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K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 
 

1. čtení: Skutky apoštolů 5,27b-32.40b-41 

 
 

                 

 

2. čtení: Kniha Zjevení sv. Jana 5,11-14 
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Svátek – sv. Josefa Dělníka  
Před čtyřiašedesáti lety byl v církvi zaveden nový svátek – sv. Josefa Dělníka, patrona 

pracujících. Připadá na 1. května. Církev tak chtěla projevit uznání důstojnosti a smyslu 
lidské práce. 

Proto vyhlásil tehdejší papež Pius XII. při projevu k zástupcům Italského sdružení 
křesťanských dělníků 1. května 1955 první květen svátkem sv. Josefa Dělníka, patrona 
pracujících. 

Práce je účastí člověka na budování světa a spoluúčastí na Božím stvořitelském díle. 
                (www.katyd.cz)   
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3. neděle velikonoční 
5. května LP 2019 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Chci Tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě 
vysvobodil 

 

Vzkříšený Ježíš se ukázal apoštolům ve večeřadle a týden poté opět. Avšak apoštolové 
nerozumí, co mají dále dělat. Ježíš proto znovu přichází a naznačuje lovem ryb 
i rozhovorem s Petrem, k čemu On, jejich Mistr a Pán, apoštoly volá. 

Kniha Zjevení pomocí barvitých symbolických obrazů líčí skutečné pozadí dějin světa. 
Ve 4. kapitole ukáže nebe a Boží vládu. V 5. kapitole se na scéně objeví Boží Syn, který 
přinesl oběť (Beránek). Nebe oslavuje… 

Stále se vracíme k událostem Velikonoc. Ale nyní již jasně vidíme, že Ježíš s učedníky 
bude pracovat i nadále. Co je však skutečným důvodem, proč učedníci jdou za Ježíšem? 
A proč za ním jdeme my sami?  

Po vylití Ducha svatého apoštolové hlásají evangelium. Již jednou byli zatčeni. Konají divy 
a lidé si toho všímají. Proto je velekněz znovu nechá zatknout, ale oni s pomocí anděla 
odejdou ze žaláře a ráno zvěstují Krista. Hned jsou zatčeni a probíhá výslech. 

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 

 



 

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 - dokončení 

(12. května 2019) 

Když se před námi otevřou obzory širokého moře povolání, nemůžeme zůstat v bezpečí své loďky 

a opravovat sítě, nýbrž uvěřit Pánovu zaslíbení. Mám na mysli především povolání ke křesťanskému životu, 

které obdrží každý ve křtu. Toto povolání nám připomíná, že náš život není dílo náhody, ale dar od Pána 

pro milované děti shromážděné v církevní rodině. Křesťanský život se rodí a rozvíjí právě v církevním 

společenství, především skrze liturgii, vedoucí k naslouchání Božímu slovu a k milosti svátostí. Již od raného 

věku se učíme umění modlitby a bratrskému sdílení. Církev je naší matkou právě proto, že nám dává nový 

život a vede nás ke Kristu; máme ji tedy milovat, i když na její tváři zaznamenáme vrásky slabosti a hříchu. 

Máme přispět k tomu, aby byla krásnější a zářivější a mohla být svědectvím Boží lásky pro svět. 

Křesťanský život se následně konkretizuje v rozhodnutích, která dávají jistý směr naší plavbě a přispívají 

k šíření Božího království ve společnosti. Myslím například na rozhodnutí uzavřít svátostné manželství 

a vytvořit rodinu, nebo na jiná povolání spojená se světem práce a profese, na aktivity v oblasti charity 

a solidarity, na úlohy ve společnosti a politice atd. Tato povolání z nás činí nositele zaslíbení dobra, lásky 

a spravedlnosti nejen pro nás, ale i pro společnost a kulturu, ve které žijeme a která potřebuje odvážné 

křesťany a opravdové svědky Božího království. Při setkání s Pánem může někdo vnímat povolání 

k zasvěcenému nebo kněžskému životu. Pocítit povolání stát se „rybáři lidí“ na lodičce církve, v úplném 

sebedarování a v závazku věrné služby evangeliu a bratřím, znamená objev, který vyvolává nadšení i strach. 

Takové rozhodnutí znamená riskovat a opustit vše pro následování Pána a zcela se mu zasvětit, abychom 

se stali spolupracovníky na jeho díle. Rozhodnutí mohou bránit různé vnitřní překážky, v sekularizovaném 

prostředí, kde zdánlivě už není místo pro Boha a pro evangelium, můžeme ztratit odvahu a propadnout 

„únavě naděje“ (Homilie při mši svaté s kněžími, zasvěcenými, laickými hnutími, Panama 26. ledna 2019). 

