
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením:  
 

                                     1. čtení:  Ze Skutků apoštolů 2,1-11 

                     

                               
      
     2. čtení:  Z prvního listu sv. apoštola Pavla Korinťanům 12,3b-7.12-13  

 
 

                                                                                                                  
                                   
                                         
 
                                   
                                        Evangelium: Podle Jana 20,19-23 
 
 

 

 

 

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

Úmysly Sv. otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby 
 

Květen 
 

1. Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta a jejich přínos 
pro společnost byl náležitě oceňován. 

2. Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec 
za šíření evangelia a za mír.     

3. Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání 
Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží. 

 

 
 
 
 
 
 

    Nedělní farní zpravodaj 20/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

  Slavnost Seslání Ducha svatého 
  15. května LP 2016 

      Barva červená.  Mše vlastní. Gloria. 
                                       Cyklus C  

         Odp.: Sešli Ducha svého, Hospodine,  
                             a obnovíš tvář země! 
 

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 

 

Apoštolové po vzkříšení Ježíše nechápali, co mají dělat. Zřejmě se skrývali či prchali 
na venkov. Letnice byly židovským svátkem slaveným 50 dní po Velikonocích, 
kdy se přinášela první úroda a děkovalo se Bohu za dar Tóry, tedy Zákona. Na tento den 
přicházeli do Jeruzaléma poutníci z celého tehdejšího světa. 

Místo tohoto čtení se může použít i tento text: Řím 8,8-17. Svatý Pavel se rozhněvá 
na Korintské, protože se hádají o to, kdo je větší, když někteří z nich mají dar jazyků (1 Kor 
14). A tak začne pěkně od začátku vysvětlovat. Dary Ducha svatého slouží společenství, 
nikoli k tomu, abychom se povyšovali. Nicméně díky korintskému sporu máme skvělý popis, 
jak svatý Pavel chápe duchovní dary. Bratři! Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo 
říci: „Ježíš je Pán.“ 

Místo tohoto čtení se může použít i tento text: Jan 14,15-16.23b-26. Ještě včera 
byl Ježíšův hrob zapečetěn. Dnes je ale odhalen prázdný. Co se stalo? Okamžik vzkříšení 
byl pro apoštoly zásadním zlomem v pochopení Ježíšova poslání. Ale nešlo 
jen o pochopení. Teprve nyní, když Ježíš vstal z mrtvých, může apoštolům vdechnout 
dar své lásky – Ducha svatého. A s tímto darem Ducha dostávají apoštolové také boží moc! 

Slavíme třetí největší slavnost církevního roku. Připomínáme si, že dnešní den 
byl seslán Duch svatý, ale podle tradice jde také o den zrození církve. Všechny texty 
se vztahují k této události. Nejde však pouze o připomínku minulosti. Seslání Ducha 
svatého probíhá stále, vždyť stále jsou lidé biřmováni. Proto se také dnes připomíná 
okamžik, kdy jsme my sami přijali svátost biřmování. 



 
 

 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení        Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                     Co vede k otročení Zlému?          (pokračování) 
 

6) STAV TRANSU 
Dalším nebezpečím, kterým se můžeme dostat do otroctví zlého ducha, mohou 

být stavy transu, do kterého se člověk záměrně dostává, nebo kterému se otvírá. 
Je to stav, ve kterém člověk nekontroluje své jednání ani vůli (rozhodnutí, volby). 
Do tohoto ohrožení se člověk může dostat v okolnostech příznivých pro přijímání 
satanistických obsahů, například při diskotékách, na kterých se hraje hudba techno. 
Člověk si neuvědomuje, komu se ve stavu transu oddává a co při tom dělá. 
  
Proto si vzpomeň: 
Neposlouchal jsi hudbu techno, neužíval jsi chanellingu (= komunikace mezi hmotnými 
a nehmotnými dimenzemi/světy), transové podoby rychlého učení (např. SITA), 
nebo jiných rádobyterapeutických nabídek doporučovaných některými psychology? 
Nepodrobil ses hypnóze...?  
  

7) PSYCHOTRONIKA 
Ke zotročení může dojít v intelektuální oblasti, když se někdo účastní kurzů nebo hltá 

literaturu, jen aby si osvojil tajemné poznání, aby se prohloubil v hlubinách neznámého 
spirituálního světa. Spoutanost může být tím závažnější, byla-li součástí kurzu iniciace 
(zasvěcení), směřující k získání mimořádných schopností. 
  
Proto si vzpomeň: 
Nezúčastnil ses psychotronických přednášek, kurzů nebo nebyl jsi členem 
psychotronických skupin? Nezúčastnil ses kurzů reiki, radiestezie, astrologie...? Nečetl 
jsi tiskoviny typu Věštkyně, Neznámý svět, Čtvrtý rozměr, Šaman, Léčitel, Věk vodnáře, 
Třetí oko...? 
  

