
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením:  
 

                                 1. čtení:  Ze Skutků apoštolů 13,14.43-52 
                     

                               
 
                        2. čtení:  Z knihy Zjevení apoštola Jana 7,9.14b-17 

 
 

                                                                                                                  
                                   
  
                                        
                                         Evangelium: Podle Jana 10,27-30 
 
 

 

 

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

Diecézní SVATOVOJTĚŠSKÁ POUŤ 
 

ve Svatém roce MILOSRDENSTVÍ bude v sobotu 23. dubna 2016. Program: 9.15 hodin – 
adorace v kostele, modlitba Svatého roku Milosrdenství s prosbou o požehnání pro diecézi 
a dar nových duchovních povolání. V 10.00 hodin mše svatá, hl. celebrant: J. Mons. Josef 
KAJNEK, pomocný biskup královéhradecký. Po mši svaté liturgický průvod s poutníky 
od katolického kostela modlitební cestou na Slavníkovské Hradiště, společná modlitba 
za královéhradeckou diecézi, nová duchovní povolání, za církev i vlast.  
Informace o dopravě:  z H.K. 7,09 h., 7,30 h a 8,09 h. - Libice…8,14 h, 8,42 h. a 9,14 h. 
Zpět: Libice: 12,42 h. přes Poděbrady, 13,15 h. přes Kolín 14,42 h. přes Poděbrady. 

 
 
 
 
 
 
 

    Nedělní farní zpravodaj 16/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

  Čtvrtá neděle velikonoční 
   17. dubna LP 2016 

      Barva bílá.  Mše vlastní. Gloria. 
                                       Cyklus C  

    Odp.: Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy. 
 

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: farnost.pouchov@seznam.cz 
ICLic. Miloslav Šiffel, farář, m:605 285 796, email: miloslav.siffel@volny.cz 

 

Vyprávění Skutků pokračuje od vzniku církve a prvních kroků k šíření evangelia 
za hranice Izraele. Svatý Pavel a apoštol Barnabáš se na první apoštolské cestě 
(od jižního pobřeží zhruba do středu dnešního Turecka) vyrovnávají s nepřijetím zvěsti 
evangelia mezi Židy. Otázka hlásání pohanům byla pro Pavla zásadní. Dnes čteme 
o události, která mu pomůže obrátit k nim pozornost. 

 
Vyprávění Apokalypsy nejdříve představilo nebe (4. kapitola), následně se objeví vítězný 

Beránek, jenž spustil řetězec posledních událostí, které vedou k vítězství věrných a pádu 
mocností Zla. V šesté kapitole vyjedou mocní jezdci, kteří mají za úkol začít proces 
se Zlem. Ale to je přerušeno andělem, který nejprve volá věrné k Bohu. Tak se ocitáme 
v našem textu, kde jsou tito věrní přijímáni v nebi. 

Janovo evangelium v desáté kapitole mluví velmi jasně o vztahu Krista a jeho církve. 
Každé slovo našeho úryvku je klíčovým pro jednoznačné pochopení vztahu Krista a nás. 

 

Dnešní neděle je také nazývána nedělí dobrého pastýře, protože se čte z Janova 
evangelia úryvek o dobrém pastýři. Slovo o pastýři překvapivě zazní i ve druhém čtení. 
Tato neděle je spojována s modlitbou za nové kněze. Ale to není jediné téma. Liturgie 
nás opět vede k rozjímání nad úkolem hlásat evangelium, ale zaměřuje pohled 
na pohany (první čtení, žalm). Zároveň uvidíme Pána nejen v roli pastýře pozemských 
poutníků, ale i v roli Krále vykoupených. 



 
 

 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení        Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Co vede k otročení Zlému? 
 

