
Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

       Odp.: Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách 

K zamyšlení: 
 
 

 
 

 

Komentáře k liturgickým čtení: 

1.  čtení: Z páté knihy Mojžíšovy 4,32-34.39-40 

 
 

 

                     

             2. čtení: Z prvního listu sv. apoštola Pavla Římanům  8,14-17                                                                                                

                                  
                               
                                    
                                Evangelium: Podle Matouše 28,16-20 
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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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  Slavnost Nejsvětější Trojice 
27. května LP 2018 

         Barva bílá. Mše vlastní. Gloria 
  Cyklus B 

Čteme poslední slova Matoušova evangelia. Ježíš odchází k Otci. Ale jeho loučení není jen 
prodchnuté smutkem či nostalgií. Na tomto místě se nejzřetelněji v Matoušově evangeliu 
objeví vyznání víry v Nejsvětější Trojici. A každý další učedník má být do tohoto tajemství 
ponořen! 

List Římanům se obšírně zabývá otázkou ospravedlnění z víry a nikoli ze skutků. Pozorný 
čtenář ale zahlédne správný důraz. Křesťané jsou vedeni Duchem Božím, a nikoli normami. 
Kdo je tento Duch? Dar Otce i Syna! Je to Boží láska, která nás objala. Proto dnes smíme 
Boha nazvat Otcem. 

Dnešní den církev slaví tajemství samotného Boha. Vnitřní svět Boha můžeme nahlížet 
pouze skrze to, jak jsme ho jako lidé mohli poznat. Proto se v prvním čtení zadíváme 
na zkušenost, jakou s Bohem učinili Izraelité, ve druhém čtení nahlédneme do zkušenosti 
s Duchem svatým. Evangelium představí Nejsvětější Trojici jako ústřední téma zvěstování, 
které klade Ježíš učedníkům na srdce 

Kniha Deuteronomium je pojata jako Mojžíšovo shrnutí všech událostí záchrany z Egypta. 
Opakuje, ale také znovu interpretuje celý Zákon. Čtvrtá kapitola je závěrem úvodní části. Autor 
nejprve připomíná dějiny vyjití z egyptského zajetí, a tak staví před oči Izraelitů velikost Boží. 
Po textu, který čteme, se bude citovat Desatero. 

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: rkf.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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kardinál Dominik Duka obdržel vyznamenání Střední kříž s hvězdou řádu 
 
Kardinál Dominik Duka obdržel při pouti v Ostřihomi, kterou podnikl s duchovními 
Arcibiskupství pražského 23. května 2018, vyznamenání Střední kříž s hvězdou řádu 
za zásluhy Maďarska. Při slavnostním předání v budově maďarského Parlamentu mu 
vyjádřili uznání a upřímné poděkování celého maďarského národa tři ústavní činitelé: János 
Áder, prezident republiky Maďarsko, László Kövér, předseda maďarského Parlamentu a 
Zsolt Semjén místopředseda vlády. Text děkovné řeči kardinála Duky přinášíme v plném 
znění. 
 

Vážený pane prezidente republiky, pane Jánosi Ádere, vážený pane předsedo Parlamentu, 
pane László  Kővére, vážený pane místopředsedo vlády pane Zsolte Semjéne, vážení páni 
velvyslanci, Vaše Eminence, Vaše Excelence, vážení páni poslanci a paní poslankyně, drazí 
přátelé. Rád bych vyjádřil mé poděkování za udělené vyznamenání Středního kříže 
s hvězdou řádu za zásluhy Maďarska. Je to pro mne velká a nezasloužená čest převzít tuto 
poctu ve starobylém a slavném parlamentu na břehu modrého Dunaje, v parlamentu, který 
je symbolem vzkříšení a zápasu maďarského národa za svobodu a samostatnost. 

Jako nehodný nástupce na pražském stolci svatého Vojtěcha si uvědomuji význam 
a důležitost naší vzájemnosti a přátelství, které je hluboce zakořeněno v setkání svatého 
Vojtěcha s králem svatým Štěpánem. Bylo to setkání mužů, kteří vtiskli duchovní, kulturní 
a politický profil střední Evropě 2. tisíciletí. Svatý Astrik – Anastazius pak realizoval vizi 
mužů, jako byli papež Silvestr II., císař Oto III., sv. Štěpán, či polský kníže Mieszko. Toto dílo 
pokračuje přes staletí v historickém a aktuálním odkazu Vyšegrádu. Arpádovská dynastie 
a litanie velkých ženských postav 13. století, ke kterým patří jak sv. Alžběta Uherská, 
tak i sv. Anežka Česká, nejsou pouze historií, ale jejich charisma je přítomno i v našem 
21. století, na úpatí 3. tisíciletí. 

