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Papež František v Rumunsku 

„Návrat k duši národa zaručuje jeho budoucnost,“ řekl papež v promluvě 
k představitelům rumunského veřejného života v prezidentském paláci… „Ať oheň Ducha 
svatého stráví naši nedůvěru,“ pronesl římský biskup na setkání pravoslavným patriarchou 
Danielem a svatým synodem… „Pomoz nám, Otče, věřit v to, oč prosíme,“ rozjímal římský 
biskup na ekumenické bohoslužbě v pravoslavné katedrále… „Zlo nelze napravit zlem,“ 
řekl mimo jiné Svatý otec na setkání s romskou komunitou…„»Domácí víra« buduje 
kousek po kousku Boží království,“ řekl Svatý otec na setkání s rodinami a mládeží 
za účasti asi 100 tisíc lidí. 

(www.radiovaticana.cz) 
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Slavnost Seslání Ducha svatého 
9. června LP 2019 

Barva červená. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Sešli Ducha svého, Hospodine, a obnovíš 
tvář země, aleluja 

 

Okamžik vzkříšení byl pro apoštoly zásadním zlomem v pochopení Ježíšova poslání. Ale 
nešlo jen o pochopení. Teprve nyní, když Ježíš vstal z mrtvých, může apoštolům vdechnout 
dar své lásky – Ducha svatého. A s tímto darem Ducha dostávají apoštolové také Boží moc! 

Svatý Pavel řeší konflikt, protože komunita se pře, kdo je větší, když někteří z nich nemají 
dar jazyků (1 Kor 12 – 14). Proto Pavel vysvětluje vztah mezi Duchem svatým 
a duchovními dary (charismaty). 

Slavíme třetí největší slavnost církevního roku. Připomínáme si dar Ducha svatého, mnozí 
lidé dnes přistupují k přijetí svátosti biřmování. Budeme uvažovat o Duchu svatém, ale také 
prosit za jeho nové vylití a modlit se za jeho charismata pro celou církev. 

Letnice byly židovským svátkem slaveným 50 dní po Velikonocích, kdy se přinášela první 
úroda a děkovalo se Bohu za dar Tóry (Zákona). Na tento den přicházeli do Jeruzaléma 
poutníci z celého světa. Učedníci v předchozí kapitole zažili nanebevstoupení Krista; nyní 
mají čekat a modlit se. 

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 Františka 
k 53. mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 

 

Síť je příležitostí, podporující setkání s druhými, může ale také umocnit naši vlastní 
izolaci, jako pavučina schopná polapit nás. Právě mladí lidé jsou nejvíce vystaveni iluzi, 
že social web je v rovině vztahů může cele uspokojit, iluzi vedoucí až k nebezpečnému 
jevu mládeže jako „sociálních poustevníků“, podstupujících riziko úplného odcizení 
se společnosti. Tento dramatický vývoj odhaluje závažnou trhlinu v pletivu vztahů 
ve společnosti, narušení, které nemůžeme ignorovat. 

Tato různorodá a záludná skutečnost klade rozličné otázky etického, sociálního, 
právního, politického a ekonomického charakteru a dotýká se i církve. Zatímco vlády 
hledají cesty zákonné regulace pro zachování původní vize svobodné, otevřené 
a bezpečné sítě, my všichni máme odpovědnost napomáhat jejímu pozitivnímu využívání. 

Je zřejmé, že nestačí pouze znásobovat spojení, aby se zvětšilo i vzájemné chápání. 
Jak tedy nalézt pravou komunitní identitu při vědomí odpovědnosti, kterou jedni k druhým 
máme také na online síti? 

 
„Patříme přece k sobě všichni jako údy“ 

Možná odpověď může být nastíněna třetí metaforou, totiž o tělu a údech, kterou svatý 
Pavel používá, když chce ve vztazích přiblížit vzájemnost mezi lidmi, vzájemnost danou 
organismem, který tyto lidi sjednocuje. „Proto nechte lhaní a každý mluvte se svým bližním 
pravdu. Patříme přece k sobě všichni jako údy“ (Ef 4,25). Patřit k sobě všichni jako údy 
je nejhlubší důvod toho, proč apoštol vybízí odložit lež a říkat pravdu: povinnost střežit 
pravdu vyvstává z požadavku neprotiřečit vzájemnému vztahu společenství, nepopírat ho. 
Vždyť přece pravda se zjevuje ve společenství. Lež, naopak, je egoistickým odmítnutím 
uznání vlastní přináležitosti k tělu; je odmítnutím darovat se druhým, čímž se tak ztrácí 
jediná cesta k nalezení sebe sama. 

Podobenství o tělu a jeho údech nás vede k zamyšlení nad naší identitou, založenou na 
společenství a jinakosti. Jako křesťané se všichni považujeme za údy jediného těla, jehož 
hlavou je Kristus. To nám pomáhá v tom, abychom se na druhé nedívali jako na možné 
konkurenty, ale abychom i v nepřátelích spatřovali osoby, své bližní. Už není třeba mít 
nepřítele, abychom potvrdili sebe samotné (auto-definirsi), protože všezahrnující pohled, 
kterému se učíme od Krista, nám jinakost odhaluje novým způsobem, totiž jako 
podstatnou část i podmínku vztahu a blízkosti. 

