
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 
K zamyšlení: 
 
 
 
 
 

Komentáře k liturgickým čtením:  
                                     1. čtení:  Ze Skutků apoštolů 7,55-60 

                     

                               
                  2. čtení:  Z knihy Zjevení apoštola Jana 22,12-14.16-17.20 

 
 

                                                                                                                  
                                    
                                           Evangelium: Podle Jana 17,20-26 
 
 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
➢ Den matek 

u nás se slaví vždy druhou květnovou neděli. Letos se kryje se svátkem  Panny Marie, 
prostřednice všech milostí a se  dnem modliteb za sdělovací prostředky. Nezapomeňme ani 
na Den osvobození od fašismu.  
 Za zakladatelku Svátku matek je považována metodistka Anna Marie Jarvis. Ta  při 
druhém výročí smrti její matky zorganizovala v baptistickém kostele v neděli 12. 5. 1907 
setkání místních matek. Rok poté byla požádána, aby toto setkání na druhou květnovou 
neděli opět zopakovala. Pro velký úspěch se Anna Marie Jarvis začala šíření této myšlenky 
věnovat naplno, až nakonec kongres USA v roce 1914 prohlásil Den matek národním 
svátkem. Z USA se svátek začal šířit dále. V Evropě se uchytil po první světové válce. 
V Československu se Den matek začal slavit v roce 1923. V době komunistické totality byl 
svátek zatlačen do pozadí oslavami MDŽ. Nyní se již opět slaví veřejně, není ale oficiálním 
státním svátkem. 

Všem maminkám děkujeme za jejich odvahu a nasazení,  přejeme a vyprošujeme 
jim všechny potřebné dary Ducha svatého pod vedením naší Maminky  
                                                    Panny Marie 
 
 
 
 
 
 

    Nedělní farní zpravodaj 19/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

  Sedmá neděle velikonoční 
   8. května LP 2016 

Svátek Panny Marie, prostřednice všech milostí 
      Barva Bílá.  Mše vlastní. Gloria. 

                                       Cyklus C  

    Odp. Žl 97: Hospodin kraluje, je povznesen  
                        nad celou zemí. 
 

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 

 

Křesťanská komunita se v Jeruzalémě rozrůstá. S tím ale přichází více a více konfliktů s 
oficiálními představiteli Izraele. Jáhen Štěpán se obhajuje koncipovanou dlouhou řečí před 
veleradou. Jeho obsažná řeč vrcholí osočením velerady z neochoty naslouchat Duchu 
svatému. Ta ho za to vyvede ven ke kamenování. 

Čtenáři mohli v knize Zjevení sledovat strhující vyprávění o Božím vítězství a konečném 
zápasu spravedlivých, kteří dosáhli cíle. Nyní je třeba tuto knihu velkého povzbuzení uzavřít 
impulsem určeným pro čtenáře. 

Poslední večeře v Janově evangeliu graduje k modlitbě za učedníky. Je to vrcholný okamžik 
Ježíšova působení. Stojíme před branou Getsemanské zahrady, Ježíšova utrpení, zrady 
učedníků, jeho smrti a vzkříšení. V této modlitbě vyslovuje Ježíš zásadní skutečnosti, které 
se mají na nás – jeho učednících – naplnit. 

Dnešní neděle je poslední před slavností Seslání Ducha Svatého. V týdnu jsme oslavili 
slavnost Nanebevstoupení Páně (v některých farnostech se přenáší na tuto neděli). Proto 
se budeme v textech soustředit na téma vítězství církve, i když je mnohdy 
pronásledována a zkoušena. Druhým tématem je síla moci Ducha svatého. Dnešní 
neděle je také dnem modliteb za sdělovací prostředky. 



 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení        Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                     Co vede k otročení Zlému?          (pokračování) 
 

4) NEKŘESŤANSKÉ DUCHOVNÍ PRAKTIKY 

V tomto případě jde především o využívání takových nabídek, mezi které patří 
východní meditace (i ty, které se pojí s křesťanskými prvky), východní medicína, 
východní bojová umění, Feng-šuej, Tai-či... Měli bychom si uvědomit, že Východ 
nikdy neodděluje žádnou svou aktivitu od filosofie vyznávaného náboženství. Také 
všechny výše uvedené oblasti vycházejí z této filosofie a náboženství. Pokud proto 
křesťan začíná praktikovat uvedené věci, je zapotřebí nazvat to apostazí 
(odpadem od víry), a tedy hříchem proti prvnímu Božímu přikázání. Důsledkem 
tohoto hříchu je otevření se zlému duchu a závislost na něm (P. Vojtěch Kodet, 

OCarm, exorcista). Ten, kdo se odvrací od Ježíše Krista jako jediného Pána a 
Spasitele, a hledá pomoc či záchranu někde jinde, vystavuje se velikému 
nebezpečí, protože podle slov svatého Petra: „...ďábel jako řvoucí lev obchází a 
hledá, koho by mohl zhltnout“ (1 Petr 5,8). 
  
