
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením:  
                                     1. čtení:  Z první knihy Královské 8,41-43 

                     

                               
                  2. čtení:  Z  listu sv. apoštola Pavla  Galaťanům 1,1-2.6-10 

 
 

                                                                                                                  
                                   
                                      
                                   

Evangelium: Podle Lukáše 7,1-10 
 

 

 

 

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

 

Úmysly apoštolátu modlitby na červen 2016 
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále 

zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. 

Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu 

s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou 

oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů: 
 

Červen 
1. Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou osamocení, našli 

i ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře.  
2. Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými formátory,  kteří prožívají 

radost evangelia a moudře je připraví na jejich poslání.  
3. Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše biskupy a kněze, farnosti 

a rodiny. 

 
 
 
 
 
 

    Nedělní farní zpravodaj 22/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

  Devátá neděle v mezidobí 
  29. května LP 2016 

      Barva zelená.  Mše vlastní. Gloria. 
                                       Cyklus C  

    Odp.:  Jděte do celého světa a hlásejte evangelium 
 

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 

 

Král Šalamoun někdy po roce 960 před Kristem staví chrám. Osmá kapitola popisuje 
slavnost posvěcení tohoto chrámu. Vrcholem byl okamžik, kdy Boží sláva naplnila chrám, 
a tehdy Šalamoun pronáší dlouhou žehnací modlitbu, jejíž součástí je i prosba za pohany, 
kteří do chrámu vstoupí. 

Od této neděle čteme na pokračování list Galaťanům. Vznikl po roce 50 po Kristu. 
Hned po vstupním pozdravu zazní ostrý tón, který kritizuje úzkostné lpění na předpisech 
Tóry. Proto celý list řeší otázku svobody křesťana. Vždyť evangelium je zvěst o svobodě 
a nikoli o spoutanosti předpisy Mojžíšského Zákona. Zde v textu jde především o předpis 
židovské obřízky. 

Příběh se odehrává v severní části Izraele. Setník byl nejspíše římským vojákem, 
ale zřejmě ve vojsku Heroda Antipy; velel stovce mužů. Klíčovým tématem je otázka víry 
Izraelitů. Ježíš poukáže na víru pohana, která je větší než všech Izraelitů okolo Ježíše, a tato 
víra (!) - nikoli příslušnost k vyvolené skupině - umožní zázrak. 

Po postní a velikonoční době se vracíme k mezidobí, budeme tedy pokračovat 
v kontinuální četbě Lukášova evangelia. Ježíš v evangeliu prochází Galileou (severní část 
Izraele) a zde se setkává s pohanem žijícím mezi Židy. Vyvstává otázka, jak se Bůh dívá 
na ty, kteří nejsou součástí společenství Izraele, nebo přeneseně, kteří nepatří 
do společenství církve? Tuto otázku reflektuje i první čtení. 



 
 

 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení  Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

                     Co vede k otročení Zlému?          (dokončení) 
 

9) RODOVÉ KOŘENY 

Tvoje otevřenost vůči působení zlého ducha může být důsledkem určitého svazku 
tvé rodiny se zlým duchem v dřívějších generacích (rodiče, prarodiče, prapra...). 
  
Proto si vzpomeň: 
Nevládnou v tvé rodině nějaké pověrčivé názory nebo zvyky, jako například: 
nešťastný pátek, nešťastná třináctka, černá kočka, šťastná sedmička, porcelánoví 
sloni pro štěstí, podkovy, nepodávání ruky křížem nebo přes práh, nepokládání 
kabelky na zem, schovávání rybích šupin v peněžence, chytání se za knoflík při 
pohledu na kominíka...? (Na stopu takového chování tě mohou přivést pověrčivé 
zvyky tvých tetiček a strýců.) Zeptej se, jestli se někdo ve tvé rodině nezabýval 
magií, věštěním, spiritismem, satanismem nebo podivnými formami léčitelství. 
Podoba okultních praktik se mění podle historického období a prostředí, proto se 
ve svých variantách může lišit, avšak podstata všech těchto podob je vždycky 
tatáž. 
  
Možná, že se Vám, milí farníci, zdá, že P. Miloslav s takovými to názory patří 
do „starého železa.“ V následujících řádcích si proto přečtěte oficiální učení církve 
z aktuální doby a také svědectví Písma sv., které přece není „staromódní.“ 
Nejhorší je totiž podceňovat působení toho Zlého, on to má rád, o to víc 
je nebezpečný, zatím co my – přiznejme si to - ještě stále až příliš naivní. Anebo 
nemáme žádné životní problémy a žijeme v naprosté pohodě a rodinném štěstí? 

