
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                   
 
 
K zamyšlení: 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Přísloví 31,10-13.19-20.30-31 

 
 

                 

 

2. čtení: 1 Soluňanům 5,1-6 

 
 

 
Evangelium: Matouš 25,14-30 

 

 
 
 

Papež František: Vždy se musíme modlit 

„Učení evangelia je jasné,“ říká papež František. „Je třeba se modlit ustavičně, 
i když se všechno jeví jako marné, zdá se, že Bůh je hluchý a němý a že jde o ztrátu času. 
I když je nebe potemnělé, křesťan se nepřestává modlit.“ I když je obtížné se modlit, 
i když se zdá, že Bůh neposlouchá, je nutné vytrvat v modlitbě. 

„V těchto nocích víry není nikdy sám ten, kdo se modlí,“ říká Svatý otec. Ježíš je vždy 
přítomen s těmi, kdo se modlí a zahrnuje je do své modlitby, „abychom se mohli modlit 
v Něm a skrze Něho. A to je dílo Ducha svatého.“ Papež František říká, že toto spojení 
s Ježíšovou modlitbou „dává lidské modlitbě křídla, která toužila mít vždycky.“ (cirkev.cz) 
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33. neděle v mezidobí 
15. listopad LP 2020 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách! 

Matoušovo evangelium uzavírá Ježíšovu veřejnou činnost čtyřmi tematickými řečmi. 
Všechny směřují k poslednímu soudu (podobenství o věrném služebníku, o deseti 
družičkách, o hřivnách a o posledním soudu). Zjevný důraz je kladen na odpovědné 
chování ve srovnání s pouhým strachem či útěkem před zodpovědností. Hřivna (řecky 
talent) je 30 kg (např. stříbra), šla by srovnat s hodnotou řady milionů korun. 

Nejstarší apoštolský list a nejstarší kniha Nového zákona (snad z roku 51 po Kr.) mluví 
také o posledních věcech. Tehdy, stejně jako dnes, se lidé ptali, kdy to bude a zda se 
máme posledního příchodu Krista bát. 

Stojíme téměř u konce církevního roku. Proto se dnes otevírá téma posledního soudu. 
Proč bude někdo oceněn za svůj život a proč jiný odsouzen? Dnešní neděle je také výzvou 
k modlitbě za nás všechny, abychom neztratili perspektivu své účasti na Boží slávě. 

Text je výběrem veršů ze závěrečné kapitoly Knihy přísloví, v hebrejštině má charakter 
hymnu. Kniha v 9. kapitole hovořila o moudrosti a hlouposti v podobě dvou žen. Tak i náš 
text odkazuje v širším porozumění na „paní Moudrost“. Jde o chválu správného životního 
postoje, a dokonce moudrosti samé. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Co nás stojí komunisté 
(glosa Dominika kardinála Duky) 

 

Musím reagovat na diskuse, které se odehrály na téma mého blogu „Poslední tažení 
komunistů“. Na výtky, že jsem použil nepravdivé údaje, mohu jedině konstatovat, že vše 
je z naprosto dostupných, otevřených zdrojů – z českého statistického úřadu 
a z průzkumů agentur, kterými se často právě komunisté ohánějí, když mluví 
o religiozitě. Navíc někteří diskutující, zvláště poslanci KSČM falešně uvádějí data 
o počtu voličů této strany, nikoliv členů – o nich jsem psal já. Také záleží na úhlu 
pohledu a na interpretaci čísel: úbytek členů se jeví jinak při konstatování každoroční 
změny a jinak při protažení trendu úbytku členů za posledních 10 let. Nakonec, blog není 
žánrově žádná akademické studie, není tedy zapotřebí se vzájemně chytat za slovíčka 
a jazykově posouvat smysl textu do úplně jiné roviny. 

