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Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Skutky apoštolů 14,21b-27 

 
 

                 

 

2. čtení: Kniha Zjevení sv. Jana 21,1-5a 

 
 

 
Jan 13,31-33a.34-35 

 
 

 

 

Papež František: Zbav nás od zlého 

Na náměstí sv. Petra se k pravidelné středeční audienci shromáždilo zhruba 20 tisíc 
poutníků. Papež František se věnoval poslední prosbě modlitby Otčenáš „zbav nás 
od zlého“.  

„Z Ježíšova odpuštění na kříži vychází pokoj, opravdový pokoj přichází shůry. 
Ten, který vstal z mrtvých, dává pokoj. První pozdrav, kterým zmrtvýchvstalý Ježíš 
oslovuje své učedníky, je: Pokoj vám... Pán nám dává pokoj a my musíme zároveň prosit: 
zbav nás od zlého, abychom neupadli do zla. Toto je naše naděje a síla, kterou nám Ježíš 
dává. Tento vzkříšený Pán, který je mezi námi, je zde a dává nám sílu a slibuje nám, 
že nás osvobodí od zlého,“ zakončil Petrův nástupce svoji katechezi k poslední prosbě 
Otčenáše.           

 (www.cirkev.cz) 
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5. neděle velikonoční 
19. května LP 2019 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi 

 

Jsme ve večeřadle, před malou chvilkou Ježíš umyl učedníkům nohy a začali slavit 
Poslední večeři. Ale text je vybrán především pro odkaz na základní princip fungování 
společenství církve. Ježíšovo slovo není jen dobrá rada, ale přikázání. 

Po tři neděle budeme číst ze závěru celé Bible, a tedy ze závěru Apokalypsy. Po všech 
peripetiích života a pronásledování ti, kdo obstáli, zakusí nádheru cíle připraveného Bohem: 
dar nové země. V obrazné řeči se mísí jak biblická symbolika, tak i důraz na emoce. 
Obojí ale svědčí o velkolepém Božím daru, který pro nás Bůh připravil. 

Velikonoční doba se posunula od samotné radosti ze vzkříšení Pána k otázce, co a jak 
mají učedníci konat. Pán začal klást první komunitě na srdce otázku zvěstování evangelia. 
Ale bude jim někdo naslouchat? A za jakých okolností to bude možné? 

Svatý Pavel a svatý Barnabáš se vracejí z první misijní cesty, z území středu dnešního 
Turecka do Antiochie Syrské (přístav v severovýchodním cípu Středozemního moře). 
Ta byla centrem křesťanů celé oblasti. A všude ustanovují správu nových komunit (náznak 
dnešního systému duchovní správy). 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vatikán uznal bosenské Medžugorje za katolické poutní místo 
 

Papež František schválil vyhlášení bosenského městečka Medžugorje za katolické 

poutní místo, i když církev nepovažuje za prokázané zjevení, které se tam mělo 

odehrát. V prohlášení to uvedl vatikánský mluvčí Alessandro Gisotti. 

"Svatý otec prostřednictvím arcibiskupa Henryka Hosera, apoštolského vizitátora 

v Medžugorje, a prostřednictvím nunciatury v Sarajevu oznámil, že je možné 

organizovat poutě do Medžugorje. Stále však ve snaze nevytvářet dojem, že tím církev 

uznává autenticitu tamějších fenoménů, jež dosud vyžadují církevní šetření," napsal 

v prohlášení mluvčí. V loňském roce Medžugorje navštívil milion věřících, kteří se tam 

modlili před sochou Panny Marie. 

"Týká se to pastýřů všech stupňů a řádů, kteří se rozhodnou vydat do Medžugorje 

a celebrovat tam nebo koncelebrovat. Vzhledem k velkému počtu lidí, přicházejících 

do Medžugorje, a hojným plodům milosti, které odtud vzešly, je toto rozhodnutí 

výrazem zvláštní pastorační pozornosti, kterou Svatý otec tomuto místu věnuje, 

aby usnadnil a podpořil dobré plody. Apoštolský vizitátor tak po dohodě s místními 

ordináři bude moci snadněji navazovat vztahy s osvědčenými a dobře připravenými 

kněžími, kteří organizují poutě do Medžugorje a kterým nabídne informace a indikace 

pro plodný průběh takovýchto poutí," konstatoval mluvčí. 