Proto si vzpomeň: 

Nevyužil jsi některé z nabídek východní meditace (jóga ve všech svých 
podobách), východní medicíny, východních bojových umění? Nezařídil sis byt 
v duchu orientální filosofie? Nezaložil jsi zahradu uspořádanou podle východních 
mytologií? Nepraktikoval jsi vegetariánství...? 
 

5) MAGIE 

Pod pojem magie patří nejrůznější druhy zaklínání, tajné obřady, tajná znamení, 
talismany, jejichž nošení má ovlivnit tajemné síly a přimět je k dosažení 
požadovaných účinků: Dobré síly má přivolat tzv. bílá magie, zlé síly (např. 
vykonání pomsty na někom) černá magie. Jednání tohoto typu směřuje přímo proti 
tomu, k čemu nás vede Bůh. Je to on, kdo určuje, co je dobré, a co zlé. On sám 
nás uvádí na cesty, kterými nás hodlá vést. Proto se nesmíme snažit ovlivňovat 
Boha k dosažení vlastních cílů, nýbrž máme poznávat jeho vůli, abychom ji mohli 
následně naplňovat ve svém životě. Ten, kdo se přesto uchyluje k výše uvedeným 
způsobům, skutečně často dosahuje zamýšleného cíle, jenže v tom případě 
je „dobrodincem“ zlý duch. „Služby“, které prokáže, musí lidé obvykle velice draze 
zaplatit. 
  
Proto si vzpomeň: 

Nevyužíval jsi ve svém životě magických formulí nebo rituálů, nezaklínal ses, 
nezlořečil jsi někomu nebo neproklínal jsi ho? Nenosil jsi amulety (jako například 
prsten atlantů)? Nevyužíval jsi služeb druhého člověka (jasnovidek, šamanů, 
mágů, zaříkávačů, laických exorcistů, čarodějnic...), který měl způsobit něco 
na tvoje přání?  
 
 

                     (pokračování) 

 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

 

➢ Louis Evely: Věrnost Pokračování z minulého čísla  
Pesimistická poznámka věnovaná mužům 
- Většina žen "ovdoví" hned druhý den po svatbě. 
Ještě bych rád udělal jednu pesimistickou poznámku, věnovanou mužům. Manželství se 
nedaří tak dobře mužům (nebo lze také říci, že muži nejsou v manželství tak úspěšní). Pro 
ženu je totiž manželství začátkem, zatímco pro většinu mužů znamená konec. Muž totiž 
vyvinul velké úsilí, aby ženu získal. A teď odpočívá jako šťastný vlastník. Většina žen ovdoví 
hned druhý den po svatbě. Provdaly se za zamilovaného a žijí s roztržitým. Když se 
snoubenka stane manželkou, znamená to, že se stala vlastnictvím svého muže. Její muž žije 
z toho, co získal. A pro jeho ženu nastal čas nepředstavitelné samoty a soužení. Žena si bere 
svůj domov k srdci, plně se mu věnuje. Muž si zachoval své povolání, své rozptýlení, své 
kamarády. Většina mužů nedosáhla dospělosti, jsou příliš zvyklí něčím se zabývat, zabývat 
se věcmi. Ženy se spíš obracejí k lidským bytostem. Muži, které znám, jsou mimo domov 
roztomilí, veselí, přátelští, družní, velkorysí. Doma se však necítí volně, jsou nespokojení, 
slabí nebo mrzutí. Zdá se, že muž se bojí osobních závazků, hlubokých lidských vztahů. Muž 
rád pracuje a má smysl pro družnost. Jsou-li muži ve společnosti mezi sebou, jsou 
neuvěřitelně veselí. Žádná žena by nesnesla úroveň hovorů a způsobů při mužské zábavě. 
Je však velmi vzácným jevem, aby muž byl živý ve své rodině, aby byl dobrým společníkem 
své ženy a skutečným otcem pro své děti. Žena je podle své přirozenosti matkou. I když 
neměla děti, ví všechno o mateřství. Muž naproti tomu se otcovství pomalu učí. Pro muže by 
manželství mělo být školou, kde se učí tomu, co je v životě podstatné, kde se učí být mužem, 
být manželem, otcem. Bohužel místo toho v manželství vyvstává pro muže nebezpečí, že 
bude usínat, že se bude cítit bezpečný a obludně majetnický. Není však ideální poutat ženu 
jen na základě její svobodné vůle? Chcete ženu poutat jen pomocí instituce? Můžeme si 
vůbec náležet jinak než na základě souhlasu, neustále obnovované volby a ustavičně kříšené 
lásky? Je instituce vůbec k něčemu? (Není ale přes tato slova takováto kritika muže „příliš 
krutá“?) 
5. Věrnost i v temnotě krizí lásky 
 Láska znamená být v temnotách věrným tomu, co jsme viděli ve světle. 
Lidé mi zpravidla říkají: "Otče, určitě nic nevíte ani o lásce ani o manželství." Kdyby lidé 
nebyli spoutáni institucí, už by se určitě desetkrát rozešli. Dejte pozor: Vím dobře, že v lásce 
jsou přestávky, přerušení, okamžiky, kdy se člověku zdá, že nemiluje ty, které miluje. Všichni 
lidé mohou získat tuto zkušenost na základě poměru k svým rodičům. Kolikrát jsme si už 
mysleli, že nemáme své rodiče rádi, a pak, sotva jsme byli tři dny mimo domov, už se nám 
stýskalo. Je pravda, že leckdy ve svých srdcích prožíváme období, kdy cit je přerušen, ale jak 
máme v této době cit nahradit? Je zde vůbec lék? Instituce? Zákon? Ne, protože jste 
osvobozeni od lásky, opřeli jste se o zákon. V těchto obdobích může nahradit cit jen láska 
sama, láska, která už má zkušenost z těchto období přerušeného citu, láska, která ví, že 
nepřestává milovat ani tehdy, když se jí zdá, že nemiluje. To je zkušenost lásky, nikoliv právní 
předpis. Nebezpečí tohoto spoutání zákonem je v tom, že se opíráte o zákon, když 
nepociťujete lásku, místo toho, abyste se snažili oživit zdroj své lásky, obnovit ji, počítat s ní a 
věřit v ni, i když už ji nepociťujete. Za krásnou definici lásky považuji vysvětlení, že láska 
znamená být v temnotách věrným tomu, co jsme viděli ve světle. 
Víra je směs světla a temnoty. Ten, kdo je ve světle, má vidění, a nemá víru. Ten, kdo je jen v 
temnotách, nemůže věřit. Věříte, protože jste prožili okamžiky světla. Uvědomte si, že je není 
možné, abyste v temnotách popírali to, co jste viděli ve světle. Proč je to tak? Je velmi 
důležité vysvětlit to moderním lidem, kteří mají falešné názory na upřímnost a kteří chtějí být 
upřímní v každém okamžiku svého bytí. Když jste v temnotách, víte, že nevidíte. Když jste 
byli ve světle, věděli jste, že vidíte. Když tedy víte, že nevidíte, nemáte právo popírat to, co 
jste viděli, když jste viděli. 
Pokračování příště.                                                                                                         www.vira.cz 
                                                                      

