
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením:  
 

                                 1. čtení:  Ze Skutků apoštolů 15,1-2.22-29 

                     

                               
 
                            2. čtení:  Z knihy Zjevení apoštola Jana 21,10-14.22-23 

 
 

                                                                                                                  
                                   
  
                                          Evangelium: Podle Jana 14,23-29 
 
 

 

 

 

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

6. neděle velikonoční – neděle modliteb za pronásledované křesťany 
 

U příležitosti 6. velikonoční neděle se na katolické biskupy v ČR obrátila organizace 
Křesťanská mezinárodní solidarita ČS z. s., abychom si více uvědomili důležitost modliteb 
za pronásledované křesťany. Právě v tomto roce je zaznamenáno zhoršení situace řady 
křesťanských církví, v regionu Blízkého Východu i pokusy o jejich úplnou likvidaci. V 70% 
zemích světa, tj. ve 139 zemích, jsou křesťané diskriminováni. Na celém světě pak právě 
křesťané tvoří 80% všech lidí pronásledovaných pro náboženské přesvědčení. Jedná se 
celosvětově o 200 milionů křesťanů. Proto se někdy hovoří o globální válce proti 
křesťanům. 
Prosím tedy, aby v přímluvných modlitbách při bohoslužbách 1. května zazněla prosba za 
pronásledované křesťany.                                                  Dominik Duka OP, předseda ČBK 

 
                                      
 
 
 
 
 

    Nedělní farní zpravodaj 18/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

  Šestá neděle velikonoční 
1. května LP 2016 

      Barva Bílá.  Mše vlastní. Gloria. 
                                       Cyklus C  

    Odp.: Jásejte Bohu, všechny země, aleluja. 
 

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 

 

Ocitáme se v Jeruzalémě kolem roku 48 po Kr. Evangelium bylo hlásáno již na mnoha 
místech mimo Palestinu. Ale s tím vyvstává zásadní otázka: Nakolik musí obrácení 
pohané nejprve zachovávat židovské předpisy a nakolik jsou pro ně jako křesťany 
nezávazné? Tak se schází první koncil (Sk 15,4-21). Jeho závěry jsou obsahem našeho 
textu. 

Kniha Zjevení apoštola Jana je dílo psané zvláštním jazykem plným obrazů, metafor a 
symbolů. V této knize jsme se dostali až k závěrečným kapitolám, které popisují konečné 
Boží vítězství a odměnu spravedlivých. Nechme se strhnout emotivním popisem nebe – 
místa, které pro nás připravuje Bůh. 

Ocitáme se ve večeřadle. Apoštolové již zažili mytí nohou. Nyní je Ježíš povzbuzuje: „Ať se 
vaše srdce nechvěje“ (Jan 14,1). Avšak na tomto podkladě otevírá tajemství niterného 
Božího života – tajemství vztahu Otce a Syna. Zjevuje působení „Přímluvce“ – Ducha 
svatého. 

Poslední neděle před slavností Nanebevstoupení Páně již otevírá téma Ducha svatého, 
zvláště ve vztahu k církvi. Proto se nejprve ocitneme na prvním koncilu (první čtení), 
abychom mohli spolu s evangelistou Janem rozjímat o vztahu Otce, Syna a Ducha 
svatého. A znovu nahlédneme do nebe (druhé čtení). Samotné téma Ducha svatého 
otevře evangelium v Kristově řeči při poslední večeři. 



 
 

 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení        Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                     Co vede k otročení Zlému?          (pokračování) 
 

2) VĚŠTĚNÍ 

Boží slovo prohlašuje: „Proto neposlouchejte své proroky (jde o falešné proroky), 
hadače, vykladače snů, věštce a kouzelníky...“ (Jr 27,9).  

Ten, kdo využívá věštění nebo se sám pokouší jakýmkoli způsobem věštit (například 
za pomoci karet, tarotu, horoskopů...), dopouští se hříchu. Pokud se věštby naplňovaly 
a pokud ten, kdo věštil, uváděl fakta, o kterých nemohl předem vědět, znamená to, 
že ti „posloužil“ zlý duch. Člověk omezený časem a prostorem poznává události, kterých 
se sám účastnil nebo o kterých se dověděl z dostupných zdrojů. Ale zprostředkovává-li 
informace, které se kryjí se skutečností a o kterých by neměl možnost se dovědět, 
znamená to, že jeho informátorem je nějaká duchovní bytost (ty nejsou omezeny časem 
a prostorem), a to taková, která není v jednotě s Bohem – neboli zlý duch. Jakou cenu 
už platíš za jeho služby a kolik tě to ještě bude stát? 
  
