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K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Skutky apoštolů 3,14.43-52 

 
 

                 

 

2. čtení: Kniha Zjevení sv. Jana 7,9.14b-17 

 
 

 
Jan 10,27-30 

 
 

 

 

 

 

Modlitba za mír  
V pondělí 6. května v podvečer se v hlavním městě konal poslední bod programu 

papežovy návštěvy v Bulharsku. Na náměstí Nezávislosti se sešli představitelé šesti 
náboženských vyznání působících v této zemi, tedy pravoslavných, arménských, 
evangelických a katolických křesťanů, a dále judaismu a islámu, aby se společně ztišili 
a každý zvlášť pronesl modlitbu za mír ve světě. Společně si pak vyslechli modlitbu 
svatého Františka z Assisi, po níž se k přítomným obrátil Petrův nástupce krátkým 
proslovem.          (www.cirkev.cz) 

               

Nedělní farní zpravodaj 19/19 
/17 111111111711111/42/16                         
/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

4. neděle velikonoční 
12. května LP 2019 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Plesejte Hospodinu, všechny země 

 

Úryvek je vzat z řeči o „dobrém pastýři“. Kristus v něm rozvíjí téma „naslouchání“ a „poznání 
mezi pastýřem a stádem. Mezi Kristem a věřícími vzniká důvěrné spojení a společenství; 
on „poznává„ tj. vniká do osobní hloubky milované stvořené bytosti, která mu odpovídá 
„nasloucháním“ a přilnutím vírou. Takto se rodí ideální učedník. Je jím ten, kdo jde za svým 
pastýřem, vůdcem a společníkem v pozemském putování. 

Vyprávění Apokalypsy nejdříve představilo nebe (4. kapitola), následně se objeví vítězný 
Beránek, jenž spustil řetězec posledních událostí, které vedou k vítězství věrných a pádu 
mocností Zla. V šesté kapitole vyjedou mocní jezdci, kteří mají za úkol začít proces se Zlem. 
Ale to je přerušeno andělem, který nejprve volá věrné k Bohu.  

Dnešní neděle je také nazývána nedělí dobrého pastýře, protože se čte z Janova 
evangelia úryvek o dobrém pastýři. Slovo o pastýři překvapivě zazní i ve druhém čtení. 
Tato neděle je spojována s modlitbou za nové kněze. Ale to není jediné téma. Liturgie nás 
opět vede k rozjímání nad úkolem hlásat evangelium, ale zaměřuje pohled na pohany 
(první čtení, žalm). Zároveň uvidíme Pána nejen v roli pastýře pozemských poutníků, 
ale i v roli Krále vykoupených. 

Vyprávění Skutků pokračuje od vzniku církve a prvních kroků k šíření evangelia za hranice 
Izraele. Svatý Pavel a apoštol Barnabáš se na první apoštolské cestě (od jižního pobřeží 
zhruba do středu dnešního Turecka) vyrovnávají s nepřijetím zvěsti evangelia mezi Židy. 
Otázka hlásání pohanům byla pro Pavla zásadní. Dnes čteme o události, která mu 
pomůže obrátit k nim pozornost. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka 
na měsíc květen 2019 

 

Abychom se na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje vzájemně uznávali a ctili jako 
děti stejného Otce, navzdory kulturním, náboženským nebo etnickým rozdílům. 

  

 „Kristus vstal z mrtvých!“ Těmito slovy si už od starověku křesťané ve velikonočním čase 
navzájem přáli: Christos voskrese! Voistinu voskrese! Tato slova vyjadřují velikou radost 
z vítězství Krista nad zlem a smrtí. Jsou potvrzením a svědectvím srdce naší víry: Kristus 
žije! On je naše naděje a nejkrásnější mladost tohoto světa. Vše, čeho se On dotýká, 
se stává novým, naplňuje se životem. On žije a chce, abychom žili! On je v nás, je s námi 
a nikdy nás neopustí! On kráčí s námi! Jakkoli bychom se vzdálili, po našem boku 
je Vzkříšený, který nás neustále volá a čeká, abychom začali znovu. Nikdy nemá strach 
začít znovu: vždy nám podá ruku, abychom nově začali. Když se cítíš starý kvůli smutku – 
smutek tě činí zestárnutým –, kvůli nevraživosti, strachu, pochybnosti a neúspěchu, 
On bude přesto u tebe, aby ti dodal sílu a naději. On žije, chce, abys žil, a kráčí s tebou 
(Postsynodální exhortace Christus vivit, 1–2).  
Jsme vděční svatým Cyrilu a Metodějovi, spolupatronům Evropy, kteří svými modlitbami, 
důmyslem a svornou apoštolskou námahou jsou nám příkladem a zůstávají i po více 
než tisíciletí inspirátory plodného dialogu, harmonie, bratrského setkání mezi církvemi, státy 
a národy! Kéž jejich zářivý příklad podnítí mnohé další, aby je napodobovali i v našich 
časech, a tak dali vzniku novým cestám pokoje a svornosti! (z úvodní promluvy papeže 
Františka na jeho apoštolské cestě do Bulharska). 

