
Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

             Odp.: U Hospodina je slitování, hojné je u něho 
                                         vykoupení.  

K zamyšlení: 
 
 

 
 

Komentáře k liturgickým čtení: 

1.  čtení: Z první knihy Mojžíšovy 3,9-15 

 
 

                 
 

                    2. čtení: Z druhého listu sv. apoštola Pavla  Korinťanům 4,13-5,1                       

                                                                          

                                  
                                           Evangelium: Podle Marka 3,20-35 
 
 

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

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 
 

Tento měsíc se v rámci celosvětové sítě modliteb s papežem prosím modleme za to, 
aby v celé církvi rostla víra v Pánovo Tělo a Krev, radost z účasti na mši svaté 
a odhodlání svědčit o nesmírné Kristově lásce. V červnu – měsíci, kdy si s větší 
vnímavostí připomínáme jemnocit Božího Srdce pro nás, se více ponořme do tajemství 
eucharistie. V síle tohoto odkazu lásky se křesťanské společenství shromažďuje každou 
neděli a každý den kolem svátosti Kristovy výkupné oběti. Křesťané, přitahováni jeho 
reálnou přítomností, jej adorují a kontemplují v prostém znamení chleba, jenž se stal Tělem. 
Pokaždé když slavíme eucharistii, prostřednictvím této svátosti, tolik střízlivé a tolik 
slavnostní zároveň, zakoušíme Novou smlouvu, která v plnosti uskutečňuje společenství 
mezi Bohem a námi. A jako ti, kdo mají na této smlouvě účast, navzdory své malosti 
a ubohosti, spolupracujeme na budování dějin podle plánu, jaký chce Bůh.    

(pokračování na straně 2) 
 

 
 
 
 

Nedělní farní zpravodaj 23/18 
/17 1111111111111111/42/16                         
/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

      10. neděle v mezidobí 
    10. června LP 2018 

              Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 
  Cyklus B 

Dnešní text navazuje na vyvolení dvanácti učedníků. Marek naším textem podtrhne význam 
nové rodiny – učedníků. K porozumění Bohu totiž nejsou klíčové rodové vazby, konexe ani 
zvláštní studia (učitelé Zákona), ale otevřenost Božímu Duchu. 

Svatý Pavel se hájí proti nařčení, že se chlubí sám sebou. Mluví o pravé slávě působené 
Bohem a odkazuje na vlastní slabost. Připomíná slova o pokladu víry, který máme v „hliněné 
nádobě“. Odvolává se na druhou knihu Mojžíšovu (Ex 34,29-30), kde se Mojžíšovi po setkání 
s Bohem rozzářila tvář. Slovo „sláva“ v hebrejštině znamená též „hmotnost“. 

Další neděle mezidobí nabízí více témat k zamyšlení. Prvním okruhem, na který 
může padnout pozornost, je rodina Kristových následovníků. A z toho se rodí 
otázka, kdo patří do společenství církve. Druhou otázkou je působení ducha zla. 
Koho tím Kristus označuje a jak vypadají důsledky jeho působení? 

Popis prvotního hříchu pokračuje v našem textu vyšetřováním události. Hříchem vstoupil 
nesoulad mezi muže („Adam“ znamená „člověk“) a ženu. Adam svaluje vinu na ženu, žena 
na hada. Prvotní duchovní čistota se ztratila. Bůh se zlem nevede žádnou diskusi a rovnou 
ho odsoudí! To předznamenává Ježíšovo jednání v dnešním evangeliu. 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Proto každá eucharistická slavnost představuje veřejný kult prokazovaný Bohu, ale zároveň 
odkazuje k životu a ke konkrétním událostem naší existence. Když se sytíme Kristovým 
Tělem a Krví, připodobňujeme se jemu, přijímáme v sobě jeho lásku, nikoliv však proto, 
abychom ji žárlivě drželi pro sebe, nýbrž abychom ji sdíleli s ostatními. Toto je eucharistická 
logika vepsaná do eucharistie. V ní totiž kontemplujeme Ježíše, lámaný a darovaný chléb, 
krev prolitou pro naši spásu. Je to přítomnost, jež v nás jako oheň spaluje sobecké postoje, 
očišťuje nás od sklonu dávat pouze tehdy, když jsme sami dostali, a rozněcuje touhu stávat 
se, ve spojení s Ježíšem, lámaným chlebem a krví prolitou pro bratry. Eucharistie 
je tajemstvím přitažlivosti ke Kristu a proměny v něho. A je také školou konkrétní lásky, 
jež je trpělivá a obětovaná, jako Ježíš na kříži. Učí nás stávat se vstřícnějšími 
a otevřenějšími pro ty, kdo hledají pochopení, pomoc, povzbuzení, kdo jsou na okraji 
společnosti a osamělí. Přítomnost živého Ježíše v eucharistii je jako brána, brána otevřená 
mezi chrámem a ulicí, mezi vírou a dějinami, mezi Božím městem a městem lidským. 
 

