
Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 
K zamyšlení: 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtení: 

1. čtení: Ze Skutků apoštolů 9,26-31 

 

 
 

 

                       2. čtení: Z prvního listu sv. apoštola Jana 3,18-24                                                                                                               

                                             
                                      Evangelium: Podle Jana 15,1-8 
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KVĚTEN 
Evangelizační úmysl: Za poslání laiků 
– aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, 
kterým svět dnes čelí.  
Národní úmysl:  
– za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. 
Žl 139/138/). 
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Pátá neděle velikonoční 
29.dubna LP 2018 

         Barva bílá. Mše vlastní. Gloria 
  Cyklus B 

Odp.:  Aleluja! 

Janovo evangelium má dvě části. Druhá je koncipována jako popis Velikonoc. 
Obsahuje dlouhou řeč Ježíše při poslední večeři, kam patří i patnáctá kapitola. 
Podobenství o vinném kmeni a ratolestech je silným motivem základního refrénu: 
„zůstaňte ve mně“. 

Jan píše do Malé Asie povzbuzení. Pravý křesťan poznal Boží lásku, protože Bůh 
je láska. To je mu inspirací k vlastním jednání. 

Velikonoce jsou dávno za námi a tak se snadno můžeme ptát: Jak máme žít svoji 
víru uprostřed běžných dní? Texty této neděle budou hledat odpověď. Reakcí však 
nemá být jen text liturgických čtení. Jde o naši odpověď na to, co Bůh pro nás 
udělal. Má tato otázka naše osobní řešení? 

Skutky apoštolů vypráví, co všechno se dělo po Velikonocích. S rostoucí komunitou 
křesťanů roste i pronásledování. Devátá kapitola obsáhle vypráví příběh obrácení 
Šavla na cestě do Damašku, z něhož dnes čteme až závěrečné verše, v nichž sám 
obrácený zakusí pronásledování. 

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 
(dokončení) 

 

Rozlišovat 
Při čtení úryvku z proroka Izaiáše v nazaretské synagoze rozpoznává Ježíš jádro svého 

poslání a představuje ho těm, kteří očekávali Mesiáše: „Duch Páně je nade mnou, proto mě 
pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým 
propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil 
milostivé léto Páně“ (Lk 4,18-19). Každý z nás může stejným způsobem objevit vlastní 
povolání prostřednictvím duchovního rozlišování. Je to „proces, jehož prostřednictvím 
se člověk v dialogu s Pánem a při naslouchání hlasu Ducha dostane k uskutečnění 
základních rozhodnutí, počínaje tím o životním stavu“ (Přípravný dokument XV. řádného 
generálního zasedání biskupské synody na téma: „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“, 
II. 2 ČBK, 2017). Objevujeme zejména, že křesťanské povolání má vždy prorocký rozměr. 
Jak dosvědčuje Písmo, proroci jsou vysláni k lidem v situacích materiální nejistoty, 
v duchovní a mravní krizi, aby jim jménem Božím předali slova obrácení, naděje a útěchy. 
Stejně tak jako vítr víří prach, ruší prorok falešný klid svědomí, které zapomnělo na Pánovo 
slovo. Rozlišuje události ve světle Božího příslibu a pomáhá lidem zachytit znamení jitřenky 
v temnotě dějin. I dnes velice potřebujeme rozlišování a proroctví; je třeba přemáhat 
pokušení ideologie a fatalismu, a objevovat ve spojení s Pánem způsoby, nástroje a situace, 
jejichž prostřednictvím nás volá. Každý křesťan by měl rozvíjet schopnost „číst uvnitř“ života 
a chápat, kam a k čemu ho Pán volá, aby pokračoval v jeho poslání. 

Žít 
Ježíš nakonec ohlašuje přítomnou hodinu, která mnohé nadchne a mnohé zaskočí: čas se 

naplnil a on je Izaiášem ohlašovaný Mesiáš, pomazaný k tomu, aby osvobodil zajaté, navrátil 
zrak slepým a hlásal milosrdnou Boží lásku každému tvoru. Právě „dnes se naplnilo toto 
Písmo, které jste právě slyšeli,“ říká Ježíš (Lk 4,20). 

