v Matoušově evangeliu a shrnuje podstatu Kristova pohledu na praktický život z víry. 
Nejde jen o první část blahoslavenství, co by měl člověk konat, ale také o přísliby, které 
po každém blahoslavenství zazní. 

Svatý Jan píše povzbuzení komunitě zkoušené nejen pronásledováním, ale také 
mnohými bludaři (2,18-29), kteří lžou o Bohu a jeho záchraně. Těm, kteří vytrvají v pravé 
víře, připojuje Jan slova o cíli, ke kterému putujeme. 

Slavnost Všech svatých patří mezi největší slavnosti liturgického roku. Reflektuje zásadní 
článek naší víry, kterým je život po smrti v plném společenství s Bohem. Máme před očima 
nejen ty, kdo jsou oficiálně svatořečeni, ale mnohé další, jejichž životy neznáme detailně, 
ale fakticky stojí v Boží blízkosti a slávě. Spolu s nimi se radujeme. 

Autor knihy Zjevení píše pronásledovaným křesťanům. Popisuje pomocí barvitých obrazů 
svět jako zápas člověka se zlem o věrnost víře. Kniha v mnohém připomíná liturgii mše 
svaté. Zatímco svět plný zla postihly první „hrůzy“ (kapitola 6), lidé víry zakouší Boží 
záchranu a jsou součástí nebeské liturgie. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

MODLIT SE ZA ZEMŘELÉ? 
 

Křesťanská víra nedělá rozdíly mezi živými a mrtvými. Bůh totiž není Bohem mrtvých, je Bohem 
živých. Pro Něj jsou všichni lidé živí. 

MODLITBA POMÁHÁ NEJEN ŽIVÝM 

Věříme-li, že modlitba pomáhá živým lidem, proč bychom se neměli modlit i za mrtvé? 
Život je jeden, neboť jak říká evangelista: „Bůh není Bohem mrtvých, ale živých“ (srv. Lk 20,38). 
Smrt není konec, ale jen stupeň v lidském osudu. A tento osud nekončí ve chvíli smrti. Láska, 
kterou vyjadřuje naše modlitba, nemůže být tedy marná. Kdyby totiž na zemi láska měla moc, 
a po smrti již žádnou moc neměla, bylo by to popření slov Bible a zkušenosti církve, že láska 
je silnější než smrt, neboť Kristus ve své lásce k lidstvu smrt přemohl. 

O modlitbě za zemřelé hovoří již Bible Starého zákona: "Proto dal Juda Makabejský přinést 
smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy" (2 Mak 12,46). 

KŘESŤANÉ SE OD POČÁTKU PŘIMLOUVALI ZA ZEMŘELÉ 

Církev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se za ně a přinášela zvláště 
eucharistickou oběť (mši svatou), aby očištěni mohli dosáhnout blaženého spojení s Bohem. 
Církev také doporučuje almužny, odpustky a kající skutky za zemřelé: "Pojďme jim na pomoc 
a vzpomínejme na ně. Proč bychom měli pochybovat o tom, že naše obětní dary za mrtvé jim 
přinášejí nějakou útěchu? Neváhejme a pojďme na pomoc těm, kteří jsou mrtvi, a obětujme 
za ně své modlitby." (sv. Jan Zlatoústý). Památka všech věrných zemřelých či lidově „dušičky“ 
je dnem, kdy se církev zvláště modlí za zemřelé. Tento zvláštní den modlliteb den zavedl roku 
998 clunyjský opat Odilo († 1048). Ve 13. století se tento zvyk rozšířil v západní církvi a papež 
Benedikt XV. jej v roce 1915 potvrdil pro celou církev. 

"Jsme přesvědčeni, že když prosíme za všechny, kteří zesnuli před námi, tak jim to velmi 
prospívá..." (podle sv. Cyrila Jeruzalémského *315 + 386) 

MÁME ZODPOVĚDNOST ZA TY, KTEŘÍ JIŽ ZEMŘELI 

"V určité fázi svého křesťanského života jsem měl pocit, že se za zemřelé již modlit nemůžeme. 
Ale během let jsem dospěl k jinému názoru... Zdá se, že jako žijící máme určitou zodpovědnost 
za ty, kteří zemřeli a kteří za svého života buď nevěděli jak, nebo nechtěli Boha následovat. 
Mnozí umírali plni svého sobectví, zášti a nevyřešených pozemských bitev. Nejspíš tedy nějak 
zůstávají svázáni se zemí. Jako křesťané máme určitou autoritu žádat odpuštění jejich hříchů 
a pochybení, aby mohli najít cestu k Bohu. Za zemřelé je možné se modlit např. osobně, 
či přinášením eucharistické oběti při mši svaté." (Kenneth McAll) 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

Lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, např. 
na základě zákazů, aby se věřící na posvátných místech neshromažďovali ve větším počtu, 
budou plnomocného odpustku moci dosáhnout — za podmínky, že se v duchu připojí k těm, 
kteří zbožně navštíví hřbitov a pomodlí se, byť jen vnitřně za zesnulé – nejen v době od 1. – 8. 
listopadu, ale v dalších sedmi dnech měsíce listopadu – jednotliví věřící si mohou tyto dny 
svobodně vybrat - zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, 
tři obvyklé podmínky (svátostné vyznání hříchů, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl sv. Otce)  
když se před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny 
Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé (např. ranní chvály a nešpory oficia za zemřelé, 
růženec, korunku Božího milosrdenství a další modlitby za zemřelé, které jsou věřícím velmi 
drahé), nebo budou číst evangelní úryvek z liturgie za zemřelé jako duchovní četbu, 
nebo vykonají skutek milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze 
svého života.                 (z dekretu apoštolské Penitenciarie o odpustcích pro duše v očistci) 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Nevěřme populistům a chraňme přírodu, vzkazuje Papež František 