Volná místa v seminárních lavicích? 
 

Červen je měsícem jáhenských a kněžských svěcení, obdobím, kdy do farností přicházejí 
novosvěcenci, aby nabídli Bohu svá obdarování ve službě druhým. Přinášíme tematické 
zamyšlení brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula, který má při České biskupské 
konferenci na starosti pastoraci povolání.  
  

Před několika dny jsem na pozvání otce rektora navštívil Arcibiskupský kněžský seminář 
v Olomouci. Na bohoslužbě jsem si při pohledu na převládající prázdná místa v lavicích 
seminární kaple palčivě uvědomil, jak ubývá těch, kteří se připravují ke kněžské službě. 
Také mne napadlo, že ti, co v nich sedět měli, se asi někde zapomněli. Na mysl tak jasně 
doléhá otázka, proč naše semináře zejí prázdnotou, proč se počet vysvěcených kněží 
v jednotlivých diecézích stále snižuje? Tato skutečnost je bezesporu důležitým znamením, 
které lze ovšem rozmanitě interpretovat. 

Můžeme dojít alibisticky k závěru, že kněží není potřeba, a proto je Bůh přestal povolávat. 
To by se dalo vyložit, jako že vše je v naprostém pořádku. Nebo naopak jako ostré varování 
ze strany Boží. Další předpoklad by nás mohl přivést k názoru, který stojí v Jakubově listu: 
„Prosíte, a nic nedostáváte, protože prosíte špatně …“(Jak 4,3) To by svádělo k tomu, 
že je třeba změnit techniku a intenzitu modlení a nasadit nějaké modlitby „silnějšího kalibru“, 
aby se tak naplnila míra modliteb, kterou Bůh vyžaduje. Třetí vysvětlení pak připouští 
skutečnost, že církev nedokáže povolané dostatečně motivovat a povolání v nich probudit 
k životu. To jsou možná právě ti, na něž žalují prázdná místa v seminárních lavicích. I na tom 
může něco být. Otázkou zůstává, co s tím lze dělat. 

Možná nám pomůže výrok anglického spisovatele G. K. Chestertona, který říká: 
„Opravdová spokojenost je jako práce v zemědělství. Je to úžasná schopnost vytěžit z každé 
situace všechno dobré. Je to velmi namáhavé a velmi vzácné.“ Pokud je v Božím plánu, 
aby bylo méně kněží, pak je to výzva pro věřící, aby začali v síle své víry konat to, co dosud 
nekonali, aby se více zapojili ve službě a pomoci farnostem a společenstvím, ve kterých svoji 
víru prožívají. To již pochopili v mnohých farnostech, kam kněz řadu let pouze dojíždí. 

Pokud se modlíme za duchovní povolání, znamená to v první řadě, že se to netýká 
jen nějakých hypotetických jedinců, ale že se toto povolání může týkat i nás samotných. 
Každý zemědělec musí být vynalézavý, aby měl výnosy, nesmí lenošit ani zlenivět. 
Totéž platí také o modlitbě a o církvi. Proto se modleme i za ty, kteří již svoje kněžské 
povolání žijí, aby se stali pro druhé příkladem, který táhne. Kromě modliteb je také dobré 
kněze ve farnosti podpořit a někdy i s láskou upozornit, že je třeba to či ono změnit. 
Nikdy bychom ale neměli zapomenout, že povolání je primárně věcí Boží, na které se my 
pouze podílíme.                                                       Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