Dějiny obrany Evropy před tureckou expanzí od 15. do 18. století utvořily z vaší země 
antemurale christianorum, a tak maďarský národ platil krvavou daň za svobodu Evropy. 
Znamenalo to ztrátu 60% obyvatel Uherského království. Malá, nebo často nulová znalost 
dějin tohoto zápasu je příčinou nepochopené současnosti. Přicházím z katedrály sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha a přináším nejen pozdrav těchto světců, ale také poděkování, které 
se váže k postavě navrátivšího se domů, do své katedrály, primase českého a arcibiskupa 
pražského svaté paměti kardinála Josefa Berana. Patří k oněm čtyřem primasům střední 
Evropy: Mindszenty, Stepinac, Wyszyński a Beran, kteří pozvedli svůj hlas proti zvůli a teroru 
rudé komunistické diktatury. Postoj kardinála Józsefa Mindszentyho byl inspirací Beranova 
únorového pastýřského listu ve chvíli komunistického puče v Praze 1948, ale také jistou 
předlohou pro strahovské kázání v předvečer Beranovy internace o slavnosti Božího Těla 
1949. 

Statečné povstání Vašeho národa na podzim 1956 zůstává v mé paměti a v srdci jako 
ten nejhlubší důvod mé lásky a úcty ke statečnému maďarskému národu a jeho vlasti a také 
i výzvou, která vždy rezonuje s příběhem našich primasů: kardinála Mindszentyho 
a kardinála Berana. 

Můj dík patří také panu místopředsedovi vlády Zsoltovi Semjénovi za přednesené laudatio. 
Deo gratias, Deus benedicat Vos et patriam Vestram. 

 
V Budapešti dne 23. května 2018, Parlament, sál Dénese Pázmándyho 

 

+ Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský a primas český, předseda České biskupské konference 

 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

➢ Orel nebo slepice ( José Carlos Bermejo Příběhy pro potěchu duše) 

Jeden statkář našel v lese zraněné orlí mládě. Odnesl ho domů, vyléčil jej a dal na dvůr 
mezi slepice. Mladý orel s nimi jedl a převzal jejich chování. Jednou šel kolem dřevorubec a 
zeptal se statkáře: „Proč je orel, král veškerého ptactva, zavřený na dvoře se slepicemi?“ 
Statkář odpověděl: „Našel jsem ho v lese zraněného. Naučil jsem ho chovat se stejně jako 
slepice a jíst s nimi. Létat se nenaučil. Osvojil si způsoby, jaké mají slepice, a proto už není 
orel.“ 
Dřevorubec odvětil: „Je od tebe moc hezké, že ses ho ujal a vyléčil ho. Přežil díky tvé 
pomoci a na dvoře našel společnost a blízkost slepic. A přesto má srdce orla a určitě je 
schopen se naučit létat. Co kdybychom to vyzkoušeli?“ „Nerozumím ti. Kdyby chtěl létat, tak 
už by to udělal. Já mu v tom nebráním.“ 
„Máš pravdu. V létání mu nebráníš. Ale sám jsi řekl, že jsi ho naučil chovat se jako slepice, a 
proto nelétá. Je to však orel, tak co kdybychom ho zkrátka létat naučili?!“ 
„Proč na tom tak trváš? Vždyť se chová jako slepice, už to není orel. Co se dá 
dělat?! Některé věci se prostě změnit nedají.“ 
„Je pravda, že se v posledních měsících chová jako slepice. Ale zdá se mi, že se příliš 
soustředíš na jeho obtíže s létáním. Proč bychom se teď nezaměřili na to, že má orlí srdce a 
možnost naučit se létat?“ 
„Trochu o tom pochybuji. Jaký je rozdíl, jestliže místo obtíží budeme uvažovat 
o možnostech?“ 
„To je dobrá otázka. Když se budeme zabývat jen obtížemi, tak se nejspíš spokojíme s jeho 
současným chováním. Pokud se ale zaměříme na to, že je možné, aby vzlétl, dáme mu tím 
šanci a vyzkoušíme, zda se možnosti zakládají na pravdě.“ 
„Zní to zajímavě.“ „Vyzkoušíme to?“ „Ano.“ 
Druhý den vzal spokojený dřevorubec orlíka něžně do rukou, odnesl jej na nedaleký kopec a 
řekl mu: „Tvoje místo je na nebi, ne na zemi. Roztáhni křídla a leť! Dokážeš to.“ 
Ale orel se nedal přesvědčit. Byl zmatený, a jakmile dole uviděl slepice, doskákal za nimi 
na dvůr. Myslel si, že ztratil schopnost vzlétnout a dostal strach. 
Dřevorubec se však nenechal odradit. Druhého dne odnesl orla na střechu statku 
a povzbuzoval ho: „Jsi orel. Roztáhni křídla a leť! Dokážeš to.“ 
Orel znovu pocítil, že má strach. Sám ze sebe a ze svého okolí. Nikdy neviděl dvůr z takové 
výšky. Zachvěl se, podíval se na dřevorubce a odskákal zpátky na dvůr.  
Následujícího rána vzal opět dřevorubec orla na střechu statku a naléhal: „Jsi orel, tak 
roztáhni křídla a leť!“ Orel se mu podíval zpříma do očí. Na muže jeho pohled zapůsobil. 
Nahlas mu jemně řekl:„Nepřekvapuje mě, že máš strach. To je normální. Ale uvidíš, že se to 
vyplatí zkusit. Překonáš ohromné vzdálenosti, spřátelíš se s větrem a poznáš srdce 
ostatních orlů. A také jsi už zjistil, když jsi skákal po dvoře, jak silná jsou tvá křídla.“ 
Orel se rozhlédl. Nejprve se zadíval dolů na dvůr a potom vzhlédl k nebi. Pak ho muž zvedl 
vzhůru a něžně pohladil. Orlík pomalu roztáhl křídla a s vítězným výkřikem se vznesl k nebi. 
Svých možností nakonec využil.                                                                          www.vira.cz 
 
