
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                   
 
K zamyšlení: 
 
 

 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Kniha Moudrosti 6,12-16 

 
 

                 

 

2. čtení: 1 Soluňanům 4,13-18 

 
 

 
Evangelium: Matouš 25,1-13 

 

 
 

 
 

Papež František: Modlitba je kormidlo, které řídí náš směr 
Papež František připomněl, že nás Ježíš učí především tomu, že modlitba by měla být 

„první touhou nového dne.“ 
„Dni, prožívanému bez modlitby, hrozí, že se změní v protivný či nudný zážitek. Vše, co 

se nám přihodí, by se mohlo zvrátit ve špatně snášený a slepý osud.“ 
Ježíš však ukazuje, že je třeba být poslušný a naslouchat, protože modlitba je v první řadě 
setkání s Bohem. 

„Z každodenních problémů se tak nestávají překážky, nýbrž výzvy samotného Boha, 
abychom naslouchali člověku, kterého máme před sebou, a setkávali se s ním.“ 

(cirkev.cz) 
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32. neděle v mezidobí 
8. listopad LP 2020 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Po tobě žízní duše má, Bože, můj Bože! 

 

V 24. až 25. kapitole Matoušova evangelia Ježíš mluví k učedníkům o konci světa 
(eschatologické otázky). Jde o poslední Pánovu řeč na veřejnosti. Čteme první ze tří 
velkých podobenství o příchodu Krista na konci věků. Připomeňme, že při tradiční 
židovské svatbě šel ženich nejprve do domu nevěsty a „vyjednával“ podmínky svatby s 
otcem nevěsty, pak si ji teprve mohl odvést. Šlo o slavnostní akt, mohl tedy trvat dlouho. 
Družičky čekaly venku. 

Čteme z nejstaršího novozákonního textu druhou část. Svatý Pavel napomínal k věrnosti 
a nyní odpovídá na dotaz na posmrtný život položený zřejmě adresáty listu. Jde o doklad 
nejstarší vrstvy víry křesťanů v posmrtný život. 

Liturgický rok se blíží ke svému závěru a tak se také téma mešních lekcí bude již více 
soustředit na konec světa, eschatologii či skutečnost smrti. Je překvapující, kolik z nás 
vlastně se smrtí nepočítá. Není vhodné se zastavit nad tím, že onen okamžik přijde? 
Jak se na tento moment připravit? 

Čteme jednu z nejmladších knih Starého zákona (1. stol. př. Kr.). Kniha vznikla nejspíše 
mimo Izrael v diaspoře a měla sloužit jako povzbuzení pochybujících židů. Od 6. kapitoly 
začíná chvála moudrosti. Ta je zde tajuplně zosobněna (podobně Př 9; Sir 24), je nám 
darem Božím i partnerem v dialogu, je však třeba ji hledat. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka 

na měsíc listopad 2020 

Prosme o přímluvu svatých za trvalý mír v Náhorním Karabachu 
 

Když papež František hovoří o válečných konfliktech, je diskrétní 
a nevyjadřuje hlučně „znepokojení“. Je však hlasem těch, jejichž hlas není 
slyšet.  

„Nezapomeňme na dění v Náhorním Karabachu, kde se ozbrojené střety 
střídají s chabým příměřím, přičemž se tragicky zvyšuje počet obětí, destrukce 
domů, infrastruktury a bohoslužebných budov, což stále masivněji postihuje 
civilní obyvatelstvo. Je to tragické. Chtěl bych znovu důrazně vyzvat 
zodpovědné představitele bojujících stran, aby co nejdříve zasáhli a zastavili 
prolévání nevinné krve. Ať se nedomnívají, že vyřeší konflikt násilným 
odporem, nýbrž zasadí-li se o upřímná vyjednávání za pomoci mezinárodního 
společenství.“ 

V roce 1923 historické území současného Náhorního Karabachu bylo násilně 
přičleněno k Ázerbájdžánu. Podle arcibiskupa Arménské apoštolské církve 
Pargueve Martirosiána se nejedná o náboženský konflikt, nýbrž o neblahé 
dědictví arménské církve zničené za sovětského režimu. V současném 
konfliktu spatřuje pokus o třetí genocidu Arménů.  

Připomeňme, že v roce 2015 Arménská apoštolská církev svatořečila 
všechny oběti arménské genocidy, kterých je několik milionů. Arménská 
genocida začala 24. dubna 1915 hromadným zatýkáním arménské národní 
a kulturní elity – politiků, novinářů, duchovních, průmyslníků, lékařů, vědců 
a umělců v Konstantinopoli. Nelze ani opomenout stále rostoucí mocenské 
ambice Turecka, které se snaží obnovit vojenskou a politickou moc Osmanské 
říše (1299–1922). 