Není však větší radosti než dát svůj život všanc pro Pána! Zvláště vám, mladým lidem, bych rád řekl: 

Nebuďte hluší k Pánovu volání! Když vás povolá k tomuto životu, nestáhněte vesla do loďky, ale důvěřujte 

mu. Nenechte se přemoci strachem, který nás paralyzuje při pohledu na vrcholy, které ukazuje Pán. Mějte 

vždy na paměti, že těm, kdo opustí sítě a loďku, aby ho následovali, slíbil Pán radost nového života, která 

naplňuje srdce a dodává elán krokům. Drazí, poznat své povolání a dát životu správný směr není vždy 

snadné. Je proto zapotřebí, aby se celá církev, kněží, řeholníci, pastorační asistenti, vychovatelé, snažili 

nabídnout zvláště mladým lidem příležitost k naslouchání a k poznávání povolání. Je zapotřebí pastorace 

mládeže a pastorace povolání, která pomůže objevit Boží plán, zvláště skrze modlitbu, rozjímání Božího 

slova, skrze eucharistickou adoraci a duchovní doprovázení. Během Světového dne mládeže v Panamě 

vícekrát zaznělo, že je třeba se dívat na Pannu Marii. Také v životě této dívky bylo povolání zaslíbeními 

rizikem. Její poslání nebylo snadné, přesto však nedovolila strachu, aby měl hlavní slovo. Její „ano“ bylo ano 

toho, kdo se chce darovat a riskovat, kdo chce dát vše v sázku bez jakékoli záruky, jen s jedinou jistotou, 

že je nositelem zaslíbení. Ptám se každého z vás: Uvědomujete si, že jste nositeli zaslíbení? Jaké zaslíbení, 

které nosím v srdci, mám naplnit? Pannu Marii čekalo bezesporu náročné poslání, ale těžkosti nebyly 

důvodem k tomu, aby řekla „ne“. Ano, přišly komplikace, nikoli však takové komplikace, které vyvstávají, 

když nás ochromí zbabělost, protože nemáme vše nalinkované a zajištěné dopředu (Vigilie s mládeží, 

Panama 26. ledna 2019). Spojme se v tento den v modlitbě a prosme Pána, aby nám ukázal svůj láskyplný 

záměr s naším životem, aby nám dal odvahu riskovat na cestě, kterou pro nás od počátku zamýšlel. 

 

Ve Vatikánu dne 31. ledna 2019, v den památky sv. Jana Boska 

FRANTIŠEK 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Svědectví – Robert  

        Jmenuji se Robert a jsem lékař. Chtěl bych se podělit o své svědectví, jak 
Bůh vstoupil do mého života (pokračování z minulého zpravodaje). 

Vždycky, když jsem Bibli otevřel, tak jsem řekl: "Bože, co mi teď chceš říct?" 
No a on mi vždycky "něco" řekl. Bylo to takové krásné období, trvalo asi půl roku. 

Potom přišla doba, kdy jsem zatoužil se o své prožitky s někým podělit a 
vyjasnit si některé otazníky. Žádného věřícího kamaráda jsem však neměl. 
Jediný, na koho jsem si vzpomněl, byl můj spolužák z gymnázia. Byl to velikánský 
trapas, protože toho kluka téměř nikdo ze třídy moc nebral- nevynikal ani v "balení 
holek", ani ve sportu. V mnoha věcech, které se nosily, byl naprosto "aut". Jediné, 
co jsem věděl, že byl věřící. Byla to pro mě hrozná lekce pokory, protože jsem za 
ním musel jít a vyklopit mu, co právě prožívám. Bylo to však ve mně tak silné, že 
mi to i za tu lekci pokory stálo. Musím říci, že způsob, jak vlídně a s pochopením 
mě ten spolužák přijal, byl pro mě novou zkušeností. Byl to první člověk, který se 
mnou mluvil o Ježíši. Prožil jsem onu lásku zadarmo, o které jsem již mluvil. Tento 
spolužák ode mě za celou dobu studia nepoznal nic dobrého, a přesto dokázal ke 
mně být dobrý. 

Díky tomuto spolužákovi jsem se dostal do modlitebního společenství u sv. 
Tomáše v Brně, kam chodili hlavně vysokoškoláci. Tam jsem poznal, že víra má 
nejen osobní, ale i společnou dimenzi. A že obě jsou stejně důležité. Ve 
společenství jsem poznal spoustu opravdových přátel včetně svého budoucího 
kmotra. Pro tyto lidi (křesťany)vztah s Bohem nebyl jen nějaký "folklór". Oni s ním 
skutečně počítali a Bůh byl pro ně opravdu jejich Otcem (jak se říká v modlitbě 
Otčenáš). Prožíval jsem zde prakticky stoprocentní přijetí od ostatních, cítil jsem 
se být milován a moje sebevědomí šlo rapidně nahoru… Za rok a půl jsem byl 
pokřtěn v katolické církvi. 