 
Katechismus katolické církve 2117: 

Všechny praktiky magie a čarodějnictví, kterými člověk zamýšlí podrobit si skryté 
mocnosti, aby mu sloužily, a tak dosáhnout nadpřirozené moci nad bližním, byť by 
to směřovalo i k jeho uzdravení, závažně odporují ctnosti zbožnosti. Takové 
praktiky jsou ještě více odsouzeníhodné, jsou-li spojeny s úmyslem škodit druhým, 
nebo když se dovolávají zásahu zlých duchů. Také nošení talismanů je hodno 
pokárání. Věštění nebo magie se často užívá ve spiritismu. Proto církev věřící 
před ním varuje. Uchylování se k tzv. přírodním léčebným metodám nesmí vést 
ani ke vzývání zlých mocností, ani ke zneužívání důvěřivosti druhých. 
 

Sk 19,18-20: 
Přicházelo mnoho z těch, kdo přijali víru a veřejně vyznávali na sebe, co páchali. 
Ano, i velký počet těch, kdo se zabývali kouzly, snesli své knihy a přede všemi je 
spálili. Odhadovalo se, že měly cenu padesát tisíc stříbrných. Tak se slovo Páně 
svou mocí šířilo navenek a vzmáhalo uvnitř. 
 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

 
Poutní místo na Hoře Matky Boží u Králík 
 Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech 1695 - 1700. V roce 

dokončení byl do kostela přinesen milostný obraz P. Marie Sněžné (podle originálu z 
římského chrámu Santa Maria Maggiore, o němž se věřilo, že jej namaloval evangelista svatý 
Lukáš). Milostný obraz se stal srdcem poutního místa, a Lysá hora dostala nové jméno – 
Hora Matky Boží. V noci ze 7. na 8. srpna 1846 udeřil do kostela blesk a kostel vyhořel. 
Milostný obraz zachránil P. Bernard s nasazením vlastního života. Celý poutní areál musel 
být znovu obnoven.  

Poutníci mohou prostory kostela využít nejen k prohlídce, ale i ke ztišení a modlitbě. 
Kostel je otevřen denně a je přístupný všem zdarma.  Nádvoří poutníků a kaple Svatých 
schodů jsou ve Svatém roce milosrdenství od 3. 4. 2016 také přístupné zdarma Od otevření 
Svaté brány v neděli 3. 4. 2016 bude až do ukončení Svatého roku milosrdenství 20. 11. 
2016 každou neděli v poutním kostele příležitost ke svátosti smíření a společné pobožnosti 
s tímto programem: 
16:00 příležitost ke svátosti smíření, 
17:00 pobožnost s požehnáním na závěr (v měsíci květnu májová, na první neděli v měsíci 
duben – listopad 2016 přednáška o Božím milosrdenství). 

Od 1. května 2016 jsou ambity i krypta přístupné denně od 10 do 17 hodin (v neděli 
od 11 hodin). Stejně tak je k modlitbě možné využít prostory, kde je mj. i Křížová cesta, 
a zobrazení všech růžencových tajemství. K tiché modlitbě zve kaple Svatých schodů, místo 
připomínající Kristův soud před Pilátem. 

Prohlídku Ambitů a Krypty od 1. 4. 2016 zajišťuje Duchovní správa poutního kostela 
v Králíkách, k objednání prohlídky využijte mail: horamatky@gmail.com (link sends e-mail) 
Zakoupením vstupného do prostoru Ambitů a krypty přispíváte na opravy a údržbu areálu 
kláštera, děkujeme! Poutníci, kteří chtějí využít prostory k modlitbě, vstupné neplatí. 