Duchovní, kteří pouti do bosenské obce organizují, musejí být podle Vatikánu 

náležitě připraveni, aby se věřící při pouti vyhnuli "jakýmkoli zmatkům v chápání 

dogmatu". V obci na hranicích Bosny a Chorvatska měly čtyři dívky a dva chlapci 

před lety vidět Pannu Marii. Ke zjevení mělo dojít v červnu 1981, šestici vizionářům, 

dnes už dospělým, se podle jejich tvrzení Panna Maria dodnes zjevuje. 

 

(Zdroj: Vatican News, ČTK) 

 

 

„Radujte se s námi“ aneb Den otevřených dveří a prezentace 
pastoračních center Biskupství královéhradeckého 

 

Pastorační centra Biskupství královéhradeckého Vás zvou v sobotu 25. května 2019 
v rámci Týdne otevřených kostelů do kostela Panny Marie v Hradci Králové na Velkém 
náměstí, kde Vám představí svoji činnost, která se dotýká celé diecéze. Dozvíte se, 
co konkrétně centra dělají a čím se zabývají. 

Na úvod zazní svědectví generálního vikáře Mons. Jana Paseky. Bude následovat 
vystoupení studentů Biskupského gymnázia a Církevní základní umělecké školy 
z Hradce Králové a poté již budete mít možnost seznámit se s jednotlivými centry. 
Je pamatováno i na děti, pro které budou připraveny různé aktivity. Začínáme 
ve 14 hodin. Program bude končit v 17 hodin. 

Přijďte či přijeďte – rádi Vás uvítáme. Na viděnou s Vámi se těší pracovníci 
pastoračních center. 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Noc kostelů na kole 

V pátek 24. května se uskuteční 2. ročník putování na kole po okolí Hradce 
Králové.  

Naplánovaná je letos jedna trasa. Povede z Hradce Králové přes Pouchov, 
Černilov, Číbuz, Smržov, Holohlavy, Lochenice a zpět do Hradce. Na 44 km trase je 
naplánována návštěva 8 kostelů. Vyrazíme společně v 17:00 od katedrály sv. Ducha. 
Předpokládaný návrat bude po 21 hodině. V každém kostele bude na  cyklopouníky 
čekat krátký program a za navštívení kostela dostanou cyklisti památeční razítko do 
poutnického pasu. V cíli cesty, Kostele Nanebevzetí Panny Marie, čeká cyklisty malé 
pohoštění.                                                                                                                 

„Myšlenkou Noci kostelů je zprostředkovat široké veřejnost setkání s 
křesťanstvím, jeho kulturním dědictvím i myšlenkami prostřednictvím zážitků. A my si 
myslíme, že seznámit se s křesťanstvím se dá i skrze sport,“ říká Petra Kolčavová.                                                                                           

Pořadatelem je Biskupství Královehradecké a akce je určena pro širokou 
veřejnost.   

                (www.bihk.cz) 

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

Několik podnětů, jak se (začít) modlit: “V modlitbě vytrvat“ 

Když jsem se rozhodl věnovat čtvrthodinu tiché modlitbě, zůstanu čtvrt hodiny 
v tichu před Bohem. Na tom, že nevím, co mám dělat během těch pár minut (které mi 
připadají hrozně dlouhé), nezáleží. Nezáleží ani na tom, že pociťuji jen neurčitou 
nudu a z modlitby mě vytrhuje spousta neodbytných myšlenek. Důležité není to, 
co dělám já, ale to, co Bůh působí ve mně, a to v danou chvíli nevidím. 

