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K zamyšlení: 
 

 

 

Komentáře k liturgickým čtení: 

1. čtení: Ze Skutků apoštolů  4,8-12 

 

 
 

 

                       2. čtení: Z prvního listu sv. apoštola Jana 3,1-2                                                                                                               

                                  
 

 
                                  Evangelium: Podle Jana 10,11-18 
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Papež František: Učte děti dobře znamení kříže 
 

Znamení kříže je velmi důležité a proto se obrátil papež na přítomné věřící s otázkou: „Umí 
naše děti správně znamení kříže?“ a všechny důrazně povzbudil, aby nezapomínali učit děti 
již od mala dělat dobře znamení kříže a připomínali jim, žetím opakují to, co bylo učiněno 
při křtu. Kříž je znamením, které ukazuje na to, kým jsme, „proto děláme znamení kříže, 
když se probudíme, před jídlem, když nám hrozí nebezpečí jako obrana proti zlu, večer 
před spaním, znamená to, uvědomit si sami a říct ostatním, komu patříme, kým se chceme 
stát,“ vysvětlil papež František. A stejně tak, jako si děláme při příchodu do kostela znamení 
kříže svěcenou vodou, můžeme i doma mít malou kropenku a neustále si tak připomínat 
svůj křest. Děláme to? 
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Čtvrtá neděle velikonoční 
Neděle dobrého pastýře          

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria 
  Cyklus B 

Odp.:  Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý 

První část desáté kapitoly Janova evangelia je vyprávěním o pastýři. Text navazuje 
na příběh o uzdravení slepého od narození. Farizeové slepce vyhnali jako hříšníka 
a prosťáčka, ale Ježíš se ho ujal jako mesiáš. V našem textu je řada významných 
konstatování, která mají dopad na pochopení Kristovy lásky k Otci i k lidem. 

Janovská komunita zažila silné pokušení myslet si, že uvěřením a přijetím křtu již dosáhla 
cíle. Domnívali se, že jde o zvláštní vyvolení, které je jen pro zasvěcené a ti už všechno 
vědí. Tento přístup se nazývá gnózí. Jan ale brání křesťanství: Ano, máme velikou výsadu – 
jsme děti Boží!  Ale u cíle ještě nejsme. 

Této neděli se říká neděle Dobrého Pastýře, protože se čte evangelium o dobrém 
pastýři. Je to den modliteb za duchovní povolání. Velký význam samozřejmě hraje 
slovo pastýř, vztažené na vzkříšeného Krista. 

Dnešní text navazuje na událost z minulé neděle, kdy Petr a Jan uzdravili chromého 
v chrámě. Vzbudilo to pozornost a oba byli zatčeni. Nyní musí svůj skutek obhájit. Petr mluví 
velmi otevřeně a svědčí o tom, kdo Kristus je a jaký má zásadní význam. To nepřestalo platit 
ani dnes. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

List papeže Františka 

u příležitosti 55. světového dne modliteb za povolání-22. dubna 2018 
 

Pán i dnes volá lidi k následování. Nemáme čekat, až budeme dokonalí, abychom 
odpověděli svým velkodušným: tady jsem, ani se lekat svých chyb a hříchů, ale s otevřeným 
srdcem přijmout Pánův hlas, píše v Listu ke světovému dni modliteb papež František. Tento 
text, který předkládáme v české verzi, je rozdělen do tří částí, ve kterých je pozornost 
soustředěna na naslouchání, rozlišování a život.  
  