V tomto článku nejde o uvedení člověka do pocitu svíravé viny či pocitu 
nebezpečí, ale uvědomění si, kde jak a čím se člověk zapletl se zlým, aby se ho 
následně mohl zříci, činit pokání a vydat se zpět na Boží cesty. Pravé pokání 
předpokládá poctivost a ne podivný strach z toho, že by se mne to mohlo týkat. 
Od Boha strach nepramení. On "Bůh" je na naší straně. Náš Bůh je Bůh milující, 
ucházející se o člověka a zastávající se člověka, aby člověk mohl žít ve svobodě 
dítěte Božího. Toto zpytování svědomí připravil zkušený exorcista P. Andrzej 
Grefkowicz jako pomůcku pro ty, kterým slouží modlitbou za osvobození z moci 
zla. Pokud se někoho z nás tyto věci týkají, je důležité, aby se nejprve ze svých 
selhání vyznal Pánu ve svátosti smíření, zřekl se těch věcí, které praktikoval 
a skrze které se otevřel zlu, obnovil svůj křestní slib, odevzdal svůj život Kristu 
a prosil za osvobození z moci zla. Pán je silnější než veškeré zlo a svou smrtí 
na kříži a vzkříšením zlo přemohl. Je však důležité, abychom ze svých hříchů 
konali pokání a abychom se my sami zlého varovali. Pak opět můžeme zažívat 
Boží pokoj ve svém srdci. 
 

1) SPIRITISMUS 

Boží slovo prohlašuje: „Nesmíte se obracet na zemřelé a dotazovat se duchů, 
abyste se jimi neznečistili: Já jsem Hospodin, váš Bůh“ (Lv 19,31). 

Ten, kdo se proto pokouší navazovat kontakt s duchy jakoukoli formou, 
hřeší tak proti Bohu. Jestliže jsi vyvolával duchy a získával jsi od nich odpovědi 
na otázky, především pokud tyto odpovědi byly logické, musíš počítat s tím, 
že jsi navázal kontakt se zlým duchem nebo v nejlepším případě se zavrženou 
duší. (V této otázce nemůžeme mít nikdy úplnou jistotu, protože zlý duch je „otcem 
lži“ bez ohledu na to, jak se sám prezentuje, a my nevíme, kdo to je.) 

Jestliže Bůh říká jasně „NE“, pak žádná duchová bytost, která je v jednotě 
s Bohem, nepodnikne nic, co by odporovalo Božímu slovu. Ale zlý duch nikdy 
neodejde dobrovolně, pokud ho už člověk jednou zavolá. Od toho okamžiku 
tě může vyhledat, kdy se mu zlíbí. Můžeš to vnímat jako pocit čísi trvalé 
nebo občasné přítomnosti, může se k tobě dostávat prostřednictvím snů 
nebo naopak vytrhováním ze spánku, můžeš doma slyšet nejrůznější divné 
zvuky... 
 
Proto si vzpomeň:  

Nevyvolával jsi někdy duchy, ať už sám nebo ve společenství druhých? 
Nebyl jsi svědkem takového počínání (jeho důsledky na tebe mohou dopadnout 
dokonce i v případě, že jste to dělali jen tak „z legrace“, že jste si na to „jen hráli“ 
nebo že k tomu došlo „přece jen jednou“)? Nezúčastnil ses náhodou tzv. rodinných 
konstelací podle Berta Helingera? 
 

(pokračování) 