                         (www.vira.cz) 

• Úcta k Panně Marii nejen v Evropě 

Vždy, když naše děti někam cestují, snažím se zjistit, jaké patrony a svaté tento 
stát či země má. K těm se pak obracím nejen s prosbou za naše drahé na cestách, 
ale i za celou tu zemi a lidi v ní. Tentokráte jsem se blíže seznámila s Pannou Mariií 
z Guadeloupe…a zjevením P. Marie v Mexiku. 

             (LV) 

 „ Je vlastně překvapující, jak málo toho u nás o zjevení Panny Marie 
v Guadalupe v Mexiku víme. Přitom tato "tmavá Panna" je v Mexiku a v celé latinské 
Americe všudypřítomná. Její obrazy a sošky obklopené květinami zdobí luxusní byty 
právě tak, jako chudé chatrče. Její obrazy najdeme i všude na veřejných prostorách, 
v restauracích, na nádražích, v továrnách a dílnách, nebo třeba na zpětném zrcátku 
soukromých automobilů. Taxikáři ji prosí o ochranu při svém povolání. Rodiče 
pojmenovávají po ní své děti Lupa, Lupina, Guadalupina.  

Kdo je tedy tato Svatá Panna z Guadalupe a proč vzbuzuje neustále tolik 
pozornosti a je předmětem uctívání natolik, že byla v roce 1945 prohlášena Svatým 
stolcem patronkou a ochránkyní Ameriky?“  

Pokračování příště.              
                         (www.katolik.cz) 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, 
kněze, ve středu je památka sv. Rity z Cascie, v sobotu je památka sv. Řehoře VII., 
papeže, příští neděle je 6. neděle velikonoční. 

• Mše v DMT – mše svatá bude sloužena zítra v 16 hodin. Je možnost účastnit se na ní. 

• Noc kostelů – akce se uskuteční v pátek od 18 hodin na Pouchově i Rožberku. 
Začneme v 17,50 hodin vyzváněním zvonů. Z toho důvodu bude mše svatá 
na Pouchově ve farním sále. Celý program je na plakátcích. Prosíme o roznesení 
do obce. 

• Sbírka - Čeští a moravští biskupové během lednového plenárního zasedání rozhodli 
o vyhlášení sbírky na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Tato sbírka 
je vyhlášena na neděli 26. května, což je 6. neděle velikonoční, která je vyhlášena jako 
Den modliteb za pronásledované křesťany. Ve farnostech lze provést tuto sbírku 
i formou tzv. „dveřní“, tedy druhé sbírky. 
 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (20. – 26. 5. 2019) 
 

Den Pouchov Rožberk 

20.5. Po  7,30 
Za uzdravení  
nemocné osoby 

17,00 
Na poděkování za dožitá 
léta a za požehnání  
do dalších let 

21.5. Út ------  ------  

22.5. St 18,00 
Za rodiče Dytrtovy, syna 
Vladimíra a rodinu Fejfarovu 

17,00 
Za +Milenu Kuchařovou  
a +kostelnice z Rožberka 

23.5. Čt ------ Requiem v katedrále SD 17,00 
Na poděkování za Boží 
ochranu syna 

24.5. Pá 18,00  17,00 
Za +manžela, sestru  
a duše v očistci 

25.5. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za dar víry pro děti  
a vnoučata a za živé 
a +z rodin 

26.5. Ne   8,00 
Za +rodiče, jejich 
sourozence a duše v očistci 

  9,30 
Za uzdravení vztahů  
v rodině 

Lektoři Ne   
Lenka Rusková 
Ondřej Rusek 
Alena Záveská 

Ne 
Marie Hesounová 
Stanislava Kozáková 
Pavel Hesoun 

Čísla písní k liturgii  409,407  409,407 

Úklid kostela Skupina VI   
 
 

Trocha školního humoru: Učitel: “Na místo - Sázava se vlévá do Vltavy - můžeme obrazně 

říci, že Vltava pije Sázavu. Může mi někdo z vás, žáci, uvést podobný příklad?“ Žák: „Prosím, 
ano. Místo tatínek pije Plzeň, můžeme říci: Plzeň se vlévá do tatínka.“ 
------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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