Proto si vzpomeň: 

Nezkoušel jsi jakýmkoli způsobem něco si věštit, i kdyby to mělo být „pouhé“ čtení 
horoskopů (forma věštění totiž nehraje žádnou roli)? Nevyužíval jsi astrologie 
či numerologie? Nepoužíval jsi kyvadla nebo radiestezie (= citlivost na aktivitu pole 
zjišťovaná pomocí virgule, proutkaření)? Neobrátil ses na někoho, aby ti věštil 
(jasnovidka, věštec, cikánka, astrolog...)? Nenabízel ti někdo, že ti bude věštit, číst z ruky, 
a tys souhlasil...? 
 

3) LÉČITELSTVÍ 

Na fungování naší tělesné stránky a na naše zdraví mají vliv přirozené vlivy, které 
jsou v souladu se zákonitostmi medicíny, fyziky a chemie. Také duchovní mocnosti 
mohou působit na to, jak se cítíme a jak fungujeme. Křesťanská životní praxe jasně 
vyznačuje formy, jejichž prostřednictvím se můžeme odvolávat k Bohu, k Ježíši Kristu, 
toužíme-li po zlepšení svého zdraví. Těmito prostředky jsou modlitby k Bohu, k Panně 
Marii a ke svatým. Jsou jimi svátosti a svátostiny. Posledně jmenovaných můžeme 
využívat také podle jasně stanovených pravidel. Na naše tělo a na to, jak se cítíme, 
mohou působit i zlí duchové. Může se to stát v případě, když se otvíráme alternativním 
metodám „rádoby-léčení“, Jde o takové formy, které nemají nic společného 
s křesťanskou praxí (svátostmi, modlitbou), a které také nemají nic společného 
s uplatňováním lékařské vědy. Pokud tedy někdo konstatuje zlepšení svého zdravotního 
stavu, a forma užité terapie přitom neodpovídá zásadám lékařské vědy ani křesťanské 
víry, nabízí se otázka, čí mocí vlastně působí ten či onen „léčitel“? 
  
Proto si vzpomeň: 

Nevyužíval jsi služeb energoterapeutů (senzibilů) nebo jiného typu léčitelů, využívajících 
například metody „východní medicíny“? Nevyužíval jsi prostředků homeopatie, především 
terapie u tzv. lékařů-homeopatů? (Homeopatie se nezakládá na vědeckém základě.) 
Vždycky je zapotřebí přesvědčit se, na čem se zakládají metody alternativní léčby, než se 
rozhodneme využít jich, a to i v případě, že by nám je doporučoval lékař. 

(pokračování) 

 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢ Louis Evely: Věrnost Pokračování z minulého čísla  
3. Děti, výchova, manželství, věrnost a láska 
Nechtěli byste si opatřit raději např. psa? 
To, co děti především potřebují, není skutečnost, že je milujete, ale že vy se milujete! 
Když si rodiče myslí, že znají své děti, když už jim neposkytují úvěr, když je soudí, když říkají: 
"Nikdy nezapomenu, cos mi řekl, teď vím, zač stojíš!", když jim přestávají poskytovat úvěr na 
ty nekonečné možnosti dobra, které jsou v srdcích těchto dětí, pak už své děti nemilují, soudí 
je, znají je. Je to strašné, jak se lze ubíjet i v rodině tím, že se znáte. Kolik dětí je lepších 
mimo svou rodinu než v ní, protože mimo rodinu v ně někdo věří, zatímco v rodině "se znají". 
Bez úvěru není možno růst. Můžeme růst jen pro někoho, kdo v nás věří. Můžeme růst, jen 
když jsme milováni. Rodiče často přestávají milovat své děti, když dosáhnou patnácti nebo 
šestnácti let. Myslí si totiž, že je znají. A tak se dítě musí obrátit k někomu jinému, k učiteli, k 
příteli nebo přítelkyni, prostě k nějaké bytosti, která v ně věří a která jim dovoluje růst. 
Rosteme jen pro ty, kdo v nás věří, něco od nás očekávají, doufají v nás a milují. Roste ještě 
tvá žena? Roste tvůj muž? Jaký úvěr si poskytujete? Dovedeš čekat? Doufáš? Máš v úctě 
onu podstatnou dimenzi osoby: že je neznámá, že je třeba objevit ji? 
To, co děti především potřebují, není - představte si! - skutečnost, že je milujete, ale že vy se 
milujete!Přemýšleli jste už někdy o tom, že když se spokojíte s tím, že budete milovat děti a 
zůstanete spolu kvůli nim, omezujete a potlačujete jejich budoucnost? Vezmete jim totiž 
všechnu chuť, aby se stali dospělými, protože si řeknou: Když jsem malý, jsem šťasten a 
milován, ale dospělí nejsou šťastni, protože se nemilují a nejsou milováni. V tom okamžiku 
jako byste děti zabili - vzali jste jim možnost růstu. 
Dítě by mělo přijít na svět teprve tehdy, až si budeme jisti, že jsme založili rodinu, kde dítě 
opravdu nalezne domov. Jedinou bytostí, které bychom se měli zeptat na její názor, když 
jsme se rozhodli mít dítě, je toto dítě samo. Chtělo by se narodit v této rodině? Je tato rodina 
dost šťastná, rozkvétající, dost stabilní, aby byla dobrým prostředím pro dítě? 
Nyní je to tak, že se rodiče radí, chtějí-li mít dítě. Nechtěli byste si opatřit raději např. psa? 
Děti nejsou cílem manželství a ještě méně prostředkem k jeho upevnění. 
Ostatně toto zdůvodnění děti přímo zabíjí: "Zůstaneme spolu kvůli dětem." Děti potřebují, 
abyste zůstali spolu kvůli své lásce, a ne proto, abyste byli spoutáni. 
Děti jsou plodem vašeho manželství. 
4. Jaký je tedy smysl manželství? 
Láska není slepá. Naopak otevírá oči. 
Milovat znamená stát se sami sebou díky někomu druhému. 
Jaký je tedy smysl manželství? Jaký je smysl manželské věrnosti? Pokusím se odpovědět na 
tuto otázku. Myslím, že věrni jsme vždycky jen sami sobě. Není možné zůstat věrným 
někomu jinému, tvrdit, že jej budeme vždycky milovat. Myslím, že někomu jinému můžeme 
slíbit jen jedinou věc: že chceme zůstat vnitřně živi, že se nenecháme uspat, že se 
nenecháme od druhého odtrhnout. 
Jsme vždycky věrni jen sami sobě, věrni tomu, že se budeme snažit zůstat živými lidmi. 
Neslíbil jsem ti věrnost, vždyť nevím, co se může stát, a není to nevěra, co zabíjí manželství. 
Slíbil jsem ti, že tě budu milovat, že zůstanu pro tebe živým. Moje jediná omluva vůči tobě: 
přestal jsem tě milovat, protože už nejsem živý, přestal jsem tě milovat, protože jsem přestal 
žít. Chci být znovu živý, abych tě mohl znovu milovat. To je moje jediná věrnost. Nemohu 
nikomu slíbit, že budu milovat po celý život. Ale mohu mu slíbit, že zůstanu živým, a zůstanu-
li živým, pak věřím, byla-li to na počátku pravá láska, že tato láska zůstane živá nebo že bude 
schopna vzkříšení. Opakuji však: základem zde musí být pravá láska, ne iluze nebo rozmar, i 
když potvrzený smlouvou.,  
Pokračování příště.                                                                                                         www.vira.cz 
                                                                      