(Autor: Pavel Ambros SJ) 
 
 

TOK - Týden otevřených kostelů 
 

V týdnu od 19. do 26. května 2019 proběhne v Hradci Králové již šestý ročník projektu 
Týden otevřených kostelů. Formou koncertů, workshopů, přednášek a divadelních 
představení chce křesťanství současnému člověku nabídnout svou krásu a jedinečnou 
atmosféru sakrálních prostor, jako i je jeho hlavní osobnost, Ježíše Krista a hodnoty, které 
přináší. Pořadatelem projektu je skupina křesťanů z Hradce Králové pod záštitou 
Královéhradeckého biskupství a Města Hradec Králové. Zakladatelem projektu je P. Jan 
Linhart. Tématem Týdne otevřených kostelů 2019 je Radost. Papež František 
ve své apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium zve, abychom se navrátili ke svému 
osobnímu setkání s Ježíšem Kristem. Toto pozvání je adresováno všem lidem. 
Z této radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen a každý ji může zakoušet uprostřed 
maličkostí všedního života. Radost zůstává alespoň paprskem světla, který se rodí z jistoty, 
že jsme nekonečně a nadevše milování. A tuto pravou radost si nechceme ponechat jenom 
pro sebe, ale chceme se o ni dělit s ostatními. Hosty letošního ročníku jsou: Marek Orko 
Vácha, římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel; Jiří Stivín, jazzový 
hudebník, multiinstrumentalista, skladatel a Ing. Zdeněk Lukeš, architekt. V průběhu celého 
týdne probíhá interaktivní program pro školy v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Cílem 
je přiblížit dětem srozumitelnou a zajímavou cestou účel kostela.  
 

Více na www.tyden-otevrenych-kostelu.com  a www.facebook.com/tokhk/ . 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Pozvánka na farní pouť  

Naši milí farníci,                                                    

v sobotu 18. 5. 2019 budeme pořádat farní pouť do Broumova a okolí. Autobus 
bude vypraven v 8.00 od fary na Pouchově. První zastávka bude na Hvězdě, 
kde budeme slavit od 10.00 mši v kapli Panny Marie Sněžné. Obědové menu si 
pro nás připraví pan Jan Novák v Hotelu Hvězda (kam jezdíval i pan kardinál Duka). 
Po té se nás ujme broumovský děkan Martin Lanži, který nás provede několika 
svatostánky z jedinečné broumovské skupiny barokních kostelů. V 16.00 jsme 
objednáni (podle zájmu) na prohlídku benediktýnského kláštera v Broumově. Kdo 
ho již navštívil, může relaxovat v příjemné kavárně v areálu kláštera, popř. 
se  procházet v jeho okolí. Prosím, zapište se včas na seznam v kostele 
na Pouchově nebo Rožberku, kde také vyplníte, zda máte zájem o oběd 
či prohlídku kláštera.        

     Na příjemné zážitky s vámi se těší organizátoři pouti  
Jarka Vojáčková a František Novák. 

• Na návštěvě v semináři 

Každoročně zve vedení kněžského semináře v Praze rodiče a příbuzné 
bohoslovců na návštěvu semináře. Loni jsem byla se svoji sestrou Soňou, letos s 
Majkou Šepsovou a kamarádkou Míšou. David nás přivítal už na hlavním nádraží a 
celou dobu se o nás dobře staral.  

V 11 hodin byla v seminární kapli mše svatá - celebroval ji Dr. Jaroslav Brož. 
Po mši jsme byli pozvaní na oběd do refektáře. Byl vynikající - polévka, svíčková, 
bábovka, možnost kávy a výběr tekutin. Měli jsme možnost (my příbuzní a přátelé) 
vidět prostory i pokoje, kde žijí a studují naši seminaristé. Každý jistě pochopí, že tato 
Cesta není snadná - a jak nesmírně důležitá je duchovní (a lidská) podpora našich 
seminaristů.  

Příští akademický rok v prvním ročníku za hradeckou diecézi nebude žádný 
bohoslovec, do olomouckého konviktu nastupuje jeden kandidát. Každé povolání 
ke kněžství je v nynější době velmi vzácné - a dokončení kněžským svěcením - musí 
být vymodlené. 

