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K zamyšlení: 
 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtení: 

1. čtení: Ze Skutků apoštolů 4,32-35 

 

 
 

 

                    

                        2. čtení: Z prvního listu sv. apoštola Jana 5,1-6                                                                                                                

                                  
 

 
                                   Evangelium: Podle Jana 20,19-31 
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Úmysly apoštolátu modlitby na duben 2018 
 

Všeobecný úmysl: 
Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii 

– aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat 
ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.  

Národní úmysl: 
– za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží 
volání 
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Druhá neděle velikonoční 
 Neděle Božího milosrdenství 

         Barva bílá. Mše vlastní. Gloria, Krédo 
  Cyklus B 

Odp.:  Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý 

Teprve po příběhu o prázdném hrobu a vyprávění o Marii považující Zmrtvýchvstalého 
za zahradníka se Ježíš zjeví apoštolům. Jako by je potřeboval připravit, naladit. Každé slovo 
tohoto vyprávění je naplněno velkým významem. A přeci, i když se zjevuje naplno, je tato 
událost spojena s vírou, jak ukazuje postava Tomáše. 

Jan otevřel ve čtvrté kapitole téma vztahu ke spolubratrům uvnitř komunity. Zřejmě došlo 
k nějaké nevraživosti či věroučnému rozporu. V páté kapitole Jan připojuje jako argument 
význam křtu. Narodit se z Boha není otázkou našeho úsilí, ale darem Boží moci působící 
skrze křest. 

Osm dní trvající „oktáv“, tedy slavení události Vzkříšení, se dnes završuje. Tato 
neděle se též nazývá nedělí Božího milosrdenství. Liturgie přináší texty svědčící 
o důsledcích vzkříšení, ať již bezprostředně (evangelium) či v delším odstupu 
(1. a 2. čtení). Jaké důsledky přineslo vzkříšení do našeho života? 

Čtvrtá kapitola knihy Skutků apoštolů mluví o prvních obtížích, které mladičkou církev 
potkaly. Apoštolové stanou před veleradou a statečně vyznají Krista… Tato kapitola končí 
shrnutím – textem, který dnes čteme. Zpráva je samozřejmě zjednodušující, hned další 
kapitola ukazuje problémy, ale obecný pohled na mladou církev žijící ze vzkříšení Pána 
je plný optimismu a radosti. 

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 

 



Stránka je věnována ke vzdělávání, informacím i zamyšlení           Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Národní pochod pro život a rodinu 
podporuje požadavky na sociální podporu vícečetných rodin i lepší péči o ženy, které 
nečekaně otěhotní. 

Včera se v Praze konal již 18. Národní pochod pro život a rodinu. Zhruba 5 až 7 
tisíc lidí z celé České republiky podpořilo myšlenku úcty k životu a k rodině. Akce byla 
zahájena bohoslužbou v pražské katedrále, pokračovala programem na Klárově 
a byla zakončena průvodem na Václavské náměstí. 

Organizátorem akce je Hnutí Pro život ČR, které usiluje o obnovu společenského 
respektu k životu nenarozených dětí. „Naší snahou je předcházet zbytečným 
potratům, pomáhat zvláště ženám, které se cítí být k potratům nuceny, a také těm, 
které mají po potratu psychické potíže,“ říká Zdeňka Rybová, místopředsedkyně 
Hnutí Pro život ČR.  

Hnutí Pro život ČR usiluje o konkrétní změny v oblasti zdravotnictví a sociálních 
věcí, které pomohou řešit obtížné situace žen a rodin vyplývající z nečekaného 
těhotenství. „Je nepřijatelné, aby v tak bohaté a vyspělé zemi, jakou je Česká 
republika, přišlo o život skoro 5 tisíc počatých dětí ročně jenom proto, že stát neumí 
podpořit rodiny, které čekají třetí dítě a k potratu je nutí ekonomické důvody,“ říká 
Zdeňka Rybová.  

V parlamentu je návrh na zavedení nového zdravotního výkonu umožňujícího 
gynekologům věnovat více času poradenství těhotným ženám, které řeší otázku, 
zda podstoupit umělé ukončení těhotenství. „Umělé ukončení těhotenství s sebou 
nese řadu medicínských, psychických a sociálních komplikací, o kterých jsou těhotné 
ženy nedostatečně informovány. Gynekolog by měl mít možnost a jasně formulované 
oprávnění věnovat svým pacientkám dostatek času a informovat je o alternativních 
možnostech řešení obav spojených s narozením nečekaně počatého dítěte,“ říká 
MUDr. Vladimír Dvořák, PhD., předseda České gynekologické a porodnické 
společnosti.  