➢ Naučila jsem se vystačit si bez manžela 
 Když jsme se s Tomem brali, byli jsme velmi zamilovaní. Tehdy jsme si běžně hodiny 
povídali. A i když jsme nemluvili, vnímali jsme, co ten druhý cítí. Vlastně je těžké říct, kdy 
jsme se vzdálili. Tom měl víc a víc práce a já se musela starat o děti. Možná jsem jim 
věnovala příliš mnoho pozornosti, a on si připadal trochu odstrčený, ale upřímně řečeno, 
když se ohlížím zpátky, uvědomuji si, že kdybych nemluvila s dětmi, neměla bych už vůbec 
s kým mluvit. Tom přichází domů tak unavený, že mne stěží pozdraví, natož aby mi řekl, jak 
se ten den měl, nebo se na to zeptal mne. Je to tak nepříjemné. Strašně bych si s ním 
chtěla povídat. Jednou mi na chvíli připadalo, že jsme si zase blízcí, a povídala jsem mu 
všechno, co jsem s ním už dlouho toužila sdílet. Jenže když jsem si vylévala srdce, zjistila 
jsem, že on už dávno spí. A pak se stala zvláštní věc. Naučila jsem se žít bez něho. Prala 
jsem mu oblečení, vařila mu a snažila se mu být dobrou manželkou, ale někde uvnitř jsem 
se oddělila a naučila se žít bez něj. Jako by si něco ve mně řeklo: ‘“Jsi sama za sebe – pro 
dobro své a svých dětí, vezmi to, jak to je, a nauč se s tím žít.“’ 

Příčiny "smrti" manželství 
Psycholog k tématu rozplétá klubko nekomunikace: "Dospěl jsem k názoru, že když zemře 
láska, dost často příčina smrti není tak evidentní. Ne každé manželství, u něhož jsem byl 
svědkem rozpadu, procházelo nějakým dramatickým konfliktem nebo zažívalo potíže 
v sexuálním soužití či nevěru.  
Skutečná „příčina smrti“ bývá často skrytá: manželé spolu prostě přestanou mluvit. 
Nedostatek komunikace přitom neznamená, že spolu nemluví vůbec. Znamená to, že spolu 
nemluví o věcech, které jsou pro vztah důležité. Mnozí manželé dříve nebo později dospějí 
do bodu, kdy jeden z partnerů buď není schopen, nebo nechce komunikovat o otázkách, 
které jsou pro druhého podstatné. 
Jeden manžel pojmenoval stav, kdy ve vztahu nefunguje komunikace, jako „plíživé 
odcizení“. Lidé, kteří se ocitnou v takovém stavu, mohou být přitom výborní komunikátoři ve 
všech jiných prostředích. Není na světě manželství, které by něco podobného nezažilo. 
Uvádí se spousta důvodů, proč je někdy tak těžké komunikovat. Také není žádným 
tajemstvím, že pro muže je to těžší. Někteří dokonce říkají, že muži v sobě mají 
zabudovanou neschopnost se hlouběji sdílet s druhými. Na tom může něco být. Ale zkuste 
pozorovat manžela, který si začíná poměr s jinou. Vysedává v autě se sekretářkou a horlivě 
s ní debatuje. „Můj manžel by se mnou nikdy takhle nemluvil,“ říká ona. „Moje žena by mne 
nikdy neposlouchala jako ty,“ on na to. Copak se to děje? Jeho žena si stěžuje, že se chová, 
jako by jeho schopnost konverzace postihla obrna – jak to, že tak náhle ožila? Prostě tenhle 
pár, který svůj vztah teprve začíná, nebere jeden druhého jako samozřejmost. 

