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Úvodní slovo P. Jiřího Heblta 

Jednou jsem při duchovní obnově použil biblický obraz hostiny v Božím 
království. Po přednášce mě zastavil jeden účastník – pán ve zralém věku 
a s určitou vážností se mě zeptal: „Vy si opravdu myslíte, že v nebi budeme pořád 
jíst?“ Zažil jsem za léta působení ve farnostech už více farních dnů, ten 
pouchovský nezklamal, přinesl nám totiž bohatě prostřený stůl nejen pokrmů, ale 
také radostné sounáležitosti a pestrosti farního společenství od těch nejmenších 
k těm nejstarším. Děkuji Pánu Bohu, že jsme mohli zažít jakousi předchuť nebeské 
hostiny v prozářeném kostele i ve sluncem zalité farní zahradě. Děkuji všem, kteří 
obětavě všechno připravili a pak nám s radostí sloužili. Děkuji všem, kteří jste přišli 
a vytvořili pěkné společenství. Osobně děkuji za každý milý rozhovor a vaši 
vstřícnost vůči mně. 

P. Jiří Heblt 

 
Dojmy z farního dne 

Celý den jsme vnímali jako jedno velké krásné požehnání. Potěšilo mne, že 
pan farář družně obešel všechny stoly a že na něm byl patrný upřímný zájem 
o setkání a společné přebývání. Měla jsem radost, že mezi námi byli i Vojta 
a Prokop Brožovi, kteří se o naši farnost tak dobře postarali v době, kdy jsme byli 
bez pastýře. A asi jsem nebyla sama, kdo se obával, že třeba ani žádného kněze 
nedostaneme. O to větší je radost, že kněze máme a ještě takového. Svíčková 
chutnala skvěle a sledovat farní drobotinu bylo také velkým potěšením. Přebrání 
POUCHOV CUPU pro naši rodinu, a to v soutěži, ve které jsme byli celá léta spíše 
outsidery, bylo milou tečkou na závěr. Děkuji všem zúčastněným, ale především 
všem organizátorům – bez jejich vydané energie a nám věnované péče by se tak 
krásné odpoledne nemohlo nikdy uskutečnit. 

S přáním všeho dobrého pro pana faráře a celou farnost. 

Veronika Horejšová 
 
Jsem přesvědčená, že to byla krásná chvíle společného setkání farníků. Já ji 

prožila ještě se synem a členy jeho rodiny. To je pro mne vzácné. Jeho dotaz: 
„Bude tady zase hudba?“ mne přesvědčil, že by na toto odpoledne patřila. Tak 
tomu bylo i o posledním FD. To bylo ještě bez omezení. Také jednou přijel sbor 
z Chocně. Možná také „Divadlo jednoho herce“ jak to známe z NHK nebo z Rožberka. 

Chci ale moc poděkovat všem za uskutečnění, bylo to obrovské nadšení, 
ochota s láskou, která přináší radost!  

Děkuji! Pokoj a dobro přeje M. Šepsová 
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24. neděle v mezidobí 
12. září LP 2021 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus B 

Odp. Žalm: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. 



 
 
Co mne na farním dni nejvíc zaujalo, byla opravdu přátelská atmosféra, 

vysoká účast, přišlo asi 150 lidí, výborná svíčková, ochota mladých pomáhat, a jistě 
přispělo i krásné, téměř letní počasí. Odpoledne přišel společenství pozdravit 
i Sepík – pejsek po panu faráři Milošovi. Nepřeháním, když řeknu, že to nemělo 
chybu! 

Díky a zdraví Libuše Hovorková 
 

Pro nás důchodce, kteří jsme už omezeni zdravotními problémy to byl 
výjimečný den, spojený s neformálním setkáním, krásným počasím, mší svatou 
s naším novým panem farářem, a hlavně nezištnou pomocí mladých lidi, kteří i přes 
starosti s rodinami dovedli vše výborně zorganizovat i s rychlou obsluhou pro nás, 
s omezeným pohybem. Oběd byl výborný a také obdivuji cukrářské umění 
maminek, napeklo se tolik druhů. I my důchodci jsme se snažili přispět kapkou 
do mlýna, ale to by nestačilo. Každý tam našel to své oblíbené cukroví. Přišla 
i trochu nostalgie, že už nemůžeme byt nápomocni tak jako dřív. Děti si také přišly 
na své na zajímavých atrakcích. Děkuji všem, kteří jste se o tento krásný, skutečně 
požehnaný farní den zasloužili. 