Tradice klade vznik Arménské apoštolské církve do doby působení apoštolů 
Tadeáše a Bartoloměje. Ověřitelné stopy existence křesťanských komunit 
v Arménii se objevují od 2. století. Svatý Řehoř Osvětitel (cca †328), misionář 
v Kappadocii a apoštol arménského království přivedl na začátku 4. století 
k víře arménského krále Trdata III. Hlava církve nese čestný titul katholikos. 
Důvod toho, že Arméni mohli přežít tolik bouří dějin, a dokonce i genocidu 
v roce 1915, kdy ztratili devět desetin své historické vlasti, musíme hledat 
v tajemství jejich silného přilnutí k vlastnímu jazyku a kultuře. Učinili z nich 
hlavní součást svá národní identity, bez ohledu na existenci či neexistenci 
vlastního samostatného státu. Můžeme dokonce tvrdit, že v arménské kultuře 
existuje něco, co bezesporu značně převyšuje politickou nedůležitost Arménie. 
Arménie je nejstarším křesťanským státem.                                      

(zdroj: ČBK) 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Na co může být v době koronavirové čas: “Nakreslit si s dětmi mapu.“ 

Kolik rodičů si stěžuje, jak špatně – podle nich – jejich děti putují v životech.  

Nenapadne je, že byl čas, kdy jim mohli nakreslit mapu. 

Označit na ní hodnoty, jaké považují za potřebné.  

Označit výšky hor, na které se má vystoupat.  

Zakreslit propasti, jaké by mohly ohrozit.                     

(podle knihy „Maminko, máme tě rádi“, Eduard Petiška) 

A nyní, v době koronavirové, můžeme na tom ještě zapracovat, ať jsou děti malé 
či už velké, můžeme si s nimi nakreslit mapu a povídat si či si vzájemně naslouchat a 
hledat řešení…                     (LV) 

 

• Neplatí pro něj zákaz vycházení ani vcházení 

V Bibli čteme že „Ježíš přišel zavřenými dveřmi“ – tam, kde seděli vystrašení 
učedníci. Ježíš k nim přišel a řekl jim: „Pokoj vám!“ (Jan 20,19-21) 

Pane Ježíši, zveme tě, abys přišel ke každému z nás, navzdory našim zavřeným 
a zarýglovaným dveřím. Věříme, že ty dokážeš vstoupit i skrze zavřené dveře! 
Pro tebe nejsou zavřené dveře překážkou. 

Ty přicházíš, prolamuješ naší uzavřenost a přitom přinášíš pokoj. Prosíme tě, 
Pane Ježíši, vejdi do všech těch situací, které nás uzavírají. Vstup do všech těch 
situací, jež nám nahánějí strach. Vstup do všech záležitostí, které nám berou chuť k 
životu, chuť ke změně. 

A dej nám svůj pokoj. 

Podle knihy: Ryś, Grzegorz, Rozjímavý růženec 
     (www.vira.cz)  
 

• Z knihy Duchovní KÁPÉZETKA ženy bojující s vlastními chybami – Kateřina 
Šťastná 

Chyby a emoce 

Každodenně bojuji se svými chybami a emocemi. Často mě svazují, někdy až 
příliš řídí můj život. Někdy jim až příliš podléhám.  

Žalmy byly lékem na emoce krále Saula. Proč by tedy nemohly pomoci i mně v 
mých malých i větších bojích a těžkostech? Žalmy jsou všemocný lék, stačí denně 
pár kapek. 

Žalm 116:7 „Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal.“  

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

http://www.vira.cz/


  
 

 

➢ Farní ohlášky:  
 

 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je svátek Posvěcení lateránské baziliky, 
v úterý je památka sv. Lva Velikého, papeže, ve středu je památka sv. Martina, 
biskupa, ve čtvrtek je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka, v pátek je památka 
sv. Anežky České, panny, příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí. 

• Využívejte – prosíme, středy na Pouchově a pátky na Rožberku k osobnímu setkání 
s eucharistickým Kristem, ke sv. smíření i ke sv. přijímání. Připomínáme, že k získání 
plnomocných odpustků pro duše v očistci v měsíci listopadu je třeba přistoupit 
i ke sv. smíření. Též připomínáme, že pokud někdo nepřistoupil již více než rok k této 
svátosti, není mu dovoleno přijímat eucharistii (církevním přikázání výslovně zmiňuje, 
že ten, kdo tuto svátost nepřijme alespoň jednou ročně, dopouští se tím samým 
těžkého hříchu, který vylučuje možnost eucharistii dále přijímat). 

• Katolický týdeník vždy od soboty zdarma - I nyní, v druhé vlně pandemie covid-19, 
je možné si stáhnout zdarma aktuální číslo Katolického týdeníku. Každý týden 
v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického 
týdeníku ke stažení ve formátu PDF. Noviny v této formě nebo link na náš web můžete 
rozesílat libovolně svým příbuzným a přátelům, aby i oni mohli využít této možnosti. 
Zároveň Vás prosíme o podporu, protože Katolický týdeník je financován pouze 
z předplatného a inzerce. Předplaťte si Katolický týdeník! Kontakt na zákaznické 
centrum na telefonech 225 985 225, 777 333 370 (SEND Předplatné). 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (9. – 15. 11. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

9.11. Po ------  ------  

10.11. Út ------  ------  

11.11. St 17,00 

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

------  

12.11. Čt ------  ------  

13.11. Pá ------  16,00 

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

14.11. So ------  ------  

15.11. Ne  8,00 Za +Růženu Zikánovou ------  

Lektoři Ne   Ne  

Čísla písní k liturgii  514  514  

 

Myšlenka pro zamyšlení:  
Žít v pokoji, to je záležitost lásky. Ale položit základ k pokoji, to je úkol moudrosti, 
která všechno pořádá. K moudrosti pak připravuje pokora.              (Sv. František Sáleský) 

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

http://www.katyd.cz/
mailto:jarka.detova@seznam.cz

