
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
                

K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 
 

1. čtení: Sk 10,34a.37-43 

 
 

                 

 

2. čtení: Kol 3,1-4 
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Papež vyjádřil blízkost francouzskému lidu 

Během středeční generální audience na závěr pozdravu francouzským poutníkům 
vyjádřil Svatý otec svoji blízkost městu Paříži a celému francouzskému lidu: „Drazí 
bratři a sestry, cítím veliký smutek a jsem vám všem na blízku. Všem, kteří se zasadili 
při záchraně baziliky a sami riskovali svůj život, patří vděčnost celé církve. Panna 
Marie, ať vám žehná a pomáhá v práci při rekonstrukci, která se může stát společným 
dílem ke slávě Boží.“ 

    (www.cirkev.cz) 
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Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
21. dubna LP 2019 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žl: Aleluja, Aleluja, Aleluja! 

 

Dvacátá kapitola Janova evangelia je přímým pokračováním pátečních pašijí. Je dobré 
neztratit nit dramatičnosti vyprávění. Od tohoto místa budeme číst, jak učedníci zažili 
a viděli skutečnost vzkříšení. 
 

Podobně jako v jiných textech svatého Pavla, i zde se autor vymezuje proti falešným 
hlasatelům evangelia, kteří předpisují křesťanům, co všechno se nesmí jíst, dělat… 
(Kol 2,16-23). Tyto předpisy nazývá Pavel „věci světa“ a míří tím k různým horoskopům, 
energiím… Náš text říká, v čem spočívá skutečné křesťanství. 

Slavíme nejdůležitější den liturgického roku. Připomínáme si, že Ježíš za nás zemřel, ale 
překonal moc zla, hříchu a smrti. Vstal z mrtvých a je po Boží pravici. V této slavnostní 
atmosféře a jásotu se modleme o dar odvahy uvěřit Bohu a jeho dílu, které žádné 
Zlo nemůže přemoci. 

Učedníci již začali hlásat Krista v Jeruzalémě a po Štěpánově smrti se rozejdou do dalších 
míst Izraele. Petr je však nečekaně povolán hlásat Krista v domě pohana, setníka 
Kornélia, což jako žid ještě nikdy neudělal. Poznal, že k tomuto setkání ho přivedl Bůh 
stejně jako Kornélia. Proto se ujal slova. 

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, mobil: 605 285 796, email: miloslav.siffel@volny.cz 

 

http://www.cirkev.cz/


 

Stránka je věnována ke vzdělávání, informacím i zamyšlení           Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   Poselství Svatého otce k 56. světovému dni modliteb za povolání 
Odvaha riskovat pro Boží zaslíbení 

(12. května 2019) 

Milé sestry a milí bratři, po intenzivní a plodné synodě o mládeži v říjnu loňského roku jsme 

před krátkým časem oslavili 34. světový den mládeže v Panamě. Tyto dvě významné události 

umožnily církvi naslouchat hlasu Ducha Svatého a naslouchat i životu mladých lidí, jejich otázkám, 

slabostem, které na ně doléhají, nadějím, které v sobě nosí. V tento den modliteb za povolání bych 

se chtěl zamyslet nad tématem, o kterém jsme hovořili s mladými v Panamě, a sice že Pánovo 

povolání nás činí nositeli zaslíbení a žádá od nás odvahu riskovat s ním a pro něj. Spolu s vámi 

bych se chtěl zamyslet nad úryvkem evangelia, který líčí povolání prvních učedníků u Galilejského 

jezera (Mk 1,16-20), a tak se krátce zastavil u dvou bodů: zaslíbení a risk. Dvojice bratří – Šimon 

a Ondřej spolu s Jakubem a Janem – odvádějí svou každodenní rybářskou práci. Toto namáhavé 

řemeslo je naučilo znát zákony přírody, se kterými mnohdy musí zápasit, když se zvedne silný 

protivítr a loďka se zmítá na vlnách. Těžkou námahu někdy oplatí hojný úlovek, jindy celonoční 

snaha nestačí k naplnění sítí a ke břehu se vracejí unavení a zklamaní. 

V takových životních situacích se běžně ocitá každý z nás, reaguje na touhy svého srdce, doufá 

v plody svého snažení, vydává se na „moře“ možností, aby našel správný směr, který může uhasit 

jeho žízeň po štěstí. Někdy se těšíme dobrému úlovku, jindy se, naopak, musíme vyzbrojit 

odvahou, abychom ovládli loďku zmítanou vlnami nebo abychom se vyrovnali s frustrací 

nad prázdnou sítí. Jako v příběhu každého povolání i v tomto dochází k setkání. Ježíš potkává 

na své cestě rybáře a přistoupí k nim… Stejně tak tomu bylo, když jsme potkali člověka, se kterým 

jsme se rozhodli sdílet život v manželství, nebo když jsme zažili fascinaci zasvěceným životem: 

překvapující setkání, v němž jsme zahlédli zaslíbení radosti schopné naplnit náš život. Tak tomu 

bylo v onen den u Galilejského jezera: Ježíš jde vstříc rybářům, vyvádí je z jejich „ochromení 

všedností“ (kázání během 22. světového dne zasvěceného života, 2. února 2018) a obrací se 

na ně přímo se zaslíbením: „Udělám z vás rybáře lidí“ (Mk 1,17). 

