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K zamyšlení: 
 
 

 
 

Komentáře k liturgickým čtení: 

1. čtení: Ze Skutků apoštolů 10,25-26.34-35.44-48 

 

 
 

 

                       2. čtení: Z prvního listu sv. apoštola Jana 4,7-10                                                                                                               

                                  
                               
                                      Evangelium: Podle Jana  15,9-17 
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Dopis papeže Františka Dominiku kardinálu Dukovi 
 

Vážený bratr kardinál DOMINIK DUKA, O.P., arcibiskup pražský 
 

„Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, 
v souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, 
v bezesných nocích, v hladovění; prokazujeme se bezúhonností, poznáním, 
trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, 
mocí Boží. (2 Kor 6,4-7).“  

Citovaná slova svatého Pavla křesťanům v Korintu můžeme dobře vztáhnout 
na těžký, ale prozářený život Božího služebníka Josefa kardinála Berana, 
jehož smrtelné ostatky se po dlouhém a nuceném odloučení navracejí do jeho 
milované vlasti.  

(pokračování na str. 2) 
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Šestá neděle velikonoční 
6. května LP 2018 

         Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 
  Cyklus B 

Odp.:  Jásejte Bohu, všechny země, aleluja 

Pokračujeme ve čtení patnácté kapitoly Janova evangelia. Ocitáme se při poslední večeři. 
Ježíš říká nejdůležitější poselství svého poslání. Nyní se hlavní důraz posouvá na slovo 
„milovat“. Otec miluje Syna a Syn tuto lásku opětuje. Vše nasvědčuje tomu, že zde je řeč 
o třetí Božské Osobě - Duchu svatém. 

Jan zřejmě chce uchránit komunitu křesťanů působení falešných hlasatelů a vzájemných 
rozbrojů. Společenství s Bohem a s ostatními křesťany je jeden celek, nelze oddělit. 
Na tomto podkladě zmiňuje Jan základní nástin, kým vlastně Bůh je. 

Velikonoční období se blíží ke svému druhému vrcholu, slavnosti Seslání Ducha svatého. 
Texty se zabývají otázkou, na čem stojí život společenství, jehož členové přijali Ježíše 
a nechali se pokřtít. Dnes je dobré modlit se za dar lásky pro naše společenství a za naše 
rodiny. V ČR se dnes také připomíná Den modliteb za pronásledované křesťany.                        

Čteme úryvek z dlouhého bloku věnovaného křtu pohanského vojáka Kornélia (Sk 9,32 – 
11,18), který řeší otázku, zda mohou být pokřtěni i pohané. Výběr veršů zachycuje dar 
Duch svatého, který je setníkovi a jeho lidem dán. Klíčové ovšem je, že se tak stane ještě 
dříve, než jsou pokřtěni. To zboří poslední Petrovu pochybnost o křtu pohanů! 

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  email: 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jsou symbolem návratu pastýře, který – byť násilně odloučen od svého ovčince – 
stále ho věrně nosil ve svém srdci a nikdy neustal v modlitbě za svůj lid. 
Nikdy ho nepřestal povzbuzovat všemi dostupnými prostředky v období 
tak temném pro Vaši zemi a pro ostatní země východní Evropy. V příštím roce 
oslavíme již 50. let od doby, kdy tento syn českého národa a katolické církve 
odešel na věčnost. Nepřestává však být povzbudivým hlasem a příkladem lásky. 
Přestože byl utiskován dvěma nemilosrdnými totalitními systémy, nikdy nezradil 
vlastní svědomí, nikdy nezapřel svou víru, nikdy neopustil svůj národ. Jak napsal 
blahoslavený papež Pavel VI: „Svými šlechetnými činy, které v životě vykonal, 
byl vzorem pro druhé.“ (Blahopřání k 80. narozeninám kardinála Berana). 
Také na shromáždění II. vatikánského koncilu zazněl jeho hlas na obranu svobody 
svědomí, stvrzený jeho osobním svědectvím.  

