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K zamyšlení: 
 
 

 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Ezechiel 34,11-12.15-17 

 
 

                 

 

2. čtení: 1 Korinťanům 15,20-26.28 

 
 

 
Evangelium: Matouš 25,31-46 

 

 
 

Papež František: Maria je ženou modlitby a vzorem pro naši modlitbu 

Papež František vzpomenul na Marii v době, kdy ji svět ještě neznal, když byla „mladou 
dívkou z Nazareta, pohrouženou do mlčení v ustavičném dialogu s Bohem, který jí záhy 
svěřil poslání.“ 

Připomněl, že ačkoliv byla plná milosti a neposkvrněná od početí, nevěděla nic „o svém 
netušeném a mimořádném poslání a rozbouřeném moři, na které se má vydat.“ 

„Jedno je jisté: Maria patří k velkému zástupu těch, jejichž srdce je pokorné, nevyskytují 
se v oficiálních dějepisech, avšak Bůh s nimi připravil příchod svého Syna.“  

(cirkev.cz)
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Slavnost Ježíše Krista, Krále 
22. listopad LP 2020 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 

Text navazuje na předchozí neděli a zakončuje Ježíšovo veřejné vystoupení velkolepým 
obrazem posledního soudu. Podobenství odpovídá na zásadní otázku, podle čeho 
budeme souzeni na konci života. Opakování příkladů vlastního nasazení zvyšuje 
důstojnost a závažnost celé scény. 

Svatý Pavel vysvětluje téma posledního soudu. Avšak text postupně dostává spíše 
charakter oslavy. Tato slova lze číst nejen jako věcný popis událostí konce světa, ale i 
jako velkolepý obraz Božího vítězství. 

Slavnost Ježíše Krista Krále je novodobý svátek zavedený do liturgického kalendáře 
až v roce 1926. Je shrnutím článků víry, které se týkají Krista a které jsme během roku 
sledovali v liturgických svátcích. Ježíš je Pán nad dějinami, událostmi i lidmi. Církev dnes 
děkuje Bohu za jeho velkolepý dar Božího Syna. 

V 6. stol. př. Kr. je Izrael ve vyhnanství v Babylonii. Ezechiel nejprve vysvětlil, proč 
tragické události nastaly. Nevěrnost Izraele byla již nesnesitelná. Ale nyní Bůh vyhlašuje 
milost (kap. 33–39). 34. kapitola kritizuje špatné pastýře, kteří místo ovcí pásli sebe. 
Proto se Hospodin sám stane pastýřem lidu… 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Lidský život má nedocenitelnou hodnotu 
píše papež italskému Hnutí pro život 

 
Čtyřicátý národní kongres italského Hnutí pro život, který se uzavřel v neděli, nás vyzval 

“k reflexi o nedocenitelné hodnotě života a drahocennosti každého člověka, stvořeného podle 
Božího obrazu a podoby”, čteme v poselství, které jménem papeže Františka zaslal státní 
sekretář Svatého stolce, kard. Pietro Parolin, předsedkyni italského Hnutí pro život, Marině 
Casiniové. V listě se dále vyjadřuje přání, aby se “nadále šířila kultura solidarity a vzájemné úcty 
ke každému lidskému životu, od jeho prvního okamžiku až do posledního výdechu”.  

Třídenní videokonference (13.-15.11.) propojila národní italskou pro-life tematiku s nedělním 
IV. Fórem Evropské federace “One of us”. Přednášky a diskuse sledovalo mnoho zapsaných 
účastníků, potvrdila agentuře SIR Marina Casiniová, která načrtla budoucí úsilí italského Hnutí 
pro život: 