Boží povolání tedy nenarušuje naši svobodu, neutváří klec, nenakládá na nás břemeno. Naopak, 

povolání je láskyplná iniciativa, kterou nám Bůh vychází vstříc a zve nás k velkému plánu, chce, 

abychom se stali jeho součástí, odkrývá nám širší obzory moře a hojného lovu. Bůh si totiž přeje, 

abychom nežili uvězněni ve všednosti, nesetrvávali v každodenních zvyklostech a nezůstali neteční 

k rozhodnutím, která by mohla dát našemu životu smysl. Pán nechce, abychom rezignovali a žili 

každodenní život v přesvědčení, že vlastně neexistuje nic, do čeho bychom měli vložit své síly 

a nadšení, čím bychom měli odpovědět na vnitřní neklid a hledat nové trasy pro naši plavbu. 

Pán chce, abychom objevili, že každý z nás je osobně povolán k něčemu velkému, proto nám 

někdy dá zažít „zázračný rybolov“. Náš život nemá zůstat chycen v sítích chybějícího smyslu 

a všeho, co umrtvuje srdce. Krátce řečeno, povolání je pozvání nezůstat stát na břehu se sítěmi 

v ruce, ale vydat se za Ježíšem cestou, kterou připravil pro nás, pro naše štěstí, pro dobro těch, 

kteří jsou kolem nás. Přijetí tohoto pozvání samozřejmě vyžaduje odvahu a riziko rozhodnutí. 

První učedníci, které Ježíš povolal k velkému ideálu, „ihned nechali sítě a následovali ho“ 

(Mk 1,18). Abychom přijali Pánovo povolání, je tedy třeba se zcela dát všanc a postavit se dosud 

neznámé výzvě. Je třeba opustit vše, co by nás vázalo k naší malé loďce a bránilo by nám 

definitivně se rozhodnout. Je vyžadována odvaha, která nás vede k objevu Božího plánu s naším 

životem. 

Dokončení v čísle 18/19 

 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Postní zamyšlení 

z časopisu „Moje postní doba“, nakladatelství Duha. 

Dnešní den si naplánuj schůzku s Bohem. Potřebuješ k tomu jen chvíli času. Bůh 
má na tebe čas kdykoli. Urči si kdy: schůzka s Bohem… Pak se zaposlouchej do 
ticha a řekni si: „Bože, co mi dneska chceš říct?“ Když jeho hlas neuslyšíš hned, 
zkus poslouchat tak dlouho, jak nejdéle vydržíš.                               
                         (www.mojeduha.cz)
                          

• Svědectví – Robert  

        Jmenuji se Robert a jsem lékař. Chtěl bych se podělit o své svědectví, jak 
Bůh vstoupil do mého života. 

Dá se říci, že pocházím z nevěřící rodiny. Oba moji rodiče (kterých si velmi vážím) 
prožili v dětství jakousi křesťanskou výchovu, ale po svatbě svoji víru ani v 
nejmenším nežili, takže jsem z jejich úst o Bohu nikdy neslyšel. Smyslem, na 
který se zaměřila výchova v naší rodině, bylo vzdělání (oba rodiče jsou 
vysokoškoláci), a zejména sport. Já sám jsem hrál závodně 10 let fotbal, déle 
hokej, plaval jsem, lyžoval. Materiální zabezpečení naší rodiny bylo nadprůměrné 
(zejména díky tátově poctivé pracovní píli) v podstatě jsme v ničem neměli 
nedostatek. Přesto musím říct, že mi v dětství něco podstatného chybělo. 
Kdybych to měl nějak formulovat, nazval bych to nedostatek "lásky zadarmo". 
Chyběl mi prožitek, že si lásku nemusím zasluhovat. Že jsem milován i tehdy, 
když nepodávám zrovna nejlepší "synovský výkon". Když jsem se dobře učil a 
nosil domů samé jedničky, tak bylo všechno dobré. Když jsem však náhodou 
nebyl perfektní, dostal jsem to nějak pocítit. Myslím, že mě to vedlo k tomu, že 
jsem se ve škole vybičoval k nošení samých jedniček, měl jsem je prakticky stále, 
jak na základní škole, tak i na gymnáziu.  