Naslouchat, rozlišovat, žít Pánovo povolání 
Milé sestry, milí bratři, 
v říjnu letošního roku proběhne XV. řádné generální zasedání biskupské synody, která bude 
věnována mládeži, obzvláště vztahu mladých lidí k víře a k povolání. Setkání nám 
dá příležitost hlouběji se zamyslet nad podstatou našeho života, a tou je Boží povolání 
k radosti. Je to „záměr Boha s muži a ženami každé doby“ (Přípravný dokument XV. řádného 
generálního zasedání biskupské synody na téma:  „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“, 
úvod, ČBK, 2017).Tuto dobrou zprávu nám znovu důrazně připomíná 55. světový den 
modlitby za povolání: nejsme tu náhodou, neocitáme se ve vleku chaotických událostí; 
naopak, náš život a naše přítomnost ve světě jsou plodem božského povolání. 
I v této naší neklidné době nám tajemství vtělení připomíná, že nám Bůh stále vychází vstříc, 
je to Bůh–s–námi, který prochází cestami našeho života, mnohdy zaprášenými, a vnímá naši 
nesmírnou touhu po lásce a po štěstí, volá nás k radosti. Je zapotřebí, abychom 
v rozmanitosti a specifičnosti každého povolání, osobního i církevního, naslouchali, 
rozlišovali a žili slovo, které nás volá shůry a které nám umožňuje zúročit naše talenty. 
Tak z nás činí nástroj spásy ve světě a vede nás k plnosti štěstí. Tyto tři aspekty – 
naslouchání, rozlišování a život – provází začátek Ježíšova poslání. Po dnech modlitby 
a zápasů na poušti se vydává do nazaretské synagogy, kde se zaposlouchá do slov Písma, 
porozumí významu svého poslání od Otce a oznamuje, že přišel, aby tato slova naplnil 
„dnes“ (srov. Lk 4,16-21). 

Naslouchat 
Pánovo povolání nemá povahu něčeho, co můžeme slyšet, vidět nebo čeho se lze dotknout 
v každodenní zkušenosti. Bůh přichází v tichosti a diskrétně, respektuje naši svobodu. Může 
se proto stát, že jeho hlas umlčí různé starosti a obavy, které zaměstnávají naši mysl a naše 
srdce. Proto je třeba se připravit na pozorné naslouchání jeho slovu a životu, věnovat 
pozornost detailům všedního dne, učit se dívat na události očima víry a zůstávat otevřeni 
překvapením Ducha. Speciální a osobní povolání, které pro nás Bůh připravil, nebudeme 
moci objevit, pokud se uzavřeme do sebe, do svých zvyklostí a zůstaneme apatičtí jako ten, 
kdo svůj život promarní ve zúženém pohledu svého „já“, ztratí šanci velkolepě snít a stát se 
protagonistou jedinečného a originálního příběhu, který chce Bůh napsat spolu s námi. 
I Ježíš byl povolán a poslán; potřeboval se proto v tichosti usebrat, naslouchal slovu 
v synagoze, četl ho a ve světle a v síle Ducha Svatého zjevil jeho plnost a význam ve vztahu 
k  sobě a k dějinám izraelského národa.Tato připravenost je v současné době stále 
obtížnější. Jsme vnořeni do hlučné společnosti, plné rozruchů, podnětů a informací, 
které zaplavují naše dny. Okolnímu hluku, mnohdy vládnoucímu našim městům a čtvrtím, 
často odpovídá vnitřní zmatek a chaos, který nám nedovolí se zastavit, zakusit chuť 
kontemplace, zamyslet se v klidu nad událostmi našeho života a s důvěrou, že starostlivý 
Bůh má s námi svůj záměr, účinně rozlišovat. Boží království, jak víme, přichází bez hluku, 
aniž by na sebe upozorňovalo (srov. Lk 17,21). Jeho zárodek můžeme zahlédnout pouze 
tehdy, když jako prorok Eliáš dokážeme sestoupit do hlubin svého ducha a dovolíme mu, 
aby se otevřel nepostřehnutelnému Božímu vanutí (srov. 1 Král 19,11-13).  