8) SATANISMUS 
V tomto případě jde jak o skupiny zahrnující vyznavače satana, tak i o jednotlivce, 

kteří jsou v duchovním spojení s takovými skupinami nebo přímo se satanem. Základní 
podobou tohoto spojení je smlouva uzavřená se zlým duchem – podpis cyrografu 
(= středověká podoba písemné smlouvy, v pozdějším přeneseném významu forma 
smlouvy s ďáblem), který mohou doprovázet akty zřeknutí se Boha, víry, křtu... 
Akty tohoto druhu vedou neodvratně k takové závislosti na zlém duchu, kterou nazýváme 
posedlostí. V takovém případě může docházet k situacím, ve kterých člověk ztrácí vládu 
nad svým tělem. Dělá věci, které by nechtěl dělat a někdy si dokonce vůbec 
neuvědomuje, co se s ním děje. A přestože v počáteční fázi takové spoutanosti člověk 
může pro sebe získat nějaký užitek (třeba mimořádné schopnosti nebo splnění vlastních 
tužeb), nakonec vede toto „přátelení se“ k totální zkáze člověka: fyzické, psychické 
i duchovní. 

 

Proto si vzpomeň: 
Nebyly v tvém životě okamžiky, kdy ses obracel ke zlému duchu, kdy jsi užíval mantry, 
kdy ses spojoval s „duchem vůdcem“, kdy jsi uzavíral smlouvu, kdy ses účastnil 
satanistických rituálů, kdy jsi navštěvoval koncerty satanistických hudebních skupin nebo 
kdy jsi poslouchal jejich skladby ze záznamu? Neužíval jsi satanistických znamení 
(kříž s rameny zlomenými směrem dolů, pentagram, číslo 666, kozlí lebka,...)? 
Neudržoval jsi blízký vztah se satanistou? (VK) 

(dokončení) 

 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢ Louis Evely: Věrnost  (dokončení) 

   V manželství je to podobné. Víme, že když jsme se milovali, život se proměnil a oba jsme 
začali zázračně růst. A protože víme, že ona měla tuto moc nade mnou a že já jsem měl tuto 
moc nad ní, věřím, že se to může vrátit, protože láska neumírá. 
Manželství není nerozlučitelné proto, že to říká zákon, ale protože je to přirozená povaha 
lásky, pravé lásky. To je v souhlasu s tím, že tam, kde není na začátku pravá láska, není nic, 
a tedy tam není ani platná svátost. 
Člověk roste jen tehdy, je-li milován. Milovat někoho znamená milovat bytost, která je 
schopna nekonečného růstu. Bohužel! Řekl jsem již, že rodina je institucí, v níž se lidé tak 
snadno zabíjejí! Znají se, nevěří, že by se mohli změnit, neberou na vědomí růst toho 
druhého. Každému se zdá nesmělý pokus toho druhého směšným ve srovnání s intenzitou 
toho, co on sám potřebuje. Neuznává pokus toho druhého, nevěnuje mu pozornost. Každý 
vidí jen to, co jeho partner nedělá, a nechce si uvědomovat, co dělá. A tak nechceme 
riskovat, abychom znovu nezačali trpět tím, že uvěříme v možnost obnovit se, v možnost 
tohoto slabého pokusu něco tvořit. A přece je podle mého názoru manželství vytvořeno z 
oněch vyzvání, z oněch znamení, které si manželé vrhají z jedné samoty do druhé. Tyto 
výzvy a tato znamení se zdají velmi slabá, jako nitky, ale solidní látka manželství je utkána z 
těchto znamení, která nikdy nejsou ani na míru ani dle potřeby partnerovy, ani z vůle toho, 
kdo je činí, ale vyjadřují a udržují život. 
Když jste se zasnoubili, váš bratr nebo sestra si asi mysleli: "Ano, změnila se, protože chce 
na něj udělat dobrý dojem, ale my ji známe a víme, že to nebude dlouho trvat." A vy jste dnes 
možná téhož názoru, protože jste přestali vytvářet osobnost toho druhého. Láska je tvořivá 
síla a dosáhne pravdy jen tvořivou mocí, kterou má jeden manžel nad druhým. Jen láska 
může o nějaké osobě poznat pravdu. Jedině láska je jasnozřivá. Jen když vytváříte osobnost 
své ženy, stane se ženou. Instituce manželství nemá jinou cenu než cenu lásky, kterou 
vyjadřuje a která ji oživuje. Instituce bez lásky zabíjí jako litera bez ducha a ti, kdo se takové 
instituci svěří, zkamení. Pozitivním smyslem nerozlučitelnosti manželství ve skutečnosti je, že 
láska, která už existovala a vytvářela dvě bytosti, může vstát z mrtvých. 
Kristus by nikdy neustanovil podobný zákon, kdyby to měl být zákon smrti, věrnost ve smrti. 
Je to zákon života, zákon vzkříšení. Kristovo zjevení je zjevením lásky, která i v předvečer 
utrpení a na kříži vzdává díky, protože ví s určitostí, že zachrání a vzkřísí ty, kdo ji chtějí 
ukřižovat. Je to láska, která je schopna vzkřísit lásku.                                            www.vira.cz 