Arcibiskup pražský, Josef Beran, se vrací do své země, kde je uctíván 
mírumilovný kníže svatý Václav; vrací se tam, kde je uctívána památka mučedníků 
sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Sarkandra; do země, kde rozkvetla 
dobročinnost svaté Anežky a svaté Zdislavy; vrací se do země zdobené plody 
života mnoha světců. Především se vrací do diecéze svého předchůdce 
sv. Vojtěcha, který, jako on, musel opustit svou vlast, své stádce, a zemřít 
ve vyhnanství. Vrací se, aby své vlasti znovu přinesl poselství víry, lásky a naděje. 
Uložení těla tohoto vězně nacistických lágrů, vězně komunistického režimu 
a vyhnance, kardinála Berana, v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, je nejen 
vyslyšením jeho posledního přání, tak dlouho odkládaného, nejen památným 
obřadem velké historické osobnosti církve a českého národa: stojí totiž před námi 
jako pastýř, který nás zve k následování zmrtvýchvstalého a živého Krista. 
Kardinál Beran se vrací domů, aby znovu přinesl své svědectví, které vypovídá 
o nutnosti nekapitulovat před zlem a necouvat před zvůlí, aby nabídl svůj příklad 
milosrdenství, skromnosti a lásky.  

V jednom ze svých posledních projevů, kterým se obrátil ke svému milovanému 
československému národu prostřednictvím vatikánského rádia, vyjádřil 
svůj testament: „Vy dobře víte, že já, který k vám mluvím, jsem prožil také 
své utrpení. Ale dnes není čas na to, abychom myslili na minulost. Nemařme 
své duchovní síly nevražením, nýbrž soustřeďujme je ve vzájemné svornosti 
na práci, na službu bratřím, k rozkvětu naší vlasti. Buďme národem dobrým 
a statečným! Otevřme mladým cestu k naději.“ (Projev po sebevraždě Jana 

Palacha, 25. ledna 1969). Toto významné poselství nechť provází navrácení 
ostatků milovaného kardinála Josefa Berana do jeho vlasti; kéž byste ho s Boží 
pomocí uslyšeli a následovali. Prosím vás, abyste na mě pamatovali v modlitbě. 

Vyprošuji Vám, drahý bratře, věřícím, kteří jsou svěřeni do Vaší pastýřské 
služby a všem občanům České republiky hojnost Božího požehnání.  

 
Ve Vatikánu 20. dubna 2018                

František 
 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

➢ Divadlo  VÍTI MARČÍKA: Robinson Crusoe  

Jak bylo uvedeno v ohláškách v minulém čísle, Oblastní charita Hradec králové si pozvala  
Divadlo Víti Marčíka, aby  sehrálo  ve středu 16. 5. v divadle Drak benefiční představení 
Robinson Crusoe na podporu Domácí hospicové péče v Hradci Králové.  Kdo znáte Víťu a 
jeho hry plné fantazie i obyčejné člověčiny, a zároveň sledujete rozvíjející se hospicovou  
domácí péči v našich krajích, hned vás napadne, jak blízko  si jsou svým úmyslem tyto dvě 
křesťanské aktivity. Být spolu, hledat se a přijímat!  Na jedné straně komunikovat se srdcem 
na dlani s diváky a na straně druhé pomoci myšlence doprovodit  doma své blízké v čase 
odchodu z tohoto světa.   Dvojité pohlazení, které dává našemu životu hlubší smysl.  

Pár slov o divadle: 
Scénář, režie a hudba: Vítězslav Marčík  Výprava: Vladimír Šopík, Vítězslav Marčík  
Výroba loutek: Vladimír Šopík  Účinkuje: Vítězslav Marčík 
„Závidím Vám, že můžete vidět Robinsona Crusoe v plné své kráse.“ Po těchto slovech je 
rozehráno představení plné nejen krkolomných kousků, dramatických okamžiků a humoru, 
ale také zamyšlení nad samotou člověka, přátelstvím a smyslem všeho dění. Vůbec nejde 
jen o Robinsona, jde o divadlo! Robinson Marčík jako skvělý vypravěč, zpěvák a klaun s 
kulisou vlastní výroby vás přesvědčí, že ostrov v jeho podání není vůbec opuštěným 
místem. 
Divadlo Víti Marčíka založené v rodině Marčíků ve vesničce Drahotěšice je potulné divadlo 
několika přátel, které stojí na výrazném charismatu Víti Marčíka – režiséra, scénáristy, 
herce, hudebníka… Jeho hlavním zájmem je využití všech dostupných prostředků, k 
navázání vztahu a komunikace s divákem. Představení jsou plná typického humoru a 
moudrosti lidového vypravěče Marčíka. Vedle dnes již klasických pohádek, které získaly 
mnoho ocenění na divadelních festivalech v České republice i v zahraničí, vznikají také 
inscenace pro dospělé (Robinson Crusoe, Mystéria Buffa, Setkání v Betlémě,…). Divadlo 
však nelze zaškatulkovat ani do divadelního žánru, ani do věkových skupin. Jde o „zjev z 
jižních Čech“ jak ho označila MF Dnes. Představení Robinsoa je vhodné pro děti od 10 let.  
                                                                                                                www.vitamarcik.cz 