 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢ Louis Evely: Věrnost 

1. Co je to věrnost? 
Je to to, co jste si slíbili při vstupu do manželství? Že zůstanete spolu, i když se už nebudete 
milovat? Nebo jste si slíbili, že se budete milovat stále? Co může takový závazek znamenat? 
Akt vůle? Úsilí? Není to domýšlivost? Kdo si může být tak jist sám sebou, že může předvídat, 
co bude cítit za třicet let? 
Chraňme se toho, abychom dávali pojmu věrnost negativní smysl: "Neopustím tě!" Nebo ještě 
něco horšího: "Nebudu ti nevěrný!" Kdo by se s tím mohl spokojit? "Otče, jsem věrný své 
manželce. Nikdy jsem jí nebyl nevěrný." Je to opravdu to, co jste jí slíbili? Je tu zajímavá 
analogie s povinnou nedělní účastí na mši: "Každou neděli chodím na mši. Za nic na světě 
bych nevynechala." Myslíš si, že to Boha těší? Myslíš si, že si Pán přeje, abys nezameškal 
nedělní mši nebo abys vykonal díkůvzdání, úkon bratrství, oběti, chvály, abys na ni šel, 
protože je ti to potřebou, touhou i chutí? A myslíš si, že tvoje žena je s tebou spokojena, jsi-li 
jí věrný v tomtéž smyslu, jako nechceš zameškat nedělní mši? 
2. Jaký je smysl, obsah věrnosti? 
 Někoho milovat znamená navždy v něj doufat, očekávat od něho něco jiného než to, co jsme 
dodnes objevili. Vyšel jsem ve svých úvahách od případu Zachariášova. Uvidíte, že směšuji 
věrnost k Bohu a věrnost k osobě, protože Bůh je pro mne Osoba. Je to jedno a totéž. Víra je 
také věrnost, protože v manželství existuje také víra: věříme v manželství. A nejkrásnější 
definice víry, kterou znám, je tato: Víra je to, co udržuje naši mysl pozdviženou k Bohu. Je to 
krásná definice, protože vám dává pochopit, že víru nemůžete nikdy získat. Víra je dar.  Víra, 
to není jen recitace Kréda, vědomí, že existují dogmata, provádění ritu. Víra je živým vztahem 
k osobě, od níž mnoho očekávám, kterou nepřestávám poznávat, se kterou se radím, kterou 
objevuji. Manželská víra je přesně totéž. Když si myslíš, že máš víru, už ji nemáš. Ten, kdo 
říká: "Mám víru, mám pravdu", je farizejem, který chce mít samého Boha. Je pravda pro tebe 
věc nebo osoba? Pro nás je to Osoba: "Já jsem Pravda." Potom ji nemůžeš mít, můžeš k ní 
mít jen živý vztah. - "Mám ženu, mám manžela." - Nešťastný člověče! Právě v tu chvíli už je 
nemáš. Když si myslíš, že vlastníš nějakou osobu, tak jsi ji ztratil. Věc můžeš vlastnit, můžeš 
ji znát, zařadit do inventáře, můžeš ji dopodrobna popsat, ale osobu...? Znáte nejlepší definici 
osoby? Je to bytost, která má o mnoho víc budoucnosti, než má minulosti a přítomnosti. 
Osoba má nekonečnou budoucnost. Je třeba při nejmenším věčnosti, aby byly rozvinuty 
všechny její schopnosti a aby byly probuzeny všechny možnosti, které má v sobě každý z 
nás. Vidíme-li tedy ty vysušené, ztvrdlé, zkamenělé bytosti, jimž je teprve 25, 30, 35 let, 
říkáme si, že v životě a v manželství musí být něco abnormálního. Jak se mají ještě rozvíjet 
po celou věčnost, vždyť se zdá, že se už zastavily. Počet živých lidí je opravdu nepatrný. 
První povinnost náboženská, mravní i manželská je být živým. Na tuto povinnost se při 
zpovědi nikdy neptáme a nikdy o ní nemluvíme: "Jsi ještě živý? Máte k sobě ještě živý vztah? 
Máte ještě společnou budoucnost?" Osobou je ten, kdo má o mnoho víc budoucnosti, než má 
minulosti. To znamená, že to nejlepší, co je v něm, se ještě neprojevilo, jako se ještě 
neprojevilo to nejlepší z ní. Nevěříte-li tomu, nemá smyslu, abyste vstupovali do manželství, 
protože byste se v něm strašně nudili. 
To nejlepší se nemůže projevit jinak než tvůrčím aktem, vynálezem, objevem. Tu největší 
práci musíte teprve udělat. Neznáte ještě jeden druhého. Kdyby zítra byl váš muž milován 
pravou ženou, kdyby vaše žena byla milována pravým mužem, kolik by to bylo objevů, jak by 
se změnila, jak by se rozvinula, jak by byla šťastná! Proč to nemůžete být vy? Vaše 
manželství je nešťastné!  V bibli je jeden nádherný příběh, je to pasáž z jedné apokryfní 
verze: Sára a Abrahám odcházejí do Egypta, protože v jejich zemi vypukl hlad. Na cestě se 
Egypťané dívají na Sáru a říkají Abrahamovi: "Abrahame, jakou máš krásnou ženu!" A tak, 
říká bible, Abraham se podíval na Sáru a viděl, že je krásná. Žili spolu dlouhý čas, mnoho let, 
a Abrahám se už tak dlouho na ni nepodíval!                                                                                                                              
Pokračování příště                                                                                                                            www.vira.cz 