Helena Schmiedová 
 
Farní den byl zvlášť pro nás starší, opravdu radostným setkáním, moje 

všecka přání a očekávání se bohatě naplnila, mohli jsme si popovídat o starostech 
i radostech, s některými farníky jsem se mohla vidět po delší době a navzájem si 
popřát a povzbudit se v prožívání a přijetí nemoci a problémů, které přináší stáří. 
Mladší farnice se o nás staraly s obdivuhodnou trpělivostí, oběd byl vynikající 
a po celou dobu před nás nosily stále další dobroty. Radost mi udělalo srdečné 
setkání s pány faráři, mohli jsme si navzájem poděkovat a dát si najevo vděčnost 
a lásku. Hudební doprovod při mši svaté byl pro mne krásným zážitkem. Velkou 
radost jsem měla z našich mladých rodin, zvláště z dětí, jsou tak krásné a nestačila 
jsem se divit, jak rychle rostou. Na farní den budu hodně dlouho vzpomínat 
a děkovat Pánu Bohu, že patřím do tak srdečného, krásného Božího společenství. 
Všem, kdo se podíleli na uskutečnění setkání moc děkuji a všem přeji radost 
ze stálé Boží blízkosti.  

„Bůh vám žehnej!" 

Alena Záveská 
  
Letošní farní den v nás zanechal hluboký dojem a považujeme jej v historii 

pouchovské farnosti za doslova jedinečný. Začal krásným slavnostním rázem mše 
sv. v kostele, během které jsme se pěkně rozloučili s otcem Vojtěchem Brožem. 
Překvapující byla i velká účast věřících a po dlouhé době také dětí. Také 
ministrantů bylo hodně. Radostná nálada ve společenství pokračovala 
za slunečného a teplého počasí na farní zahradě a program byl plný zábavy 
a vtipných atrakcí. Děkujeme obětavým lidem, kteří vše připravili, obsluhovali nás 
a pečovali o starší a méně pohyblivé farníky. Bylo velmi hezké, že s námi 
slavnostní den prožívali dokonce čtyři kněží, kteří se s přirozeným zájmem 
a otevřeností věnovali farníkům a navštěvovali jednotlivé stoly. Vynikající byla opět 
i svíčková a spousta dobrot, které napekli maminky a babičky...Zkrátka, takový farní 
den jsme tady ještě neměli! 

„Pane, děkujeme Ti za tak krásně prožitý požehnaný den.“ 

Pastuszkovi 
  



 
 
Myslím, že se nám letošní FD vydařil, jako ostatně zatím každý :). 

Nevynechali jsme doposud žádný farní den, měl jsem to štěstí být u zrodu té 
myšlenky před deseti lety. Letošní byl mimořádný v několika ohledech. Máme 
nového pana faráře, setkali jsme se ne po roční, ale dvouleté pauze a sešli jsme se 
v rekordním počtu. Poslední fakt je ryze pozitivní, protože svědčí o tom, že 
i po covidu naše farnost žije, a to ještě více. 

Matěj Havel 
 
Mám-li být upřímná, tak jako vždy mne nejvíce zaujala svíčková, ta neměla 

chybu. Tak jako vždy jsem neměla pocit sounáležitosti, ale určité vzdálenosti, to je 
dnes norma. Nevím jak to změnit. Vzpomínám na mladá léta, kdy jsme u táboráku 
zažívali ten krásný pocit jednoty. Nejsem si jistá, zda by nás neformální posezení 
trochu sblížilo.  

Eva Voslařová  
 
Tento den je pro mě vždy milé setkání s přáteli a zároveň oživení 

společenství křesťanů pouchovské farnosti. Díky za něj a za nevšední zážitky z něj 
plynoucí. Například se nestává často, abych kupoval deset skleniček brusinek, 
celou bedýnku citrónů nebo hromadu třiceti knedlíků – rád s přípravou opět 
pomohu. Cením si také služby všech, kteří den připravovali, pěkného počasí 
i skutečnosti, že jsme letos nevyhráli ten nádherný pohár za střelbu. Buďme 
s Bohem a těšme se na další farní den. 

Lukáš Vízek 
 
Farní den vnímám jako možnost setkání s ostatními lidmi, a to nejen z naší 

farnosti. Jedná se o setkání ne pouze ve „spěchu“ po nedělní mši, ale posezení na 
farní zahradě během celého dne. A při tom si můžeme pochutnat na vynikající 
svíčkové nebo na dezertech a koláčích, které přinesly obětavé hospodyňky. 
Přestože se letošní farní den konal až v září, pěkné počasí bylo jako v červnu.  