Církev žije ve světě     

http://www.vira.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele 
církve, v úterý je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, ve čtvrtek je slavnost 
Nanebevstoupení Páně, příští neděle je 7. neděle velikonoční. 

• Sbírka na kněžský seminář – společně na, 4. velikonoční neděli jsme v obou 
kostelích vybrali 16 000 Kč, k nim přibyly dva dary po 10 000 Kč, celkově jsme tedy 
na biskupství předali částku 36 000 Kč. Kéž Vám, drazí dárci, kteří jste přispěli, Bůh 
žehná a dobrem odplatí vaši štědrost. 

• Májové pobožnosti – Dnes v 15 hodin bude u kaple na Rožberku první májová 
pobožnost. Další májová pobožnost bude po mši svaté ve čtvrtek (povedou ji farníci), 
od pondělí 9. května pak budou pravidelné májové vždy po mši svaté na obou 
místech. 

• Dveřní sbírka na Ukrajinu – z minulé neděle činila celkem 7 500 Kč. Upřímné 
poděkování a požehnání všem Vám, milým dárcům. 

• Setkání skupinky Modlitby matek  - se koná každé pondělí od 17. 30 hodin 
na pouchovské faře. 

• Pravidelné společenství dětí  - probíhá během promluvy při nedělní mši svaté, 
sloužené od 8 hodin, v sakristii farního kostela na Pouchově. 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu (2. – 8. 5. 2016)      
         

Den Pouchov Rožberk 

   2.5.  Po ------  ------  

   3.5.  Út ------  ------  

   4.5.   St ------  ------  

   5.5.  Čt 18,00 
Za živé a +z rodiny 
Černých a duše  
v očistci 

17,00 
Za + rodiče a bratry 
Jana a Vladimíra 

   6.5.  Pá ------  ------  

   7.5.  So   ------  

   8.5.  Ne     8,00  9,30 
Za + Vendu Petříčka, 
rodiče a duše v očistci 

   8.5. Ne 8,00 
Lenka Voláková 
Lukáš Volák 
Iva Fendrychová 

9,30 
Pavel Hesoun 
Marie Hesounová 
Stanislava Kozáková 

Čísla písní k liturgii  415,423   

   Úklid kostela  Skupina IV.  III. skupina 

 
Trocha  vesnického humoru:   
Do vesnice přijde geometr a povídá hospodáři: „Přes vaši stodolu povede silnice.“ „Tak to 
tedy prr,“ vykřikne hospodář, „jenom si nemyslete, že budu chodit každému otevírat vrata!“ 

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

mailto:jarka.detova@seznam.cz