„S veškerou snahou a elánem budeme neúnavně „hlásat a dosvědčovat evangelium života," 
prohlásila Casiniová v duchu výzvy generálního sekretáře Italské biskupské konference. 
„Útoky na lidský život a rodinu jsou dnes stále častější, sofistikované a rozšířené 
na mezinárodní rovině. Je zřejmé, že tlak na prosazení potratové kultury v celém světě využívá 
mezinárodní organizace prvořadé důležitosti. Cílem je ovlivňovat způsob myšlení jednotlivých 
národů, aby se změnila měřítka jejich mravního úsudku, a tím i právní řád. Častokrát máme 
dojem, že se jedná o neprolomitelné obléhání, o globalizovanou skartaci, o níž papež František 
mluví v encyklice Fratelli tutti." Na tento jemný útok reaguje italské Hnutí pro život i Evropská 
federace "One of us" silou pravdy, kterou vyslovili vědci, politici i právníci: „Počaté dítě je jedním 
z nás a přiznat mu stejnou důstojnost jako každému jinému člověku je klíčem k civilizaci a 
pokroku”, zdůrazňuje Marina Casiniová. 

Předseda IV. Fóra Evropské federace “One of us”, Jaime Maior Oreha, apeloval na ženy, 
které jako první svědčí o hodnotě lidského života, aby pozvedly svůj hlas na obranu práva 
na narození všech počatých dětí. „Obrana nenarozeného života se neobejde bez jejich 
statečnosti a svědectví," vyzdvihl španělský politik. Evropská federace při svém nedělní 
konferenci zároveň podpořila výnos polského Ústavního soudu z 22. října, který zakazuje 
eugenetický potrat jako nekompatibilní s Ústavou Polské republiky. 
 

zdroj: Vatican News  

 

 Od 18. listopadu na bohoslužby až 15 osob 
(pozn. situace se může změnit) 

 

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 16. 11. 2020 je povoleno, aby se s platností 

od 18. listopadu účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 15 osob. 

 Toto nařízení vlády (viz příloha) začne platit 18. listopadu 2020 v 00.00 hodin, končí 

20. listopadu 2020 v 23.59 hodin a odpovídá opatřením podle rizikového skóre 

5. protiepidemického systému PES. 

 Konkrétní informace týkající se bohoslužeb, svateb, pohřbů jsou v bodu II. 11.: 

 

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 

hod. s výjimkou: 11. účasti na svatbě, pohřbu a bohoslužbě, v počtu ne vyšším než 15 osob, 

a návštěvy hřbitova, 

 

zdroj: cirkev.cz 

 

Žijeme s církví  
 

http://cirkev.cz/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

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

Nemohu se vystát (Žalm 119,25) 

„Do prachu je přitisknuta moje duše, zachovej mi život podle tvého slova.“ 

 Vadí mi, jak se chovám a jak reaguji. Tyto dny obzvlášť silně. Vadí mi celé mé já. 
Každá chyba, každý nedostatek, jako by narostl do obřích rozměrů a zakryl to, co je 
na mně dobré. A já to nedokážu vidět. Prosím o odpuštění, ale sama sobě neumím 
odpustit. Takhle už nedovedu vydržet sama se sebou.  

Naštěstí přicházíš ty a pozvedáš mě z prachu. Mnohokrát, opakovaně, trpělivě. 
Milosrdný Ježíši, děkuji ti, že mě pozvedáš z prachu. 

• Někdy jsme naštvaní, že život nejde tak, jak chceme 

Řádnou ženu, kdo ji najde? Shání vlnu a len, pracuje radostnou rukou. (Kniha 
Přísloví 31,10.13). 

Nedávno jsem nastoupila do práce za trochu krkolomných podmínek. Pandemie 
koronaviru se zasloužila o řádné ztenčení našeho rodinného rozpočtu, a tak jsem se 
nečekaně ze dne na den ocitla s nejmladším synem v pracovním procesu. 

Uvědomila jsem si, že je někdy těžké těšit se z toho, co zrovna teď děláme. 
Zvláště, je-li to něco, co jsme si nevybrali nebo do čeho nás přivedla nutnost nebo 
potřeba. Měli jsme své představy a plány a najednou do nich něco rázně zasáhlo. 
Možná jsme kvůli tomu naštvaní nebo zklamaní. Máme pocit, že náš život vůbec 
nejde směrem, po kterém toužíme. 