Vojtěch Šafranko 
 
Farní den byl pro mě zářivou oslavou, radostí ze setkání s přáteli a rozhovorů 

s farníky, které jsem dosud nestačila poznat. S nadšením jsem sledovala sehraný 
„přípravný tým“. Vše bylo dokonale načasováno a provedeno. Od nákupů a vaření, 
přes servírování dobrot, které napekly hospodyňky, až po sestavení lavic, stolů, 
stanů a proměnu farní kuchyně ve výdejnu obědů desítkám lidí. Současně se 
připravovaly atrakce pro dospělé i děti po celé zahradě. Poděkování si zaslouží 
i pan Houba, kterému vzhledem k rozmarům počasí nezbývalo mnoho času 
na posekání veliké zahrady. 

Farní den byl pro mě také symbolickou tečkou za téměř nekonečným 
vyklízením a úklidem fary a tříděním náhle a předčasně opuštěných věcí. Bylo mou 
snahou, aby jejich odcházení probíhalo důstojně a s úctou. Děkuji Pánu, že mi 
k tomu dával sílu, a jsem nesmírně vděčná všem, kdo mi pomáhali a byli oporou 
v nesnadných chvílích. 

Jsem si jistá, že otec Miloslav se v neděli radoval s námi, přimlouval se za to, 
aby vše klaplo, a byl spokojený v jak hojném počtu, od docela maličkých až 
po téměř stoleté farníky, jsme přišli do kostela slavit mši svatou a poté v pokojném 
a radostném společenství za přítomnosti dalších čtyř kněží prožili slunečný den 
na farní zahradě. Bohu díky! 

Ivana Rybecká  
  



 
 
Bylo hezké se opět po dlouhé době sejít. Za ty dva roky přibylo mnoho dětí 

a myslím si, že jsme si to všichni užili. Děkuji všem, kdo se o toto setkání zasloužili. 

Lenka Voláková 
 
Farního dne se zúčastnila celá naše rodina - tzn. 3 generace. Jsem velmi 

ráda, že se na všechny pamatovalo. Vyžití měli ti nejmenší – katecheze pro děti, 
hry na farní zahradě a spousta dětí – kamarádů. Tady začínají právě ty správné 
vazby. Rádi jsme se však potkali i my starší, zvláště pak po tak dlouhé době 
odloučení. Výborný oběd, dobré pivo, limo i vínečko a k tomu krásné počasí s milou 
přítomností našeho pana faráře vykouzlilo nádherné setkání. Děkujeme za výborný 
start do nového života naší farnosti :-) 

Špatenkovi 
 
Jak jsme prožili Farní den na Pouchově 

Chceme se s Vámi podělit o krásné prožití nedělního dne na Pouchově. Vše 
začalo mší svatou v kostele. Velice pěkný byl hudební doprovod v režii pouchovské 
scholy mladých. 

Potom se většina účastníků mše svaté přesunula na farní zahradu, kde bylo 
vše již připraveno. Pro děti byly nachystány různé atrakce a soutěže. Všichni jsme 
si pochutnali na výborné tradiční svíčkové od nového kuchaře. Pak už následovalo 
povídání a sdílení mezi sebou u kávy a všelijakých dobrot, které s láskou napekly 
ochotné farnice. Nádherné počasí ještě vše umocňovalo. Byl to požehnaný den 
od Pána. Všem, kteří to všechno připravili, patří veliké poděkování. 

manželé Bártovi 

 

Chtěla bych jménem kapličky na Rozberku poděkovat všem za pěkný farní 
den. Určitě bylo hodně práce a příprav, ale vyplatilo se. Výborný oběd, napečené 
cukroví, hodně pracovitych lidi, ochotných udělat něco pro farnost. Farní den začal 
krásnou mši svatou s otcem Jiřím a skvělým hudebním doprovodem. Mše svatá 
přinesla radost do našich srdcí. Na farní zahradě byla pěkně zorganizovaná zábava 
pro děti, chutnala jim malinovka a děti byly veselé a usměvavé. Určitě také 
ke všemu přispělo hezké slunečné počasí a odpolední povídání se známými 
u kafíčka si všichni užívali.  

Všem díky za kapličku, M.Bartošová 

 
 

NET FOR GOD 

Pozvánka na promítání filmového dokumentu s diskusí 

CARLO ACUTIS 

Carlo Acutis jako jeden z prvních na počátku nového tisíciletí začal využívat 
internet k přenosu poselství Evangelia. Carlo je Ježíšův geek, cyber-apoštol, 
kterého chce papež František dát mladým jako vzor. Tento velmi zvláštní chlapec 
byl blahořečen v Assisi 10.10.2020. Zemřel ve věku 15 let na agresivní leukémii. 

Setkání se uskuteční dne 16. září 2021 na faře na Pouchově v 19:30 hod. 
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