(pokračování) 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

➢ Pastýřský list  kardinála Berana ze dne 25. 2. 1948 
Je pochopitelné, že v každé vzrušené době, jako je i naše, vzrůstá zasílání anonymních 
dopisů. A tak jeden ve svém dopise důrazně žádá: „Nemlč, arcibiskupe! Nesmíš mlčet!“ 
Zamyslel jsem se. Nesmíš mlčet! A má to vůbec nějaký smysl nemlčet, mluvit? Laviny řítící 
se nezadržíš. Pravda, ale lavina je hmota, kdežto hnutí je závislé od lidí myslících a 
uvažujících. Budeš mluvit nadarmo – a pak Kristus řekl: „Kdybych byl nepřišel a nemluvil 
jim, hříchu by neměli, ale nyní výmluvy nemají z hříchu svého“ (Jan 15,22). 
Snad by bylo lepší mlčet a nechat je v nevědomosti. – Ale Pavel napsal: „Zapřísahám tě 
před Bohem a Kristem. Hlásej slovo, trvej na něm, ať je to vhod nebo nevhod, přesvědčuj, 
zapřísahej a kárej se vší trpělivostí a učitelskou moudrostí!“ (2 Tim 4,1-2). Proto nemlčím. 
Ten dobrý český lid mne zná. Nezradil jsem svůj národ a nikdy nezradím, a dovedl jsem 
trpět. Proto mluvím. Zapřísahám vás všechny pro drahou, v koncentračních táborech a 
žalářích prolitou krev našich bratří a sester. Pro slzy a bolesti českých žen a matek. 
Vzpamatujte se! Vím, že nechcete rozdmychovat bratrovražedné boje, ale takto se jim 
nevyhnete. Zamyslete se nad svou odpovědností! Udržujte právní řád! Všichni schválili 
zásadní program socialisace. Všichni k němu pracovali a chtějí pracovat. Právní cestou se 
dosáhne trvalejších reforem, i těch nejradikálnějších. Čtěte dějiny! Přesvědčte se! Neničte 
odkaz presidenta osvoboditele a práci presidenta budovatele! Sami jste je tak nazvali. Dílo 
jejich uznává celý národ. Pracovali a trpěli pro vás a za vaše potomstvo. Důvěřovali jste jim 
vždycky. Nevděk bolí a nevděk bývá stíhán kletbou. 
Přál bych si, aby každý viděl do mého srdce. Upřímně cítím se všemi, se vším lidem a 
celým národem. Budou také upřímně chápána má slova? Chci doufat. 
 (Lidová demokracie a Svobodné noviny 25. února 1948)          www.kardinaljosefberan.cz 
Pozn.: Proces blahořečení kardinála Berana byl zahájen již v roce 1998.  
 

➢ Životopis sestry Elišky Pretschnerové 
Sestra Eliška Anna Pretschnerová se narodila 26. 9. 1911 v rodině hraběcího lesního v 
hájovně na samotě. Byla třetí z pěti dětí. Vyrůstala v harmonické rodině, kde život dětí i 
dospělých byl provázán společnou prací v hospodářství. V rodině vyrůstala v přirozeném 
křesťanském prostředí, ale ve škole v době mladé Československé republiky se setkala s 
odmítáním náboženství a s propagací praktického ateismu. Tatínek si přál, aby studovala 
pedagogium v Chrudimi u Školských sester. Ale Anna měla obavy jít do školy k řeholním 
sestrám, že ji budou nutit k modlení, a domluvila si s tatínkem, že ji v tom případě ze školy 
vezme. Ale brzy po nástupu do pedagogia poznala krásu evangelia. Po maturitě v r. 1930 
vstoupila do kandidatury ke Školským sestrám sv. Františka. V roce 1943 se stala 
představenou v mateřinci na Břevnově. Po válce dokončila studium na Karlově univerzitě a 
začala vyučovat v řádovém gymnáziu na Vinohradech matematiku a fyziku. V roce 1947 jí 
byly svěřeny novicky. Blížil se 25. únor 1948 s komunistickým převratem. Správa 
kongregace byla přemístěna do Říma a vznikla Česká provincie. Eliška se vrátila do 
mateřince v Břevnově, ale 14. 9. 1950, na svátek Povýšení sv. Kříže, byla s ostatními 
sestrami vyvezena do internačního kláštera v Krnově. Odtamtud přešla se skupinou sester 
do nemocnice v Podbořanech, odkud byly vysídleny německé sestry. Po náročném studiu 
při práci tam získala diplom zdravotní sestry. V roce 1954 byla jmenována provinční 
představenou, místní představenou ve Slatiňanech u Chrudimi (pro 70 sester) a vedoucí 
Ústavu sociálních služeb. Na konci roku 1969 předala službu nové provinční představené a 
vedla skupinu novicek v charitním domě v Cetechovicích. Odtamtud vycestovala koncem 
koku 1970 na Generální kapitulu do Říma                                                 www.paxvobis.cz 