Církev žije ve světě     

http://www.vira.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

  
• Tento týden si připomínáme – v pátek je památka Panny Marie Fatimské, v sobotu 

je svátek sv. Matěje, apoštola, příští neděli budeme slavit slavnost Seslání Ducha 
svatého. 

• Májové pobožnosti – budou na Pouchově i Rožberku vždy po mši svaté, v neděli 
bude májová pobožnost společně před kapličkou na Rožberku. 

• Návštěva starých a nemocných doma – bude ve středu od 9 – 12 hodin dopoledne 

• Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále 
na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou a májovou pobožností. 

• 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 (9. – 15. 5. 2016)      

         

Den Pouchov Rožberk 

   9.5.  Po 7,30 
Za +Aloisii a Rudolfa 
Pastuszkovy, +rodiče  
a sourozence 

17,00 
Za  pana kanovníka Duška 
a všechny kněze zde 
působící a duše v očistci 

 10.5.  Út ------  ------  

 11.5.   St 18,00 Za +pouchovské kněze 17,00 
Za živé a + z rodiny 
Trojanových a Perných 

 12.5.  Čt 18,00 Za +Ottu Voláka 17,00 
Za dar víry a Boží 
požehnání pro dceru a její 
rodinu 

 13.5.  Pá 18,00 
Za rodiče Dytrtovy,  
syna Vladimíra 
a Annu Fejfarovou 

17,00 
Za prarodiče Vlasákovy a 
Hurdálkovy a duše v 
očistci 

 14.5.  So ------ Biřmování v katedrále 17,00 
Za + Karla Voslaře a ten 
celý rod 

 15.5.  Ne     8,00 
Za +Františka a Annu 
Špačkovy, sestru Anežku 
a vnuka Luboše 

9,30 
Za živé a + z rodiny 
Linderovy, Paceltovy a 
Nešetřilovy 

 15.5. Ne 8,00 
Jan Mádlík sen. 
Jan Mádlík jun. 
Jitka Benešová 

9,30 
Stanislava Poznarová 
Zdeněk Krám 
Milena Kuchařová 

Čísla písní k liturgii  425,422,407   

   Úklid kostela     

Trocha  manželského humoru:   
Potkají se dvě dámy a jedna povídá: „Můj muž nevzal jaktěživ skleničku alkoholu do ruky.“ 
A ta druhá říká: „Můj muž také pije rovnou z láhve …“ 

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