Radost z evangelia, ve které se otvíráme setkání s Bohem a bratry, nemůže otálet pro naši 
liknavost a lenost; nepronikne nás, pokud zůstaneme stát u okna s výmluvou, že čekáme 
na vhodnou chvíli; ani se na nás nenaplní, pokud ani dnes nepodstoupíme riziko rozhodnutí. 
Povolání přichází dnes! Křesťanské poslání je pro přítomnost! Každý z nás je povolán – 
k životu v manželství, ke kněžské službě nebo ke zvláštnímu zasvěcení –, abychom se stali 
Pánovými svědky tady a teď. 

Ono „dnes“, které Ježíš oznámil, nás totiž ujišťuje, že Bůh i nadále „sestupuje“, 
aby zachránil naše lidství a dal nám podíl na svém poslání. Pán nás znovu volá, abychom 
s ním žili a následovali ho v jeho blízkém vztahu k lidem, v jeho službě. Pokud nám 
dá pochopit, že nás volá, abychom se zcela zasvětili jeho království, není třeba mít strach! 
Je krásné – a je to velká milost – být zcela a navždy zasvěceni Bohu a službě bratřím. 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. Poslouchat ho, rozlišit své osobní poslání v církvi a ve světě a 
vposledku žít povolání v dnešní den, který nám Bůh dává. 

Nejsvětější Panna Maria, mladá dívka z periférie, která naslouchala, přijala a žila Boží 
slovo, jež se stalo tělem, ať nás chrání a stále provází na naší cestě. 
 

Vatikán 3. prosince 2017 - První neděle adventní 
 

FRANTIŠEK 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

➢ Životopis sestry Elišky Pretschnerové (dokončení) 
 

Tušila, že by mohla být zvolena generální představenou a bojovala velký vnitřní boj. Druhý 
den byla skutečně zvolena. Eliška se učila intenzivně italsky a anglicky, aby mohla mluvit se 
sestrami. Její následné vizitace sester v Itálii, USA a Chile měly jasný cíl - jsou to návštěvy 
komunit, a komunity jsou lidé. Na konci roku 1974 vyjela do Československa, aby si 
prodloužila pas. Avšak 14 měsíců byla držena v republice, byla podrobována výslechům a 
žila v neustálém očekávání vězení. Pak přišla výzva, aby okamžitě vycestovala zpět do 
Říma. Následovala další Generální kapitula a nové zvolení. Eliška pokračovala v duchu 
služby ve své obvyklé činnosti. Přišel její podzim života a široký svět se zmenšil na rozměr 
malé země, kterou milovala jako svůj domov a ctila jako svoji vlast. Sestra Eliška žila 
v domově pro starší sestry na Hoješíně. Postupně přibývalo zdravotních potíží a poslední 
rok života již zůstala upoutaná na lůžko. 4. 5. 1993 sestra Eliška odevzdala svou duši Pánu, 
8. 5. byla pohřbena ve Slatiňanech. Pohřbíval ji královéhradecký biskup Karel Otčenášek, 
zúčastnili se také Th.Dr. Karel Vrána, rektor římské koleje Nepomucenum, želivský opat Vít 
Tajovský, mnoho řádových i diecézních kněží, generální představená s provinčními 
představenými celé kongregace, mnoho sester z Čech a Slovenska, velké množství přátel a 
spolupracovníků. Mnoho lidí ve vlasti i v cizině vzpomínalo na sestru Elišku, prosilo ji o 
přímluvu, někteří se přicházeli modlit k jejímu hrobu. Sestra Eliška žila velmi prostě, byla 
pokorná a tichá. Příklad jejího života byl světlem pro mnohé. 
Proto se provinční představená Kongregace Školských sester, S.M. Milada, obrátila na 
Mons. Dominika Duku a ten v roce 2001 v Hradci Králové otevřel proces blahořečení, který 
v r. 2014 znovu obnovil Mons. Jan Vokál, nynější královéhradecký biskup. 
 