To vzkazuje papež ve své nové encyklice: "Starověké konflikty, o nichž se dlouho 
myslelo, že byly pohřbeny, znovu propukají, zatímco případy krátkozrakého, 
extremistického, žlučovitého a agresivního nacionalismu jsou na vzestupu. 
V některých zemích vytváří koncept lidové a národní jednoty ovlivněné různými 
ideologiemi nové formy sobectví a ztrátu smyslu pro společnost pod záminkou 
obrany národních zájmů.“ Papež František tak apeluje na řešení aktuálních témat. 
V létě vydal doplňující výzvu k pátému výročí encykliky Laudato si’ (Pochválen buď), 
v níž odsoudil drancování životního prostředí a vyslovil se pro lepší péči o přírodu, 
život a bezbranné lidi.  

     (vaticana.va) 

• David Attenborough: Život na naší planetě 

Britskému přírodovědci a režisérovi je 93 let. Natočil bezpočet dokumentů, které 
přinášely divákům dechberoucí záběry přírody z celého světa. Svět se ovšem 
v průběhu jeho života a před objektivem jeho kamery nesmírně proměnil. Zatímco 
populace i životní komfort podstatné části světa dramaticky vzrostly, přírodní 
ekosystémy se hroutí. V novém dokumentu Život na naší planetě přináší osobní 
svědectví o změnách, které v průběhu života nastaly.                                                                                                                                                                            

       (PB) 

• Děti potřebují pomoc 

Marián doma nemá připojení k internetu a na rozdíl od svých spolužáků zmeškal 
několik měsíců online výuky. Nyní se školy opět uzavřely a Mariánovi ujede vlak 
nadobro. Mariánův příběh je inspirován situací 10 000 dětí, které náhle přestaly být 
v kontaktu se školou. Rozdíly, které již panovaly mezi nimi a spolužáky, se drasticky 
prohloubily. Děti, jako je Marián, které nemohou spoléhat na podporu rodičů 
při zvládání nových výzev online výuky, potřebují pomoci. Potřebují internetové 
připojení a techniku, aby se mohly účastnit výuky. Potřebují doučování a podporu, 
aby na to nebyly samy. Naštěstí jim řada organizací pomáhá. Například Člověk 
v tísni (v rámci programu Lepší škola pro všechny) nebo UcimeOnline.cz.    

• Lékařem na hřbetě osla 

Nasteh Shukri Mahamud, zdravotní bratr a vedoucí lékařského týmu Lékařů 
bez hranic pomáhá poskytovat základní lékařskou péči v oblasti centrálního Dárfúru 
v Súdánu. Spravují lůžkové oddělení, pohotovost, porodnici a porodní sál. Umo 
je odlehlá oblast mezi dvěma horami. Od roku 2008 je oblast odříznutá od pomoci 
z vnějšku. Jediný dopravní prostředek, kterým dorazíte tam i zpět, je osel nebo 
velbloud. Cesta z oblasti Rokero, kde je nemocnice, do Umo trvá čtyři hodiny, 
po kamenitém a kluzkém terénu. Je velmi únavná, obtížná a nebezpečná. Tito muži 
přijíždějící na hřbetu osla přináší záchranu a život lidem v Umo. I my bychom měli 
podporovat skutečné hrdiny dneška. A nemusíme pro to až do Súdánu. 

(www.lekari-bez-hranic.cz/sudan-darfur-osli) 

http://www.vira.cz/


  
 

 

➢ Farní ohlášky:  
 

 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé, v úterý je památka sv. Martina de Porres, řeholníka, ve středu je památka 
sv. Karla Boromejského, biskupa, pátek je první pátek v měsíci, zasvěcený úctě 
Božského Srdce Páně, v sobot je památka P. Marie, příští neděle je 32. v liturgickém 
mezidobí. 

• Mše svatá v den vzpomínky – na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) bude 
přes internet od 18 hodin přenášena z pouchovského kostela jako v předcházející 
neděli 1. listopadu. Kód (webový odkaz) ke připojení bude zaslán přede mší svatou 
na Vaše emailové adresy. Pokusíme se přenášet i bohoslužbu na hřbitově. Ti, kterým 
to zdravotní stav dovolí, mohou v době večerní bohoslužby stát u hrobů svých 
drahých nebo hrobů kolem kříže, a tak se bohoslužby zúčastnit (ne tedy shromážděni 
kolem kříže). 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (2. – 8. 11. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

2.11. Po 18,00 Za duše v očistci ------  

3.11. Út ------  ------  

4.11. St 17,00 

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

------  

5.11. Čt ------  ------  

6.11. Pá ------  16,00 

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

7.11. So ------  ------  

8.11. Ne  8,00 
Za +manžela, rodiče 
Flídrovy a Košňarovy  
a duše v očistci 

------  

Lektoři Ne   Ne  

Čísla písní k liturgii  519  519 
 

Myšlenka pro zamyšlení: Naši drazí nezmizeli do temnot nicoty: naděje nás ujišťuje, 

že jsou v dobrých a mocných rukou Božích. Láska je silnější než smrt. A láska nás bude 
střežit až do dne, kdy bude každá slza setřena a „nebude už smrt ani zármutek, nářek 
ani bolest“ (Zj 21,4).          (Papež František) 

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

mailto:jarka.detova@seznam.cz