➢ Co je domácí hospicová péče? 
Domácí hospicová péče je odborná komplexní péče o člověka v konečném stádiu 
onemocnění, kdy léčba již nezabírá a příchod smrti se nezadržitelně blíží. Je poskytována 
ve vlastním domácím prostředí nemocného v souladu s postupy  paliativní medicíny. 
Domácí hospicová péče se týká i podpory rodinám, blízkým, a to i v čase truchlení. 
Cílem domácí hospicové péče je poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, 
strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy. Vždy s maximální snahou o 
zachování jejich lidské důstojnosti. Součástí je i podpora a pomoc blízkým, a to i v čase 
truchlení. 
Domácí hospicová péče Hradec Králové nabízí své služby za předpokladu aktivní 
spolupráce s praktickým lékařem nemocného. Jenom praktický lékař má možnost 
ordinovat poskytování zdravotní péče v domácím prostředí pacienta, a to jak péči 
zdravotních sester, tak péči lékaře specialisty v paliativní medicíně. Lékař 
specialista navštíví společně se zdravotní sestrou domácí hospicové péče pacienta doma. 
Zdravotní sestra pak může konzultovat změny zdravotního stavu pacienta s lékařem 
specialistou 24 hodin denně. 
Zdravotní sestra je proškolena pro poskytování péče v domácím hospici, zajišťuje ordinace 
lékaře nemocného a lékaře specialisty pro paliativní medicínu a léčbu bolesti. Aplikuje léky, 
aplikuje infuzní terapii, pečuje o rány, monitoruje bolest, zaučuje rodinu v péči o nemocného. 
Naslouchá biologickým, psychologickým, sociálním a spirituálním potřebám klienta a jeho 
rodiny. Dostupnost péče zdravotních sester je 24 hodin denně.                    www.charitahk.cz 

 Dokončení příště 

 

http://www.vitamarcik.cz/
http://www.charitahk.cz/


  

 

 
➢ Farní ohlášky:  

 

• Tento týden si připomínáme – v úterý je památka P. Marie, Prostřednice všech milostí, 
ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně, příští neděle je 7. neděle velikonoční. 

• Májové pobožnosti – ve farnosti budou vždy po mši svaté (mimo neděli), jak tomu 
bývalo v minulých létech. Nejbližší májová pobožnost bude dnes od 15 hodin 
na Rožberku. 

• Setkání seniorů farnosti – ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Setkání 
bude zakončeno májovou pobožností a mší svatou v kostele. 

• Návštěva starých a nemocných farníků – se uskuteční v pátek v dopoledních 
hodinách dle domluveného času. 

• Mons. Josef Kajnek – pomocný biskup královéhradecký, bude v sobotu od 9 hodin 
ve farním kostele na Pouchově, se svými příbuznými a společně se mnou, sloužit mši 
svatou na poděkování za dar života. Jsme srdečně zváni. Večerní mše svatá v 18 hodin 
nebude sloužena. 

 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (7. - 13. 5. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

7.5.  Po 7,30 Na dobrý úmysl dárce 17,00 
Za +manžela Miroslava, 
snachy, sestry a rodiče 
z obojí strany 

8.5.  Út ------  ------  

9.5.  St 18,00 
Za +rodiče Žofii a 
Emanuela Prokopovy 
a bratra Bohumíra 

17,00 
Za +Jaroslava 
Hostinského 

   10.5.  Čt 18,00  17,00 
Za dar víry pro děti 
a vnoučata a za živé  
a zemřelé z rodin 

 11.5.  Pá 18,00 Za farnost 17,00  

12.5.  So 9,00 Mons. Kajnek 17,00  

13.5.  Ne      8,00 

Za Františka a Annu 
Špačkovy, sestru Anežku, 
vnuka Luboše a vnučku 
Hanu 

  9,30 
Za +Aloisii Vejrovou 
a živé členy rodiny 

Lektoři Ne   
Jitka Novotná 
Marie Šetřilová 
Veronika Horejšová 

 
Lukáš Kyrián 
Miroslava Otavová 
Petr Rusek 

Čísla písní k liturgii  415,423   

Úklid kostela    

Humor 

Cyklista najede na staršího pána. “Nemůžeš si dát pozor, nešiko?!” křičí děda. “Buďte rád, 
že mám dneska dovolenou,” odpovídá cyklista. “Proč?” “Obvykle jezdím s buldozerem.” 

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