 
 

➢ Příroda je náš společný domov úryvek z knihy Marka Váchy Tváří tvář Zemi) 
 

22. dubna jsme si celosvětově připomněli Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli 
stát nějakými pohanskými uctívači Matky Země. Ne. Ale jako křesťané máme cítit 
zodpovědnost za svět, který nám byl svěřen a ve kterém čteme jako v knize o moudrosti a 
kráse otištěné jeho Stvořitelem. 
V encyklice Laudato si´ je Země kladena mezi utiskované bližní, za které máme mít 
zodpovědnost (čl. 2., 66. či 92.). Křesťanství odlišovalo tradičně tři rozměry etiky: vůči sobě, 
vůči bližnímu a vůči Bohu. Nově přichází i čtvrtý vztah, vztah k Zemi. Etika nekončí tím, že 
miluji svého bližního, mám milovat i svět kolem něj, stejně, jako i Bohu na tomto světě 
záleží. 
Od nynějška přestává být „ochrana přírody“ volnočasovou aktivitou nadšenců spojených ve 
spolcích či neziskových organizacích a stává se důležitou, „povinnou“ výbavou každého 
věřícího, integrální součástí víry. Ochrana přírody se stává imperativem pro všechny 
pokřtěné katolíky. A ano, když budeme brát text encykliky vážně, tak jako se mnozí 
zpovídají z různých záležitostí spojených se sexuální morálkou a nařízeními vypointovanými 
encyklikou Humanae vitae, přichází, doufejme, doba, kdy se my katoličtí křesťané 
přihlásíme k odpovědnosti za náš společný vesmírný chrám a začneme věc brát vážně až 
do té míry, že se začneme zpovídat z nešetrnosti k přírodě, plýtvání energiemi nebo 
lehkomyslného nakládání s odpady, tak i z toho, že jsme dostatečně nekontemplovali polní 
lilie nebo ptáky na nebi. Ježíš Kristus nám to v Horském kázání připomíná imperativně. 
                                                                                                                      www.vira.cz 



  

 

 
➢ Farní ohlášky:  

 

• V tomto týdnu si budeme připomínat – v úterý je památka sv. Josefa, dělníka, 
ve středu je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek je svátek 
sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, příští neděle je 6. neděle velikonoční. 

• Sbírka na kněžský seminář – Společně se dvěma velkorysými dary jsme na Pouchově 
a Rožberku vybrali 34 138 Kč. Veliké díky Vám všem. 

• Májové pobožnosti – začnou po mém návratu z dovolené po 5. květnu. První májová 
bude v neděli 6. května v 15 hodin u kapličky na Rožberku. Pak vždy po mši svaté 
jak na Pouchově i Rožberku. 

• Divadelní hra - srdečně Vás zdravím z Oblastní charity! Chtěl bych Vás požádat 
o pomoc. Organizuji benefiční představení, jehož výtěžek podpoří naši Domácí 
hospicovou péči Hradec Králové. Dne 16.5.2018 v 19:00 hodin zahraje Divadlo Viti 
Marčíka v Divadle Drak hru Robinson Crusoe. Představení je vhodné jak pro děti, 
tak dospělé… Mohl bych Vás všechny požádat o pomoc s propagací představení, 
například v rámci ohlášek, nebo formou vystavení plakátku na nástěnce kostela? 
V příloze posílám letáček, pokud budete souhlasit, rád Vám pár vytištěných exemplářů 
osobně předám.  Akce se koná pro dobrou věc, snad nám na představení někdo dorazí. 
Mnohokrát Vám děkuji za pomoc. S přátelským pozdravem, Martin Weisbauer (Radio 
Vojtěch). 

 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (30. 4. – 6. 5. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

30.4.  Po ------  17,00 Na dobrý úmysl dárce 

1.5.  Út ------  ------  

2.5.  St ------  ------  

3.5.  Čt ------  17,00 Na dobrý úmysl dárce 

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

5.5.  So ------  ------  

6.5.  Ne      8,00 
Za Aloisii a Rudolfa 
Pastuszkovy a za 
+rodiče a sourozence 

  9,30 
Za živé a zemřelé  
z rodiny Štikovy 

Lektoři Ne    
Helena Baigerová 
Zdena Mistrová 
Libuše Hovorková 

 
Marika Bartošová 
Vladimír Novotný 
Marie Novotná 

Čísla písní k liturgii  409, 407   

Úklid kostela Skupina VII.  III.skupina 

Pošťácký humor 
Udýchaný mladý pošťák přijde s důchodem k dědovi a říká: "dědo, už mě nebaví chodit 
každý měsíc za vámi na samotu 18km od vesnice". Dědek na to: "moc mě neštvi... nebo si 
objednám denní tisk!!!" 

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