Milí farníci, 
jak jste si mohli přečíst ze zápisu Pastorační rady, koncem měsíce června naše služba 
farnosti ve vydávání nedělního zpravodaje skončí. Je na čase odejít a udělat místo dalším. 

Svoji službu jsme vykonávali rádi, a proto věříme, že zpravodaj bude dále žít. Vydávání 
zpravodaje spolehlivě každý týden fungovalo díky sehranému týmu a nevšední obětavosti 
spolupracovníků. Samo o sobě docela zázrak. Nikdy jsme se nedostali do žádného konfliktu 
a nikdy, za celých 11 let nebylo vydání zpravodaje ohroženo nebo přerušeno.  
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, distribuci nebo přispěli nějakým hezkým 

článkem. Děkujeme za naději, že společné dílo má vždycky velikou sílu a Boží požehnání.  
                                                                                                                 Manželé Devetterovi    

http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Bermejo.html
http://www.vira.cz/


  

 

 
➢ Farní ohlášky:  

 
• Tento týden si připomínáme – ve středu je památka sv. Zdislavy, ve čtvrtek 

je slavnost Těla a Krve Páně, v pátek je památka sv. Justina, mučedníka, příští neděle 
je 9. v liturgickém mezidobí. 

• Sbírka z minulé neděle – na pastorační aktivity diecéze jsme vybrali a odevzdali 
celkem 7 359 Kč. Děkujeme. 

• Návštěvy starých a nemocných farníků – se uskuteční v pátek v dopoledních 
hodinách. 

• DVD z návštěvy pana kardinála Dominika – objednávat si ho můžete v sakristii. 

• Diecézní setkání ministrantů – se uskuteční v sobotu 2.6. dopoledne v Litomyšli. 

• Boží tělo – společné slavení na Velkém náměstí – naše farnost má na starost zajistit 
výzdobu a liturgii oltáře (před biskupstvím). Prosím o pomocnou ruku, instrukce sdělím. 

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (28. 5. – 3. 6. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

28.5.  Po 7,30 
Za syna Davida  
a Františka, za dobrodince  
a na úmysly matek 

17,00 
Za + rodiče Taclíkovy, 
prarodiče Macháčkovy, dědu 
Motyčku a vnučku Veroniku 

29.5.  Út ------  ------  

30.5.  St 18,00 Za evangelizaci farnosti 17,00 
Za + Ladislava Poláka, 
živé a + z rodiny a duše 
v očistci 

    31.5.  Čt 18,00 
Za rodiče Dytrtovy,  
syna Vladimíra  
a rodinu Fejfarovu 

17,00 
Za rodinu Hejcmanovu  
a Příhodovu 

  1.6.  Pá 18,00 
Za Václava Horejše, 
za živé a + sourozence 
a ten celý rod 

17,00 Za evangelizaci farností 

2.6.  So 18,00 Za farnost 17,00 
Za všechny členy 
farnosti 

3.6.  Ne      8,00 
Za Jiřinu a Vladislava 
Svobodovy 

  9,30 

Za kanovníka P. Jana 
Haufa, rodiče  
a sourozence  
s rodinami 

Lektoři Ne   
Jaroslava Vojáčková 
Jiří Vojáček 
Hana Špatenková 

 
Miloslav Devetter 
Jitka Bartošová 
Marie Bártová 

Čísla písní k liturgii  522   

Úklid kostela Skupina II.  II.skupina 

Lunaparkový humor 
K majiteli lunaparku přijde nesmírně hubený a bledý muž. "Prý hledáte ducha do tunelu 
strašidelného domu." "Ano. Máte nějaké doporučení?" "Stačí úmrtní list?" 

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