Mám-li odpovědět na častou výtku, že by se věřící měli financovat ze svých sbírek, 
zeptám se, proč se komunisté nefinancují z členských příspěvků? Proč jen v tomto roce 
přijali od nás všech, ze státního rozpočtu, 76 687 917 Kč na činnost své strany a k tomu 
dalších 74 104 400 Kč za volby v minulém roce? A to nepočítám výdaje na jejich 
33 poslanců a senátory, což ročně obnáší přibližně dalších 150 milionů – ty jdou na platy 
poslanců, jejich asistenty, kanceláře, ošacení, jízdné a další benefity.  
Na co používají těch 300 milionů? Kolik hospiců zbudovali, kolik škol, kolik nemocnic? 
Přispívají na sociální zařízení? Nikoliv. Jejich děti chodí do našich škol církevních 
i státních, které platíme všichni, i nevoliči a nečlenové KSČM, léčí se v našich 
nemocnicích a umírají v našich hospicích, aniž bychom po nich chtěli korunu! 
Samotný známý komunistický novinář pan Kojzar, kterého věru nemusím podezřívat 
ze sympatií ke katolické církvi, psal pochvalně o našem hospici, s nímž učinil osobní 
zkušenost. Vydal svědectví o laskavé službě, při níž jeho rodině nikdo nenutil ani žádné 
bohoslužby (náboženství) v tomto zařízení.  

Přijměme tedy na chvíli onu hru statistiky: KSČM má dnes 51 000 členů. V posledním 
sčítání lidu se ke katolické církvi přihlásilo pouze 1 083. 899 lidí. A velká část obyvatel 
(4 662 455 osob, 44,7%), protože dotaz na národnost a náboženství byl nepovinný, tuto 
otázku nezodpověděla s poukazem, že státu není nic do toho, v co věří. I tak ale máme 
dvacetkrát více členů než komunisté. Měli bychom tedy podle toho, kolik jejich strana 
dostává z našich daní dostávat poměrnou část, tedy dvacetkrát 76 milionů na provoz, 
to je jeden a půl miliardy? Naši kněží by v takovém případě měli dostávat platy od státu 
– ne ty poslanecké, ale třeba jen ty svoje dvacetitisícové? Kam bychom se v takových 
propočtech dostali? Dohromady by vše dalo znatelně více, než kolik nyní ročně získávají 
církve v rámci odškodnění jako náhradu za nenavrácený majetek. 

Tak zvané restituce nejsou o ničem jiném, než že po navrácení alespoň části majetku 
a jeho částečném nahrazení si budou církve svůj provoz financovat samy. Pochopitelně 
počítáme s tím, že na financování školství, zdravotnictví, sociálních zařízení či památek, 
kterých využívají i nevěřící, se budeme se státem podílet.  

My nebojujeme proti jednotlivcům, ale proti ideologii, která přinesla tolika lidem 
utrpení. Naše školy, nemocnice i hospice jsou otevřené komukoliv. Nejsme jako totalitní 
režimy nacismu a komunismu, které bojovaly proti ideám křesťanství tím, 
že pronásledovaly, šikanovaly, věznily a dokonce i fyzicky likvidovaly jejich nositele.   
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• KAMÍNKY – století Karla Otčenáška 

Vyšla publikace, navazující na arcibiskupův velký počin vydání pěti svazků 
Kamínků – vzpomínek věřících na útlak církve za komunistického režimu.  

Proč opět Kamínky? 

Pokusili jsme se na Otčenáškův obrovský počin svým způsobem navázat 
a shromáždit svědectví o něm samém pohledem mnoha osobností, jeho blízkých 
spolupracovníků i těch, které potkal na své cestě. Měřítkem nám nebyl rozsah 
vzpomínky, společenské postavení respondenta ani intenzita kontaktů s Karlem 
Otčenáškem. Jednotlivá svědectví nejsou řazena ani chronologicky. Je to doslovně 
mozaika, která však vytváří neuvěřitelně barevný obraz osobnosti otce arcibiskupa. 

Publikace má však ještě druhou část. Zatímco v první je shromážděno těchto více 
než tři desítky vzpomínek na Mons. Karla Otčenáška, druhá je věnována Století 
Karla Otčenáška, tedy cyklu akcí, které se uskutečnily u příležitosti stého výročí 
jeho narození a desátého výročí úmrtí. Ovšem nejde o pouhý výčet akcí. Vždy jsme 
se pokusili najít nějaký přesah, přinést další vzpomínku na Karla Otčenáška. Zájemci 
si ji mohou objednat na naší emailové adrese: saeculum.zs.@seznam.cz.     
                  (www.bihk.cz) 

• Tajemství lidské lásky v Božím plánu 

Podzimní on-line setkání v neděli 22. listopadu je otevřeno všem, kteří touží 
prohloubit svůj manželský vztah a porozumět důležitosti darování se jeden druhému.  

