
Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  Odp.: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý 
K zamyšlení: 
 
 

 
 

Komentáře k liturgickým čtení: 

1.  čtení: Z knihy proroka Ezechiela 17,22-24 

 
 

                 
 

      

                   čtení: Z druhého listu sv. apoštola Pavla  Korinťanům 5,6-10                       

                                                                          

                                  
                                          
                                   Evangelium: Podle Marka 4,26-34 
 
 

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

D e n   o t c ů 
 

Na třetí neděli v červnu (letos 17. června) připadá Den otců. Na našem území není 
svátek zatím příliš populární. Různé země světa slaví svátek v průběhu celého roku. 
Ve většině států tento den připadá na třetí neděli v červnu. V latinskoamerických 
zemích, Portugalsku, Španělsku, či Itálii připadá na den sv. Josefa 19.3. V České 
republice nemá velkou tradici, ale přisuzuje se neoficiálně také ke třetí neděli 
v červnu. Liga otevřených mužů (LOM) zavedla v roce 2007 akci, která svátek 
podporuje. Nese jméno Tátafest a koná se v mnoha českých městech. „Chceme 
upozornit na to, že otcové jsou důležití pro děti, rodiny i společnost. A že si zaslouží 
svůj svátek,“ uvedl ředitel LOMu Martin Jára. 
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             11. neděle v mezidobí 
             17. června LP 2018 

                        Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 
                Cyklus B 

 Podobenství mají pomoci porozumět světu víry, jde o obraznou řeč a nelze je vykládat 
doslova. Boží království tedy není ani člověk, ani semeno, ale „je to s ním podobně, jako 
když…“. Hořčičné semínko (Sinapis nigra, hořčice černá) může vyrůst do několika metrů. 

Svatý Pavel se musí hájit: jeho úmysly jsou skutečně od Boha. Proto nezastírá před čtenáři 
svoji svízelnou situaci (2 Kor 4,7-12). Realita tohoto světa není cílem naší pouti, ten je za její 
hranicí. Pavel tím nezpochybňuje dar života a nutnost ho chránit. Všimněme si také 
z hlediska obsahu víry důležité zmínky o Božím soudu. 

S nadsázkou by se tato neděle dala označit jako rozjímání o růstu od semene 
po vzrostlý strom. Cílem ale nebude úvaha o ovocnářství či lesnictví, ale o Božím 
království. Jak se Boží království projevuje dnes? Může růst i v dnešních 
podmínkách naší země? A jak se to projevuje v našem osobním životě? 

. Ezechiel působí v začátku 6. stol. př. Kr. Izrael byl dobyt babylonským králem, mnoho lidí, 
včetně proroka, bylo odvedeno do zajetí. Nově dosazená vláda v Izraeli (král Sidkijáš) hledala 
tajné spojenectví s Egyptem, což skončilo o deset let později zdrcující tragédií. Ezechiel 
prorokuje tyto události (Ez 17), ale zaslibuje Boží řešení – mesiáše. I z toho mála, co zbude, 
může vzejít! 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Papež František očima Václava Malého 
 

Před třemi lety vyšla encyklika Laudato si´ (Buď pochválen), jež je považována za první 
encykliku zcela napsanou papežem Františkem. Nad tím, jaké nové myšlenky a činy přinesl 
papež František během svého zatím pětiletého pontifikátu, se zamýšlel biskup Václav Malý 
ve své přednášce pořádané ČKA ve Vysokém Mýtě.  
  
 „Služba papeže Františka dává dost podmětů k tomu, abychom se sami zamysleli nad svou 
vírou, svým životem, nad svou zodpovědností nejen vůči sobě ale i vůči prostředí, ve kterém 
jsme,“ uvedl v úvodu své přednášky biskup Václav Malý. Přestože setkání neslo název 
„Nové podněty v dokumentech papeže Františka“, biskup se pak zaměřil také na důrazy, 
které papež František klade, a na jeho gesta, neboť „svět je dnes založen na gestech, a ta 
gesta mluví.“ 

Civilní způsob jednání 

„Dobrý večer… a nezapomeňte se za mě modlit,“ jsou slova, kterými nově zvolený papež 
oslovil věřící na Svatopeterském náměstí. Přišel jako ten, který spoléhá na podporu lidí, 
naprosto civilním způsobem, jenž oslovuje lidi i mimo církev, a nechává se nazývat římským 
biskupem. 