 

Poznámka redakce: Lous Evely vyvolává svým  postojem rozporuplné reakce. Někdo souhlasí, 
jinému  text nic neříká. Důvody, proč jsme vybrali právě tento článek   byly dva: jednak upozornit na 
fakt, že věrnost vždycky něco stojí a za druhé: žádný vztah se neobejde bez tvůrčí činnosti, ke které  
musí být člověk motivován. Prostředkem ale vždy zůstává Kristovo evangelium a to zvláště v tak 

blízkém vztahu, kterým je vztah manželský.                                                                            JD 

                                                                                                      

➢ Povídka k dnešní slavnosti Seslání Ducha svatého             
Sedm prutů 
Jeden otec měl sedm synů, kteří se spolu často nemohli shodnout.  Kvůli hádkám a sporům 
někdy ani nestihli práci. Někteří lidé měli v úmyslu jejich neshod využít k tomu, aby je po smrti 
otce připravili o dědictví. Tu povolal starý otec všech sedm synů k sobě, ukázal jim sedm 
prutů, které byly pevně svázány, a řekl: „Tomu z vás, kdo tento svazek prutů zláme, vyplatím 
sto stříbrných tolarů.“ Jeden po druhém napínali  své síly a všichni po delší námaze říkali: „To 
není vůbec možné!“ A přece,“ řekl otec, „není nic lehčího!“ Rozvázal svazek a zlomil jeden 
prut po druhém s nepatrnou námahou. „Ale,“ volali synové, „tak je to samozřejmě snadné, tak 
by to dokázal i malý chlapec!“ Ale otec pravil: „Stejně, jako s těmito pruty je to s vámi, milí 
synové. Dokud budete držet pěkně pohromadě, odoláte a nikdo vás nepřemůže. Jestliže se 
ale pouto svornosti, které vás spojuje, přeruší, pak to s vámi dopadne jako s těmi pruty, které 
zde leží polámané na zemi.                                                           Hoffsümmer Willi: Krátké příběhy 

Církev žije ve světě     

http://www.vira.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – zítra v pondělí je svátek sv. Jana Nepomuckého, 
kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, 
nejvyššího a věčného kněze, v pátek je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, 
kněze, příští neděli budeme slavit slavnost Nejsvětější Trojice. 

• Májové pobožnosti – v měsíci květnu budou na Pouchově i Rožberku vždy po mši 
svaté, v neděli je společná májová pobožnost od 15 hodin na Rožberku. 

• Poutní mše svatá – ke cti svatého Jana Nepomuckého bude sloužena v pondělí 16.5. 
od 18,30 hodin na nádvoří bývalého kněžského semináře vedle Velkého náměstí. 
Z tohoto důvodu nebude sloužena mše svatá na Rožberku. Jsme srdečně zváni. 

• Setkání Pastorační rady farnosti – se uskuteční ve středu od 19,15 hodin. 

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

• Setkání Net for God – s promítáním dokumentu se uskuteční ve čtvrtek od 19,45 
hodin ve farním sále na Pouchově. Název dokumentu: Ubuntu – jsem, protože 
náležím druhým. Srdečně zveme. 

• Koncert Evy Henychové – zpěvačky a kytaristky, proběhne v neděli 29. května 
od 16 hodin na Pouchově. Vstup zdarma. Srdečně zveme, pozvěte také i své blízké. 

• Pravidelné společenství dětí - pravidelně probíhá během promluvy a během 
školního roku při nedělní mši svaté v 8 hodin  v sakristii farního kostela na Pouchově. 

 
Bohoslužby v příštím týdnu (16. – 22. 5. 2016)      

         

Den Pouchov Rožberk 

  16.5.  Po 7,30 
Za +manžela, maminku  
a duše v očistci 

----            Viz ohlášky –        

  17.5.  Út ------  ----  

  18.5.   St 18,00 
Za +Václava Horejše, 
+rodiče a sourozence  
a celý rod 

17,00 
Za + Ladislava Poláka a 
živé a + z rodiny 

  19.5.  Čt 18,00 Na dobrý úmysl 17,00 
Za + Roberta Přiklopila a 
duše v očisci 

  20.5.  Pá 18,00  17,00 
Za + rodiče Richterovy, 
Hejzlarovy a manželku 
Marii 

  21.5.  So 18,00 Za farnost 17,00 Na dobrý úmysl 

  22.5.  Ne     8,00 Za + z rodiny Rindovy 9,30 Za + rodiče, bratra a dcery 

  22.5. Ne 8,00 
Petra Petrová 
Zdeněk Petr 
Ludmila Černá 

9,30 
Marie Bártová 
Miloslav Devetter 
Marie Bořková 

Čísla písní k liturgii  425,422,407   

   Úklid kostela  Skupina V.  1. skupina 

Trocha humoru:   
„Čaj z podbělu je na průdušky, čaj z rosničky na snížení krevního tlaku, ale odvar 
na zvýšení základního platu neznám“ … říká kamarádka kamarádce. 

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