Dokončení příště 

http://www.kardinaljosefberan.cz/
http://www.paxvobis.cz/


  

 

 
➢ Farní ohlášky:  

 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, 
ve středu je svátek sv. Marka, evangelisty, příští neděle je 5. neděle velikonoční. 

• Pan kardinál Dominik ve farnosti – v sobotu 28. dubna přijde do naší farnosti 
poděkovat za dar života pan kardinál Dominik. Mše svatá započne v 9,30 hodin 
dopoledne, po mši svaté bude možné se s panem kardinálem pozdravit. Poté stráví 
(podle svého přání) pár vzácných okamžiků s nejbližšími farníky a přáteli na pouchovské 
faře. Všichni jste na bohoslužbu v kostele srdečně zváni. 

• Svatovojtěšská pouť na Libici - pojďme a putujme společně ke kořenům naší víry... 
dne 28.4. 2018, kostel sv. Vojtěcha na Libici; Slavníkovské hradiště. Program: 9.15 h. 
modlitba za vlast, 10.00 h. Mše svatá, celebruje Mons. Jan Vokál, biskup 
královéhradecký. Po bohoslužbě modlitební cesta na Slavníkovské hradiště s prosbami 
za Královéhradeckou diecézi a nová duchovní povolání. 

• Připravujeme diecézní setkání ministrantů - zveme všechny, chlapce i děvčata, kteří 
se podílejí na liturgické službě, do Litomyšle. Diecézní setkání ministrantů v Litomyšli 
se uskuteční 2. června. Letošní motto setkání: Tajemství biskupa z Litomyšle. Program: 
09:30 - zahájení (farní zahrada) 14:30 - mše svatá s Mons. Janem Vokálem, biskupem 
královéhradeckým 16:00 - předpokládaný konec. Hlaste se na: safranko@bihk.cz 

• Omezení počtu bohoslužeb – P. Miloslav bude v době od 26. 4. - 5. 5. na dovolené. 
Sledujme pořad a čas bohoslužeb ve zpravodajích. 

 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (23. – 29. 4. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

23.4.  Po 7,30 
Za syny Davida a 
Františka, za dobrodince 
a na úmysly matek 

17,00 
Za dar víry pro dceru  
a její rodinu 

24.4.  Út -------  ------  

25.4.  St 18,00 
Za rodinu Pavlišovu  
a Zemanovu, a za živé 
a +členy rodiny 

17,00 
Za +paní učitelku  
a za Vaška 

26.4.  Čt ------  17,00 Za zdraví Petra 

  27.4.  Pá ------  17,00 Bohoslužba slova 

28.4.  So 9,30 Kard. Dominik Duka ------  

29.4.  Ne    8,00 
Za +Miroslava Malečka 
rodiče a sourozence 

 9,30 
Za živé a +z rodiny 
Kozákovy a Grófovy 

Lektoři Ne    
Marie Košňarová 
Iva Fendrychová 
Helena Baigerová 

 
Marie Bártová 
Petr Rusek 
Jitka Bartošová 

Čísla písní k liturgii  408, 407   

Úklid kostela    

Na dobrou noc: Pepíček jde opět spát s mokrou hlavou.  Tatínek mu říká:" To musíš 

opravdu všem rybičkám dávat pusu na dobrou noc?" 

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