Naslouchat očima 
Ovšemže většině lidí nejde o to, moci si jen tak s někým popovídat, ale povídat si s někým, 
kdo jim skutečně naslouchá. Jednou z nejhezčích pozorností, kterou můžete prokázat 
druhému, je „naslouchat mu očima“. Sdělujeme mu tím: „Jsem s tebou.“ Dáváme jim pocítit 
osobní důstojnost – proto bychom se měli sklánět k batolatům pokaždé, když s nimi 
mluvíme. 
Mluvil jsem o manželství s velkým množstvím lidí. Nemám naprosto žádné iluze o obtížích, 
které člověk v manželství zažívá – přinejmenším proto, že jsme s mou ženou více jak 
pětatřicet let také manžely. Jako poradce jsem doprovázel lidi, kteří byli fyzicky, sexuálně a 
duševně zneužíváni, někteří museli opustit domov a partnera, aby ochránili sebe a své děti. 
Vypozoroval jsem však, že mnohá manželství se nehroutí proto, že by je zničily zásadní 
problémy, ale spíše kvůli nakupení každodenních tlaků, které se stanou nesnesitelnými. 
Myslím si, že ve zvládání manželského života je možné způsobit revoluci tím, že se 
prostě otevřeně mluví o obtížích a traumatech, kterými mnozí z nás procházejí, a prolomí se 
pocity izolace a přesvědčení, že se to děje jenom nám. 
Úryvek z knihy Roba Parsons: Jak žít a přežít manželství, KN 
                                                                                                                              www.vira.cz 
 
 

https://www.ikarmel.cz/produkt/jak-zit-a-prezit-manzelstvi
http://www.vira.cz/


  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Barnabáše, apoštola, ve středu 
je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, v pátek je památka sv. Víta, 
mučedníka, příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí. 

• Setkání seniorů farnosti – předprázdninové setkání bude ve čtvrtek od 16 hodin 
ve farním sále na Pouchově. Srdečně zveme. 

• Pozvání na promítání filmového dokumentu v rámci Net for God – bude ve čtvrtek 
od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. Téma: Jeden hlas, jedna vize – Martin 
Luther King. 4. dubna 1968, byl v Memphisu zavražděn ve věku 39 let Martin Luther 
King. Obětoval svůj život za rovnost práv černochů a bělochů. Malé občerstvení 
zajištěno. Srdečně zveme i nově příchozí zájemce o kvalitní pořad.  

• Objednávka oběda – ještě dnes je možné si objednat oběd na farní den. Možnost bude 
po mši svaté ukončena a podle ní nakoupíme potřebný počet porcí. Obědy se pak budou 
vydávat podle těchto objednacích listů. Děkujeme za pochopení.  

• Zpravodaj – prosíme, ozvěte se, kdo by po prázdninách mohl pomáhat při vydávání 
farního zpravodaje! 

 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (11. – 17. 6. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

11.6.  Po 7,30 
Za evangelizační kurzy 
Alfa 

17,00 
Za Boží požehnání a 
vedení pro vnuka Vojtu 

12.6.  Út ------  ------  

13.6.  St 18,00 
Za Annu a Karla 
Smejkalovy, +rodiče  
a sourozence 

17,00 Na úmysl dárce 

    14.6.  Čt 18,00 
Za duchovní správce 
farností 

17,00 Na jistý dobrý úmysl 

  15.6.  Pá 18,00 
Za rodiče Dytrtovy, sy-
na Vladimíra a rodinu 
Fejfarovou 

17,00  

16.6.  So 
14,00 
18,00 

Mše: křest Sam. Nováka 

Za farnost 
17,00 Na úmysl dárce 

17.6.  Ne      8,00 
Za Marii Doležalovou, 
manžela a syna 

  9,30 
Za duševní a fyzické 
zdraví a Boží ochranu 
pro Cliffa Pinto 

Lektoři Ne   
Lenka Voláková 
Lukáš Volák 
Iva Fendrychová 

 
Miroslava Otavová 
Petr Rusek 
Lukáš Kyrián 

Čísla písní k liturgii  525   

Úklid kostela  Generální úklid 16.6.  III.skupina 

Humor na dovolenkové cesty 
"A jak to máte vy s dovolenou?" "Těžké. Kdy pojedu, to rozhodne vedoucí, kam pojedu, 
to rozhodne manželka, a já musím rozhodnout, kde na to vzít." 

------------------------------------------------------------------------------------------------  
Redakce: Jarka Devetterová (JD), Miloslav Devetter (MD), 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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