Služba všem 

Na Zelený čtvrtek myje papež nohy nejen mužům, i ve věznici, ale i ženám a dokonce 
je umyl i dvěma muslimkám. Tato služba ponížit se, což mytí nohou naznačuje, sklonit se 
před člověkem jako takovým, je vyjádřením služby všem, a toho chce papež těmito 
symbolickými gesty dosáhnout. 

Otevřenost ke všem 
Papež František navštívil na začátku svému pontifikátu také italský přístav Lampedusa, 
kde podal utečencům, kteří se připlavili, ruku. Toto gesto vyjadřuje, že když následujeme 
Pána Ježíše, máme být otevření vůči všem a snažit se vnímat bídu svých bližních. 

 

Život v chudobě 

Papež nebydlí v Apoštolském paláci, ale v domě sv. Marty, což je dům pro významné hosty, 
a každý den v tomto domě také slouží bohoslužbu. Je to člověk, který se nevzdaluje, 
ale chce být mezi lidmi a má ty lidi opravdu rád. 
 

Tvůrce pokoje 

Papež František se také zasloužil o prolomení některých vztahů, např. mezi Kubou a USA 
nebo v Kolumbii, kde byl 50 let nepokoj, a na podnět papeže došlo k rozhovorům a vloni 
k podepsání mírové smlouvy mezi legálně zvolenou vládou a gerilou Revoluční ozbrojené 
síly Kolumbie. V Havaně se papež před 2 lety sešel s patriarchou ruské pravoslavné církve 
Kirillem a dále dal podnět k tomu, aby ve Vatikánu společně zasadili stromek dnes 
již zesnulý izraelský prezident Šimon Peres a představitel palestinské samosprávy Mahmoud 
Abbas. 

Otevřenost k ekumenismu 

V loňském roce na začátku oslav 500. výročí od vystoupení Martina Luthera a rozdělení 
západního křesťanstva papež navštívil centrum protestantismu – švédské město Lund – 
a setkal se zde s představiteli luteránské tradice. 

(dokončení příště) 
 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

➢ Koncert na smrtelné posteli 
Řeholní sestra Ann Lynn chodí každý týden do nemocnice v Bronxu a při jedné 
návštěvě se setkala s dvaadvacetiletou Joy. Tato mladá žena má AIDS a už je z ní 
jen kost a kůže. Na kostnatých rukou má vytetované hady a draky chrlící plameny. 
Ničí ji rakovina a nemá žádnou naději. Tato lesba nenávidí církev. Umírá a ví to; 
tenhle osud ji pobuřuje. 
„Faráře ne, hlavně ne faráře,“ křičí, jakmile jí sestra Ann Lynn navrhne návštěvu 
kněze. „Tyhle pokrytce, co vydělávají na pohřbívání lidí! Slyšíš, Ann Lynn, já chci, 
aby moje tělo shořelo a zmizelo jako dým!“ 
„Nechceš ani požehnání?“ 
„Nikdy,“ odpoví Joy, „nikdy nedám církvi za nějaký křížek ani cent!“ 
„Ani požehnání zadarmo?“ 
„To je k ničemu, stejně se pekelným plamenům nevyhnu!“ 
Přesto jí řeholnice řekne o jednom známém knězi, co hraje jazz. Joy hudbu miluje, 
a tak nakonec souhlasí, že se s tím podivným pastorem-muzikantem setká. 
„Protože mám ráda jazz, ale na faráře kašlu!“ upřesní. 
Sestra se honem vrátí do kláštera a ve dveřích narazí na bratra Stana. Právě odjíždí 
na dva dny do poustevny, aby si tam v klidu skládal písničky. Ann Lynn mu zastoupí 
cestu: „Joy umírá na AIDS. Ty jsi jediný kněz, kterého k sobě pustí. Nemůžeš 
ji nechat ve štychu...“ 
„Zvláštní náhoda,“ mumlá si Stan, „zrovna jsem složil písničku Cause of our joy 
(Příčina naší radosti).“ Stan je vnímavý k náznakům z nebe, a tak hned s kytarou 
v ruce následuje Ann Lynn. Za hodinu je už u Joy. 
„Ty jsi ten kněz, co hraje jazz?“ zeptá se ho. 
„Ahoj, Joy, chtěl bych ti zahrát jednu písničku. Jmenuje je Cause of our joy a složil 
jsem ji těsně předtím, než jsem se dozvěděl, že se s tebou setkám. Zajímavé, co?“ 
Stan chytne kytaru a začne hrát. Pomalou a jemnou písničku. Dívka zadržuje slzy. 
Kněz požádá sestru Ann Lynn, aby odešla. 
„Joy, nepřišel jsem ti sem hrát na kytaru...“ 
„Já vím, faráři!“ 
„... ale abych ti nabídl Boží milosrdenství a vyzpovídal tě.“ 
„Nikdy!“ 
„Lituješ svých hříchů?“ 
„Jdi rovnou k věci, co chceš?“ 
Stan se zhluboka nadechne, zpříma se na ni podívá a řekne: 
„Došla jsi na konec, Joy. Tvoje cesta tady končí: pozemský život je u konce. Za pár 
dní budeš mrtvá. Já ti přicházím nabídnout ve jménu Krista Spasitele život. Nech se 
milovat! Hoď za hlavu stížnosti na církev, na faráře, o to už nejde. Podívej se jen 
na Boha, který k tobě napřahuje ruce, protože tě miluje...“ 
Joy ho nechá mluvit. Pak klidně odpoví: 
„Ano. Lituji svých hříchů.“ 
Její zpověď je krátká. Vejdou ošetřovatelky, aby jí vyměnily kapačku. Stan ji obejme 
a odchází. Krátce nato upadne Joy do kómatu. Už nepřijde k vědomí a za čtrnáct dní 
zemře. 
Joy byla pohřbena v New Jersey. Homosexuální komunita, doprovázející její ostatky, 
nechápala, proč je její tělo oblečeno v bílém. A proč ten vousatý mnich zpívá u hrobu 
s nějakou jeptiškou píseň Cause of our joy.  