(pozn. Pro úplnost musím říci, že těch dobrých věcí, které jsem dostal od svých 
rodičů, bylo neskonale víc než těch negativních a že jsem jim za jejich výchovu 
vděčný. Určitě mě vychovali podle svých nejlepších představ a i dnes máme spolu 
pěkné vztahy). Moje přesvědčení, že si lásku druhých musím zasloužit, však šlo 
se mnou i dále. Hrál jsem závodně fotbal a často jsem musel dělat všechno 
možné, abych se zajistil respekt starších kluků, kteří se mnou hráli - aby mě 
"brali", abych měl v jejich očích nějakou cenu. Snažil jsem se tento svůj pocit 
nedostatečnosti nějak potlačit, ale moc to nešlo. Stále jsem toužil po ocenění od 
druhých. V pubertě jsem chodil na diskotéky, snažil jsem se budit dojem, že jsem 
"king" (hlavně před svými vrstevníky), i když jsem v skrytu duše věděl, že je to 
jenom taková maska, že uvnitř mě je velká nejistota a skrytá touha být milován. 
Tuto lásku jsem však stále nenacházel. Moje obrácení se datuje do druháku na 
vysoké škole. Nepřišlo vlastně skrze žádného člověka, který by mi o Bohu 
povyprávěl (v podstatě nebyl ani kdo…) Je to pro mě svědectví o tom, že Bůh si 
dokáže člověka najít kdykoli a kdekoli. (pokračování příště). 

          
                  (www.katolik.cz) 

   

• Myšlenky z  

(začít) modlit: “Skočit do vody a plavat“   



  

 

➢ Farní ohlášky:  
 
 

• Celý příští týden – budeme slavit jako velikonoční oktáv. Příští neděle je 2. neděle 
po Velikonocích a také neděle Božího milosrdenství. 

• Sbírka z minulé neděle – na pastorační aktivity naší diecéze jsme vybrali celkem 
7 412 Kč. Patří Vám za to upřímný dík. Na co budou peníze využity, jsme uvedli 
ve zpravodaji č. 14/2019. 

• Setkání pastorační rady farnosti – se uskuteční v úterý od 19,30 hodin ve farním 
sále na Pouchově. Zápis z jednání bude v příštím nedělním zpravodaji. 

• Svatovojtěšská pouť na Libici – bude v sobotu 27. dubna – informace – viz plakátek 
ve vývěsce. 

• Pochod pro život – v sobotu 27. dubna od 10,30 hodin – informace – na plakátku. 

• Pozvání na zpívané nešpory do katedrály – dnes od 17,30 hodin. Texty s notami 
budou k dispozici. 

• Dovolená P. Miloslava – další část si vyberu od 25. 4. – 4. 5. 2019. V tyto dny mne 
ve farnosti bude zastupovat P. Ing. Zdeněk Novák, farář od Božského Srdce Páně 
v Hradci Králové 2, tel: 495 211 194. 

 

 
 
 

 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (22. – 28. 4. 2019) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

22.4. Po 8,00 
Za +bratra  
a živé z toho rodu 

9,30 
Za zemřelé rodiče  
a sourozence 

23.4. Út ------  ------  

24.4. St 18,00 
Za Miroslava Malečka, 
rodiče a sourozence 

17,00 

Na poděkování za dar 
života a za dar manželství 
a Boží požehnání  
pro celou rodinu 

25.4. Čt ------  ------  

 26.4. Pá ------  ------  

27.4. So ------  ------  

28.4. Ne   8,00 
Za +manžela, rodiče Flídrovy 
a Košňarovy a za Boží 
pomoc a ochranu pro rodinu 

  9,30 
Za +manžela Pavla 
Bartoše, dceru Petru  
a živé členy rodiny 

Lektoři Ne   
Marie Košňarová  
Jana Portyková  
Helena Baigerová 

Ne 
Pavel Hesoun 
Marie Hesounová 
Stanislava Kozáková 

Čísla písní k liturgii  404,406,407  404,406,407 

Úklid kostela Skupina IV   
 
 

Trocha velikonočního humoru:  

„Já prostě miluju Velikonoce,” blaženě pronesl spokojený podnikatel. „Za pár dnů prodám 
všechno prošlé zboží za celý předchozí rok!” 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Redakce: Libuše Veselá (LV), Jitka Novotná (JN), Martin Novotný (MN), P. Miloslav Šiffel (MŠ), Pavel 
Bartoš (PB), Matěj Havel (MH) Příspěvky do zpravodaje: zpravodajpouchov@seznam.cz (uzávěrka 
příspěvků: středa 18 hodin). Distribuce: Jan Mádlík (Pouchov, Ržb) (uzávěrka pro tisk: v pátek ve 12 hodin)  

Příprava na příští týden 
 

mailto:jarka.detova@seznam.cz