Hnutí Pro život ČR dlouhodobě upozorňuje, že značné procento žen se cítí být 
k podstoupení potratu přinuceno svým okolím, a slibuje si od tohoto návrhu zlepšení 
situace.  

K významným projektům Hnutí Pro život ČR patří Linka pomoci, kterou pod heslem 
„Nesoudíme. Pomáháme.“ Linka nabízí bezplatnou profesionální krizovou intervenci 
ženám i jejich rodinám v období očekávání narození dítěte i psychoterapeutickou 
pomoc ženám, které se vyrovnávají s následky umělého nebo spontánního potratu. 
Kromě vlastního poradenství také zprostředkovává kontakt s odborníky z řady oblastí, 
zejména s gynekology, genetiky, sociálními pracovníky, psychology, rodinnými 
a výchovnými poradci, právníky, krizovými pracovníky azylových domů či duchovními. 
Linku pomoci kontaktuje ročně až 400 žen; více než 70 procent z nich se cítí být 
pod tlakem, aby podstoupily potrat.  

Hnutí Pro život ČR podporuje řada známých osobností, především lékařů, 
psychologů, ekonomů, ale také herců, zpěváků a novinářů. „Jsou mezi nimi i lidé, 
kteří mají se ztrátou dítěte osobní zkušenost a vědí, jak to změní váš život, jaká je to 
ztráta,“ říká Jaroslava Trajerová, vedoucí projektu Nesoudíme - Pomáháme.  

 

(Zdroj: www.cirkev.cz) 

 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

Radost je původní Boží záměr (z knihy J. J. Dovala: Chrám uprostřed tržiště) 

Radost je přirozený stav věcí 
Když jsme šťastní a máme radost, znamená to, že je vše v pořádku, vše jak má být. Náš 
život plyne v Boží harmonii. Radost je přirozený stav věcí. To jen my jsme si navykli být 
naštvaní, dotčení, podráždění a nervózní. Častokrát už ani nevíme proč. Je to nemoc duše. 
Učitelé duchovního života, tzv. pouštní otcové vnímali vnitřní radost, veselost srdce jako 
součást zdravého života z víry. Jestliže byl nějaký mnich nadmíru utrápený, úzkostný, až 
depresivní, věděli, že se někde stala chyba. Někde sešel z cesty. Zabloudil. Potřeboval opět 
najít směr a nastartovat se, aby žil v radosti Božího dítěte. Apoštol Pavel na mnoha místech 
zdůrazňuje čistou radost jako základní přiznání se ke Kristu: „Radujte se v Pánu vždycky, 
znovu říkám, radujte se!“ (Flp 4,4). A jinde: „Stále se radujte“ (1 Sol 5,16). 
Bůh je radost, štěstí, světlo a láska... 
Setkávám se s mnoha smutnými lidmi a vane na mne jejich skličující smutek. Člověk často 
už ráno vstane a říká si: V tento den mě nic pěkného nečeká, zase budu plnit rutinní 
povinnosti a strhne mě proud každodenního shonu. Do toho přijde hloupý šéf, výčitky od 
partnera, spousta starostí... Je to začarovaný kruh beznaděje. 
Svět je ale krásný, je dílem věčného Ducha. Život je krásný. Bůh je radost, štěstí, světlo 
a láska...  Důvodů, proč mít radost a být šťastný, je nekonečně mnoho. A nejde o klišé, o 
povrchní způsob nahlížení na život v intenci hesla „keep smiling – vždy s úsměvem“. 
Mluvíme tu o základní vlastnosti Božího světa. Radost je trvalou součástí Božího úmyslu 
stejně jako stvoření a jako Boží iniciativa záchrany člověka. Radost v srdci je přirozený stav 
věcí. Vše je, jak má být. 
Mám radost, protože mě Bůh miluje. 
Ráno otevřu oči a první myšlenka je: RADOST. Mám radost, že žiji. Mám radost, protože mě 
Bůh miluje. Mám radost, protože svítí slunce. Mám radost, protože dýchám. Mám radost, 
protože jsem člověk, lidská duše, otisk Boha stvořený pro věčnost. Prostřednictvím Boží 
milosti jsem věčný. Radost mě pozvedá do Boží blízkosti, v radosti se stávám paprskem 
Božího světla. 
 „Radost otvírá srdce, smutek je zamyká.“  (Sv. František Saleský) 
„Radost z Hospodina je vaše síla!“ (Neh 8,10)                                               www.vira.cz 