Církev žije ve světě     

http://www.vira.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v sobotu je svátek sv. Vojtěcha, biskupa 
a mučedníka, příští neděle je 5. neděle velikonoční. 

• Poděkování - za Vaši velkodušnost při dnešní sbírce na bohoslovce. 

• Pastorační rada farnosti – se sejde ve středu v 19 hodin na faře na Pouchově. 

• Mše svatá v azylovém domě Matky Terezy – ve čtvrtek od 16 hodin. 

• Mše svatá s katechezí pro mládež – ve čtvrtek od 18 hodin ve farním kostele 
na Pouchově. 

• Net for God – setkání ve čtvrtek 21. dubna ve 20,15 hodin ve farním sále 
na Pouchově ve 20,15 hodin, téma: Charles de Foucauld (1858 – 1916). Tento film 
jej představuje jako „malého bratra pro všechny“, který nám svým hledáním otevírá 
velmi prostornou cestu, po které se může vydat každý. Následuje občerstvení, 
diskuse, společná modlitba. 

• Dveřní sbírka na Ukrajinu – Papež František v minulých dnech vyhlásil tuto sbírku 
pro církev v celé Evropě. Uskuteční se v neděli 24. 4. po mši svaté. Prosím, 
pamatujte na ni, když budete před tím dávat do nedělní sbírky. 

 
Bohoslužby v příštím týdnu (18. – 24. 4. 2016)      

         

Den Pouchov Rožberk 

  18.4.  Po 7,30 Za uzdravení nemocných 17,00 
Za živé a + z rodiny 
Mádlíkovy, Hákovy a 
Hejlovy 

  19.4.  Út ------  ----  

  20.4.   St 18,00 Za +Jaroslava Fresara 17,00 Na poděkování za život 

  21.4.  Čt 18,00 Na dobrý úmysl 17,00 
Za dar víry pro děti a 
vnoučata a živé a + z 
rodin 

  22.4.  Pá 18,00 Za farnost 17,00 
Za Františka Kubáta, 
rodinu Stasinkovu a 
Makovcovu 

  23.4.  So 18,00 

Za +RNDr. Václava 
Hovorku a na 
poděkování  
za narození děťátka 

17,00 

Na poděkování za 
prokázaná dobrodiní a 
další Boží pomoc pro 
rodiny 

  24.4.  Ne     8,00 
Za +Miroslava Malečka, 
rodiče a sourozence  
a rodinu Doležalovu 

 9,30 
Za + manžela Albína 
Žáka, jeho rodiče a 
prarodiče 

  24.4. Ne 8,00 
Jaroslava Vojáčková 
Jiří Vojáček 
Hana Špatenková 

9,30 
Marie Novotná 
Marika Bartošová 
Vladimír Novotný 

Čísla písní k liturgii  408,407   

   Úklid kostela  Skupina III.  II.skupina 

Trocha  ještě pomlázkového humoru:   
Stará babička se vykloní z okna a křičí na hochy před domem: „Hoši, mně už sluch moc 
neslouží. To se tak řehtáte nějakému fóru, nebo s sebou máte řehtačky?” 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Redakce: Jarka Devetterová (JD), P. Miloslav Šiffel (MŠ), Veronika Horejšová (VH), Hana Špatenková (HŠ), Marie 
Podzimková (MP), Matěj Havel (MH) Příspěvky: jarka.detova@seznam.cz  t: 495 408 501, m: 603 764 771(uzávěrka 
středa 18 hod).  Distribuce:Jan Mádlík (Pouchov), Miloslav Devetter (Ržb) (uzávěrka pátek 12 hod). 

Příprava na příští týden 
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