Na závěr bych chtěl povzbudit ty, kdo toto svědectví četli: v Bibli v 1. Janově 
listu, hned na začátku, je napsáno: "Co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli a 
čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme". Je to pro mě slovo, které mi hodně 
pomohlo. To slovo říká, že člověk nemusí být nějaký vzdělaný teolog k tomu, aby 
mohl ukazovat, že Bůh je dobrý. Stačí vidět věci, které Bůh vykonal v jeho životě. 
Bůh nechce, abychom mluvili o věcech, které neznáme, kterým nerozumíme, ale 
chce, abychom říkali věci, které známe, kterých se "naše ruce dotýkaly". 
                     (www.katolik.cz)  

• Myšlenky z knihy: „Víra v rodině“ od Christine Ponsardové 

Několik podnětů, jak se (začít) modlit: “ Učinit konkrétní praktická opatření pro 
podporu modlitby“ 

Je potřeba zvolit konkrétní okolnosti, abychom vytrvali. Pro každodenní modlitbu 
jsou blahodárná určitá praktická opatření: stanovit si pevnou hodinu (pokud možno 
každý den stejnou); zvolit si místo a polohu, která podporuje usebranost: vždyť se 
modlíme i svým tělem. Nesnažme se najít pro modlitbu ideální podmínky. Takové 
samozřejmě neexistují, protože Bůh se s námi nesetkává v ideálním světě, ale v 
konkrétních situacích našeho každodenního života. I když v našem domě není nikdy 
úplné ticho, neznamená to, že Pán naší modlitbě nepožehná                 (www.vira.cz) 



  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Jana Sarkandra, 
ve středu je památka Panny Marie, prostřednice všech milostí, příští neděle 
je 4. neděle velikonoční, den modliteb za duchovní povolání. 

• Májové pobožnosti – dnes v 15 hodin na Rožberku, jindy po každé mši svaté. 

• Večer chval – v úterý 7.5. od 18,30 hodin na Pouchově. 

• Setkání seniorů farnosti – bude ve čtvrtek od 16 hodin na pouchovské faře. 

• Setkání členů Pastorační a Ekonomické rady farnosti – setkání se uskuteční 
ve čtvrtek od 19,30 hodin na pouchovské faře. 

• Návštěva starých a nemocných farníků – v pátek v dopoledních hodinách. 

• Sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců – se uskuteční příští neděli 
při všech bohoslužbách. V semináři máme našeho bohoslovce Davida, pamatujme 
na to s vděčností a stálými modlitbami za něho i ostatní bohoslovce. 

• Den matek – příští neděli poděkujeme všem našim živým maminkám za jejich lásku 
a starostlivost o nás od narození až po tyto dny a pomodlíme se i za zemřelé 
maminky. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (6. – 12. 5. 2019) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

6.5. Po  7,30 Za farnost 17,00 Za +rodiče a sourozence 

7.5. Út ------  ------  

8.5. St 18,00 Za pana kanovníka Duška 17,00  

9.5. Čt 18,00 
Za Aloisii a Rudolfa 
Pastuszkovy, +rodiče a 
sourozence z obou stran 

17,00  

 10.5. Pá 18,00 
Za +manžela, maminku  
a duše v očistci 

17,00 Za +dceru Helenku 

11.5. So 18,00 
Za +Václava Hovorku  
a ten celý rod  
a za rodinu Zavadilovu 

17,00  

12.5. Ne   8,00 
Na poděkování za 
prokázaná dobrodiní  
a Boží pomoc pro rodinu 

  9,30 Na úmysl dárce 

Lektoři Ne   
Jitka Novotná 
Marie Šetřilová 
Veronika Horejšová 

Ne 
Marie Bártová 
Zdeněk Krám 
Jitka Bartošová 

Čísla písní k liturgii  405,407  405,407 

Úklid kostela Skupina V   
 
 

Trocha humoru: Starší paní z venkova přijela na dovolenou do města ke své dceři. Jako naschvál nikdo 

nebyl doma a na dveřích cedulka: Přijedeme zítra. Co měla dělat. Odebrala se do ulic a chtěla 
přenocovat v hotelu. Vrátný ji vede chodbou, zastaví se u dveří a otevře. Tetka se k němu otočí 
se slovy: „Abyste věděl, pane, tenhle pokoj nechci. Člověk zaplatí hříšné peníze a dostane takový 
kumbál jako plivátko, s jednou židlí a zrcadlem. Ani spát tu není na čem. Myslíte si, že když přijela 
bába z vesnice, musí jí to stačit." „Ale paní, co se rozčilujete," povídá vrátný. „Vždyť jste teprve 
u výtahu." 

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