V lepším případě se snažíme najít na celé situaci něco dobrého, a proto 
sledujeme mnoho motivačních přednášek, pořadů a videí o tom, jak je možné z 
každé krize něco cenného vyzískat. V horším případě rezignujeme a zůstáváme ve 
své nespokojenosti a stěžování. Ani jedno nám však nepřináší klid a naplnění ze 
situace, do které jsme byli postaveni. 

Co kdybychom se rozhodli vynechat, alespoň pro tentokrát, rady odborníků a 
koučů a zkusili se naladit na jiný „kanál“, který nám pomůže zjistit, jakou zprávu k 
nám vysílá náš nebeský Otec?  

U něj máme vždy možnost získat informace, které nám pomohou přenést se přes 
neúspěch, zklamání a nespravedlnost. Může nám pomoci zahlédnout v naší práci 
nebo neradostné situaci světlo, které jsme dosud neviděli. Smysl, který jsme dosud 
nenašli. On totiž vidí vše v souvislostech, které nám zatím unikají. 

Potřebujeme-li update (*), pak věřme, že Bůh má moc proměnit v požehnání vše těžké, 
nepochopitelné a zlé co se vyskytuje v našich životech. On působí tak, aby „vše mohlo 
napomáhat k dobrému těm, kteří milují Boha…“  Můžeme mu tedy denně odevzdávat vše, 
co jsme, co prožíváme, co nás tíží, co nás ničí a co nás dezorientuje. A když jsme ve 
spojení s ním, tak se nemusíme denně brát svůj kříž a následovat Ho … na cestě Domů… 

(*Update je úprava, aktualizace či zdokonalení počítačového programu z důvodu opravy 
chyb.)                   (www.vira.cz) 



  
 

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je slavnost sv. Klementa I. papeže 
a mučedníka, hlavního patrona HK diecéze, v úterý je památka sv. Ondřeje Dung Laca, 
kněze a druhů, mučedníků, příští neděle je 1. neděle adventní. 

• 20 osob přítomných na mši svaté – od 23. listopadu. Je třeba dodržovat tento počet 
(snad se změní k lepšímu) – proto ještě stále nemůže být mše svatá v neděli na 
Rožberku. Buďme ale trpěliví, bude lépe. 

• Adventní věnce – žehnání – bude v sobotu 28. listopadu při večerní mši svaté 
v kostele na Pouchově i Rožberku a pak i na 1. adventní neděli v 7,50 hodin na nádvoří 
pouchovské fary (v případě nepříznivého počasí v kostele v 8 hodin) vždy 
za přítomnosti aktuálního počtu 15 povolených osob. 

• Roráty – rorátní mše svaté budou vždy v pondělí, počínaje 30. listopadem od 7 hodin 
v kostele na Pouchově. Počet přítomných – zatím do 15 osob. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (23. – 29. 11. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

23.11. Po 7,30  17,00  

24.11. Út ------  ------  

25.11. St 18,00 
Za živé a +z rodiny 
Rychnovských 

17,00  

26.11. Čt 18,00  17,00 
Za +Miroslava a Annu 
Krejcarovy a Gertrudu 
Doležalovou 

27.11. Pá 18,00  17,00  

28.11. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za +z rodiny Bartošovy  
a duše v očistci 

29.11. Ne  8,00 
Za +Aloisii a Rudolfa 
Pastuszkovy a 
+sourozence z obou stran 

------  

Lektoři Ne   Ne  

Čísla písní k liturgii     
 

Myšlenka pro zamyšlení:  
Dnes nejsou nešťastnými ti, kdo mají malomocenství nebo tuberkulózu, ale ti, které nemá 
nikdo rád, kteří nemají domov, kdo jsou odstrčeni od svých vlastních. Těm se musíme 
s největší láskou věnovat.                                                             (Matka Tereza z Kalkaty) 

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