     Ivana Fendrychová 

• Ježíš zve učedníky: „Pojďte snídat!“ Neříká: „Pojďte se modlit!“ 

Když apoštolové vystoupili z lodi na břeh, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou 
rybu a vedle chléb. Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“. Nikdo z učedníků se ho 
neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. (Jan 21, 9 – 12) Ježíš - Pán, zve 
učedníky: „Pojďte snídat!“ Neříká: „Pojďte se modlit!“ nebo „Připravte se, za chvíli 
bude mše.“ 

 Ježíš svým učedníkům připravil snídani a oni právě v této situaci zakusili, že je s 
nimi Pán. Ježíš je i s námi v běžných každodenních situacích. I s námi chce 
posnídat, jede s námi do práce, dá si s námi kafe...  

V našem životě není chvíle, kdy by nebyl s námi. Uvědomujeme si to? Prožíváme 
tyto situace s ním? Přesto jsou chvíle vyhrazené jen na modlitbu důležité! Učíme se 
při nich Ježíšovu blízkost rozpoznávat a spojovat se s ním. Ne proto, že s námi jindy 
není, ale abychom ho poznali a setkali se s ním i ve všech ostatních okamžicích. 
                 (www.vira.cz) 



  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je svátek sv. Matěje, apoštola, ve čtvrtek 
je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, 
příští neděle je 5. neděle velikonoční. 

• Net for God – ve čtvrtek od 19,30 hodin ve farní místnosti. Téma: Sedm bratří 
pro život. Sedm cisterciáckých mnichů z Tibhirine v Alžirsku, zavražděných roku 
1996, bylo společně prohlášeno za blahoslavené 8. prosince 2018 v Oranu. 
Ukazují nám cestu jednoty až ke společnému obětování života. Film ukazuje 
na klikatou cestu, která je vedla k jednomyslnému rozhodnutí odevzdání se až do 
konce. Tato zkušenost, prožívaná v mnišském životě, je pro každého z nás 
pozváním odpovědět na Boží lásku každodenním odevzdáváním života. Přijďte. 

• Pouť do Broumova – na pouť odjíždíme v sobotu v 8 hodin od pouchovského 
kostela. Podrobný plán je na 3. straně tohoto zpravodaje. 

• Pozvánka na Akademii pro aktivní třetí věk - Diecézní centrum pro seniory zve 
seniory, animátory seniorů a další zájemce na čtvrté setkání Akademie pro aktivní 
třetí věk, které se uskuteční 15. května 2019 od 9,15 – 14 hodin v Novém 
Adalbertinu (2. patro – malý sál) v Hradci Králové. Téma letošního ročníku zní: Jak 
se v seniorském věku udržet v duchovní, duševní a fyzické pohodě. Na akci 
vystoupí Kateřina Lachmanová, Jaroslav Šturma a další hosté. Srdečně zve DCS. 

 
 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (13. – 19. 5. 2019) 
 

Den Pouchov Rožberk 

13.5. Po  7,30 Za + Miroslavu Davidovou 17,00 Za +manžela a +rodiče 

14.5. Út ------  ------  

15.5. St 18,00 
Za +rodiče Evu a Karla 
Ettlerovy a tetu paní Věru 
Horákovou 

17,00 
Za +manžela, t. celý rod 
 a duše v očistci 

16.5. Čt 18,00 
Za +maminku Žofii 
Prokopovou 

17,00 
Za +rodiče Vendolských  
a duše v očistci 

17.5. Pá 18,00 Františkáni 17,00 
Za dar víry a obrácení 
rodiny, příbuzných  
a za duše v očistci 

18.5. So ------ Farní pouť do Broumova ------ Farní pouť do Broumova 

19.5. Ne   8,00 
Za Františka a Annu Špač-
kovy, sestru Anežku, vnuka 
Luboše a vnučku Hamy 

  9,30 
Za manžela, snachu, 
sestry a rodiče z obojí 
strany 

Lektoři Ne   
Veronika Horejšová 
Jitka Benešová 
Rudolf Pastuszek 

Ne 
Lukáš Kyrian 
Stanislava Poznarová 
Petr Rusek 

Čísla písní k liturgii  408,407  408,407 

Úklid kostela    
 
 

Trocha humoru:  
Tulili se k sobě ve vinárně: „Až se, miláčku, vezmeme, budeme mít tři děti!" „Jak jsi na to 
přišla?" „Jsou zatím u mojí maminky!" 

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