„Tajemství lidské lásky v Božím plánu", on-line setkání – kurz pro 
prohloubení manželského vztahu, 22.11.2020 od 14 do 18 hodin.  

Skrze vzájemné sebedarování mohou manželé pronikat do podstaty manželství 
tak, jak jej zamýšlel Bůh. Cílem kurzu je společné poznávání tajemství svátostného 
manželství v každodenním životě.    

Zájemci mohou absolvovat buď jedno setkání, nebo celý kurz (celkem pět 
setkání). Poznání lze pak využít nejen pro svůj vlastní manželský vztah, ale také pro 
druhé – je možné dále prohlubovat znalosti pro případné doprovázení dalších 
manželských párů, snoubenců. 

Bližší informace na plakátku na www.bihk.cz a na tel.: 603 458 843 (Ing. Taťána 
Blažková)   

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

Tvrdost 

Žalm 114.8 „On proměňuje skálu v jezero, křemeny v prameny vod.“ 

Jsem někdy tak tvrdá. Lpím na svých stereotypech. Připadám si nenapravitelná. 
Pořád, stále dokola dělám stejné chyby. Vím to, ale nedokážu s tím nic udělat. 
Snažím se. Někdy až moc. Skálou ale nedovedu pohnout. Musím se obrátit k tomu, 
který dokáže proměnit skálu v jezero, aby mě změnil.  

Milosrdný Ježíši, prosím, proměňuj mě! 



  
 

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Markéty Skotské 
a sv. Gertrudy, v úterý je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, ve středu 
je památka Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla, v sobotu 
je památka Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě, příští neděle je Slavnost Ježíše Krista 
Krále. Po mši svaté (online) bude pobožnost na konci liturgického roku. 

• Slavnost Ježíše Krista Krále 22. listopadu  - v neděli na Slavnost Ježíše Krista 
Krále bude na Pouchově od 14 – 16 hodin adorace před vystavenou NSO. Vždy v půl  
a v celou hodinu bude podáváno svaté přijímání. Slavnost Ježíše Krista Krále 
je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (dle katolického liturgického 
kalendária jde o 34. neděli v liturgickém mezidobí - poslední neděli před adventem). 
Svátek vyhlásil v roce 1925 papež Pius XI. a připomíná Kristův královský titul, Kristovu 
svrchovanost nad lidskými dějinami i nad všemi „vládci“ v tomto světě. Liturgický 
(církevní) rok končící oslavou Ježíše Krista Krále křesťanům připomíná, že i definitivní 
konec světa, bude v rukou Ježíše Krista - Krále. „Ježíš Kristus - Pán a Král - je cíl 
lidských dějin, bod, v němž se sbíhají tužby dějin a civilizace, střed lidského pokolení, 
radost všech srdcí a naplnění všech jejich tužeb. (encyklika Gaudium et Spes 45).  

• Možnost přispět místo obvyklých sbírek – protože nemáme možnost přispívat 
o nedělních mších svatých do sbírky, můžeme tak učinit vložením částky (třeba jednou 
za měsíc na náš farní účet: 1080111329/0800 u ČS. Pokud budete potřebovat 
potvrzení (pro daňové účely) napište své jméno. Na požádání pak začátkem příštího 
roku Vám vystavíme potvrzení o přijatém daru (souhrn všech vložených částek). 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (16. – 22. 11. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

16.11. Po ------  ------  

17.11. Út ------  ------  

18.11. St 17,00 

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

------  

19.11. Čt ------  ------  

20.11. Pá ------  16,00 

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

21.11. So ------  ------  

22.11. Ne  8,00 
Za +Františku a Jana 
Kotlandovy 

------  

Lektoři Ne   Ne  

Čísla písní k liturgii  707,703,631  707,703,631 
 

Myšlenka pro zamyšlení: Pán navštěvuje své vyvolené kříži a ty z toho chceš být vyňatý? 

Jestliže budeš vyňatý z utrpení, pak i z odměny.                                     (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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