Zpracováno podle knihy  Luce Adriana, Františkáni z Bronxu, KN                       www.pastorace.cz 

 

 

http://www.pastorace.cz/


  

 

 
➢ Farní ohlášky:  

 

• Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, 
ve čtvrtek je památka sv. Aloise z Gonzagy, řeholníka, v neděli je slavnost Narození 
sv. Jana Křtitele. 

• Farní den – příští neděli proběhne již tradiční farní den naší farnosti. Společná mše 
svatá bude sloužena v 10 hodin ve farním kostele na Pouchově. Po ní bude pokračovat 
program (uveden na plakátku). Ještě dnes je možné po mši svaté se přihlásit 
ke společnému obědu. Srdečně zveme. 

• Sbírka na Charitu – se uskuteční příští neděli při všech bohoslužbách. 

• Poslední Vikariátní setkání mladých - Královehradecký vikariát zve všechny mladé 
na poslední VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH v tomto školním roce, které se bude 
konat v pátek 22. června 2018 od 18:30 na Novém Hradci Králové. Více informací 
naleznete na plakátku. 

• DIECÉZNÍ LETNÍ TANČÍRNA  - Královéhradecká Diecéze zve všechny mladé 
do Bystrého v Orlických horách, kde se bude 23. června 2018 Tančírna konat   Akce 
je určena pro  mládež od 15 let, kteří rádi tančí. Podrobnosti na plakátku. Srdečně 
zveme. 

 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (18. – 24. 6. 2018) 

 Den Pouchov Rožberk 

18.6.  Po 7,30 
Na dobrý úmysl dárce 
a za duše v očistci 

17,00 
Za evangelizační kursy 
ALFA 

19.6.  Út ------  ------  

20.6.  St 18,00 
Na poděkování za 
prokázaná dobrodiní a 
modlitby za uzdravení 

17,00 
Za spásu duše P. Pavla 
Hájka 

    21.6.  Čt 18,00 Na dobrý úmysl dárce 17,00 
Za živé a +z rodiny 
Novotných a Jonových 

  22.6.  Pá 18,00 
Za +Josefa a Miladu 
Němečkovy ze Slatiny 

17,00 
Za +rodiče Hejzlarovy, 
Micherovy, manželku 
Marii a její sestru Annu 

23.6.  So 18,00 Za farnost 17,00 Za duše v očistci 

24.6.  Ne    10,00 Za +c.Františka Duška ------  

Lektoři Ne   
Jan Mádlík sen. 
Jan Mádlík jun. 
Marie Košňarová 

 
Stanislava Kozáková 
Pavel Hesoun 
Marie Hesounová 

Čísla písní k liturgii     

Úklid kostela    

Humor v hotelu 
"To, že chcete, abych se ve vašem hotelu cítil jako doma, je sice hezké, ale já jsem si přijel 
odpočinout." 

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