 

➢ K Bílé neděli Božího milosrdenství 
Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství je založena na viděních polské řeholnice sv. Marie 
Faustyny Kowalské (1905-1938, kanonizována r. 2000). Modlitba byla formálně schválena 
papežem Janem Pavlem II. v roce 2001. Je součástí Novény k Božímu milosrdenství, ale 
modlívá se i odděleně od ní. Podle vidění sestry Faustyny, jak si je zaznamenala ve svém 
deníku, obdrží při smrti všichni, kteří se tuto korunku modlí, velkou milost. V jejím vidění jí 
Pán Ježíš řekl, že před tím, kdo se modlí tuto korunku, nebude stát ve chvíli jeho smrti jako 
soudce, ale jako milosrdný Spasitel. Je to mocná modlitba k vyprošení obrácení hříšníků a 
osvobození z moci zla. Pán Ježíš Faustyně dle jejích vidění slíbil, že touto modlitbou může 
být dosaženo cokoliv, co je v souladu s jeho vůlí. 
Korunka se modlí na růženci: 

Začíná znamením kříže „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ a pokračuje 
modlitbami Otče náš, Zdrávas, Věřím v Boha. Dále se pětkrát opakuje desátek, složený z 
modlitby „Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a 
našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa“ na zrnkách pro Otče 
náš a desetkrát opakované věty „Pro jeho bolestné utrpení smiluj se nad námi a nad celým 
světem“ na zrnkách pro Zdrávas. Korunka je pak zakončena modlitbou, která se skládá z 
třikrát opakovaného: „Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad 
celým světem.“ 
 

http://www.vira.cz/


  

 
 

 
➢ Farní ohlášky:  

 
• Tento týden si připomínáme – v pondělí je slavnost Zvěstování Páně, ve středu 

je památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka, příští neděle je 3. neděle velikonoční. 

• Setkání seniorů farnosti – ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Setkání 
bude zakončeno mší svatou v kostele. Těšíme se na nové příchozí hodné seniory. 

• Sbírka na podporu repatriace migrantů – proběhne příští neděli ve všech kostelích 
naší vlasti. Organizuje ji ČBK. Peníze půjdou do infrastruktury míst, odkud migranti 
přicházejí, zejména na nové studny pro pitnou vodu, apod. 

 

 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (9. – 15. 4. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

 9.4.  Po   7,30 
Za syny Davida a Fran-
tiška, za dobrodince  
a na úmysly matek 

17,00 
Za +Mikuláše Smetanu, 
rodiče, bratra a za živé z 
rodiny 

10.4.  Út 12,30 ------------------------------ ------  

11.4.  St 18,00 
Za +rodiče Evu a Karla 
Ettlerovy a tetu paní 
Věru Horákovou 

17,00 
Za živé a +z rodiny 
Mádlíkovy, Hákovy  
a Hejlovy 

12.4.  Čt 18,00 Na jistý dobrý úmysl 17,00 
Za +Blanku a Michala 
Šatníkovy, rodiče z obojí 
strany a +Michala Šafranka 

  13.4.  Pá 18,00  17,00 Za duše v očistci 

14.4.  So 18,00 Za farnost 17,00  

15.4.  Ne      8,00 
Za Františka Doležala, 
bratra a Marii Doleža-
lovy 

 9,30 
Za živé a +z rodiny 
Houfovy a Konečných 

Lektoři Ne    
Libuše Hovorková 
Josef Jíša 
Jan Mádlík sen. 

 
Pavel Hesoun 
Marie Hesounová 
Stanislava Kozáková 

Čísla písní k liturgii  410, 407   

Úklid kostela    

Židovský humor 
Kohn s Blumenfeldem prohráli už majlant na dostizích. Jdou prosit Boha a slibují, že dají 
židovské obci tisíc korun, když tentokrát vyhrají. Ale při příštích dostizích zase prohrají. 
"Tak Kohn, já nevím - půjdem poprosit křesťanského Boha, třeba nám dá vyhrát on." 
Tak jdou do kostela, prosí křesťanského Boha a slíbí, že když vyhrají, dají tisíc korun jemu. 
A druhý den vyhrají balík. Kohn padne na kolena, zvedne oči k nebi a pokorně povídá: "Ach, 
jak je ten náš Bůh moudrý! Ten dobře věděl, že mu stejně nic nedáme..." 

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