Památník obětem internace Králíky, je důstojnou připomínkou internace řeholníků, kteří 
byli sem na základě tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě 
v období let 1950–1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě Nařízením 
komunistické moci byli všichni příslušníci mužských řeholí při tzv. akci "K" v noci ze 13. na 14. 
dubna 1950 odvlečeni ze svých řeholních domů a soustředěni do několika "soustřeďovacích 
klášterů", kde museli pracovat za státního dozoru. Jeden z těchto koncentračních táborů 
byl zřízen i na Hoře Matky Boží u Králík. Prostor poutního místa byl obehnán ostnatým 
drátem a v celém širokém okolí byly umístěny tabulky s varováním, že vstup do prostoru 
je zakázán. Protože objekt je zdaleka vidět, působilo toto rozhodnutí pro všechny velmi 
stísněně. Žili zde řeholníci z různých řádů, mezi nimi i pováleční správci Hory Matky Boží - 
redemptoristé. Řeholníci byli umístěni v klášteře a v protějším Poutním domě a byli nuceni 
těžce pracovat v lese, na polích, či u dobytka tehdejších Státních statků. Řeholníci zde žili 
a pracovali až do roku 1960, kdy dostala většina z nich možnost odejít do civilních povolání, 
nebo pokud dostali "státní souhlas", odejít do duchovní správy farností. Poslední bratři byli 
z Poutního domu propuštěni až roku 1965. Více na:  http://poutnidum.cz/co-je-noveho 
 

➢ Pozvánka na Župní pouť  do Králík nejen pro členy Orla 

Tělovýchovná organizace Orel zve všechny zájemce ke společné pouti v sobotu 4. června 
2016. Odjezd autobusu bude v 8 hodin z nástupiště „J“ na Riegrově náměstí. Po domluvě 
je možnost dalších zastávek po cestě směrem na Třebechovice.Návrat do 18 hod. Příspěvek 
na dopravu 200 Kč/za osobu. 
Přihlášky přijímá paní Havelková, mobil č. 608 737 630 a pan Čáp, mobil č. 734 273 883. 
 
 
 
 

Církev žije ve světě     

mailto:horamatky@gmail.com
http://poutnidum.cz/co-je-noveho


  

 
 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Zdislavy, v úterý je svátek 
Navštívení Panny Marie, ve středu je památka sv. Justina, mučedníka, v pátek 
je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v sobotu památka Neposkvrněného Srdce 
Panny Marie, příští neděle je 10. v liturgickém mezidobí. 

• Dnes – bude od 15 hodin na Rožberku poslední májová pobožnost a po ní 
od 16 hodin ve farním kostele na Pouchově recitál zpěvačky a kytaristky 
Evy Henychové. Vstup je zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

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

• Návštěva starých a nemocných farníků – bude v pátek v dopoledních hodinách. 

• 1. svaté přijímání – bude příští neděli na Rožberku, přijme ho Vojta Hesoun. 

• Pozvání na nešpory katedrální kapituly – v neděli od 17,30 hodin v katedrále SD 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu (30. 5. – 5. 6. 2016)      
         

Den Pouchov Rožberk 

  30.5.  Po 7,30 
Za +Růženu Zikánovou  
a Františka Novotného 

17,00 

Na poděkování za prožité 
roky s prosbou o další Boží 
pomoc pro sebe a pro rodiny 
mé dcery a dvou vnuků 

  31.5.  Út ------  ----  

    1.6.   St 18,00 
Za +Jarmilu Spáčilovou, 
bratra a rodiče 

17,00 
Za + Zdeňku Tomšovou, 
manžela Vladimíra a syna 
Vladimíra 

    2.6.  Čt 18,00  17,00 
Za + rodiče Bártovy a živé 
členy rodiny 

    3.6.  Pá 18,00 Na dobrý úmysl dárce 17,00 
Za Boží pomoc a 
požehnání pro Gaby a 
celou rodinu Pynto 

    4.6.  So 18,00 Za farnost 17,00 
Za živé a + z rodiny 
Hejtmanovy a Příhodovy 

    5.6.  Ne     8,00 
Za +Jiřinu a Vladislava 
Svobodovy 

9,30 
Za Boží pomoc pro Vojtu a 
celou rodinu 

    5.6. Ne 8,00 
Rudolf Pastuszek 
Alena Záveská 
Jan Mádlík jun. 

9,30 
Eliška Rusková 
Anna Chmelíková 
Petr Rusek 

Čísla písní k liturgii  518   

Úklid kostela Skupina VI.  II.skupina 

Humor z drogerie: 
„Je ta vodička na vlasy skutečně dobrá?“ ptá se zákazník v drogerii. „Dobrá? Výborná! 
Znám případ, kdy si jedna zákaznice odzátkovala skleničku zubama a teď má mohutný 
knír.“ 

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