Tato schopnost vnímání a společenství mezi lidskými osobami má svůj základ 
ve společenství lásky mezi Božskými osobami. Bůh není Osamocenost, ale Společenství; 
je Láska, a tudíž sdílení, protože láska stále komunikuje, dokonce sdílí sebe samu, aby se 
přiblížila k druhému. Aby Bůh mohl komunikovat s námi a my s ním, přizpůsobuje se 
našemu vyjadřování tak, že v dějinách vede skutečný a vlastní dialog s lidstvem (srov. 
Druhý vatikánský koncil, Konstituce o Božím zjevení, Dei Verbum,2). 

Díky tomu, že jsme stvořeni k obrazu a podobnosti s Bohem, který je společenstvím 
a sdílením sebe sama, neseme neustále ve svém srdci touhu žít ve společenství, 
patřit ke společenství. „Vskutku nic – říká svatý Basil – není tak vlastní naší přirozenosti, 
jako schopnost vstupovat do vztahu s druhými, mít potřebu druhých.“ 

 
(dokončení za ve zpravodaji č. 25/19) 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• A opět tu byla pouť! 

Vyjeli jsme 18. května ráno v 8 hodin krásným, pohodlným autobusem rozkvetlou 
májovou přírodou směr Broumov. Cestou nám P. Miloslav přednesl výklad o tamním 
klášteře. V 10 hodin jsme už byli u kaple Hvězda, zasvěcené Panně Marii Sněžné, 
kde jsme měli mši svatou. Po ní prohlídka blízkého i dalekého okolí z vyhlídky 
se skalními útvary v lesích. V krásné horské chatě nás čekal milý pan vedoucí 
s dobrým obědem a nápoji. Na Broumovsku je plno kostelů věhlasných italských 
i jiných stavitelů. Jsou to vzácné památky, ale bohužel poničené a zdevastované. 
Po vyhnání Němců z této oblasti až dodnes byly tehdejším režimem odsouzeny 
k zániku. „Náplava“ nových osídlenců, povětšinou bezvěrců, o ně též zájem neměla. 
Je jich asi 10. Navštívili jsme pouze tři: 

1. Šonov – zasvěcený sv. Markétě – otrhaný zvenku i uvnitř jako žebrák, 
pouze dvě krásné opravené věže a pokrytá střecha září do daleka. Kdysi poutní 
místo. Bohoslužby se zde neslouží. 

2. Otovice – zasvěcený sv. Barboře. Tam už alespoň byla elektřina, ale jinak – 
bída. 

3. Božanov – opravený zvenku, zasvěcený sv. Máří Magdaléně. Tam už naši 
varhaníci i prohnali varhany. 

Víc kostelů jsme nestihli navštívit, protože v 16. hodin nás čekala prohlídka 
kláštera v Broumově. Je to mohutný komplex budov, zvenku poměrně opravený, 
ale uvnitř by byly potřebné mnohamilionové opravy. Průvodce nám poskytnul 
zajímavý a poutavý výklad, ale jen na třech místech kláštera. (Refektář, knihovna, 
kostel). Byli tam za totality internováni kněží a řádové sestry, tito velmi trpěli 
nelidskými podmínkami, zimou, prací na polích i v továrnách. Mnoho jich tam 
zemřelo. Před 18. hodinou byl odjezd a v půl 8 večer jsme byli zpátky doma, Bohu 
díky bez nehody, a všichni v pořádku. I počasí nám přálo a jistě všichni účastníci 
pouti byli spokojeni. Velký dík patří manželům Vojáčkovým a příjemnému a milému 
řidiči autobusu. 

Už se těšíme na další pouť, zatím je její cíl tajný.  

     Příspěvek od maminky p. Šiffela Heleny Rýznarové 

 

A nedá mi to, ještě něco ode mě. 

Na pouti jsem se seznámila s pokornými a milými farníky, od kterých bych se mohla 
učit, jak přijímat těžkosti a životní zkoušky. Bohu díky za ně! 

                     (JN) 

• Několik tipů jak zacházet s mocí 

(podle knihy Stefan Kiechle „Jak zacházet s mocí“, kterou vydalo Karmelitánské 
nakladatelství) 

Každý člověk má nad někým nějakou moc: rodiče, prodavači, vrátní, učitelé, 
lékaři, vedoucí, řidiči hromadné dopravy… Šéfové, ředitelé, starší spolužáci… Je 
moc v zásadě dobrá, anebo zlá? Je dobré o moc usilovat? A jak to z křesťanského 
pohledu chápat? Existují hodnoty a měřítka, podle nichž můžeme moc vykonávat 
dobře? …pokračování příště                                

      (www.vira.cz) 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka Panny Marie, Matky Církve, 
v úterý je památka sv. Barnabáše, apoštola, ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, 
nejvyššího a věčného kněze, v sobotu je památka sv. Víta, mučedníka a zemského 
patrona, příští neděli budeme slavit slavnost Nejsvětější Trojice. 

• Setkání pastorační rady farnosti – se uskuteční v pondělí od 19,30 hodin večer 
ve farním sále na Pouchově. Prosím její členy o účast na tomto jednání. 

• Farní den – připomínáme termín jeho konání: neděle 23. června. V 10 hodin bude 
společná mše svatá na Pouchově, potom společné chvíle na zahradě fary 
a v prostorách fary. Program bude upřesněn po zasedání pastorační rady. Prosíme, 
zapište se na papír, pokud budete chtít společně poobědvat. 

• Setkání NET FOR GOD - se uskuteční ve čtvrtek od 19,30 hod na faře na Pouchově. 
Název: Přítel ubohých – Jean Vanier. Téma: jak se dnes mohu přesvědčit o tom, že 
právě ti nejvíce na okraji, nejubožejší a nejchudší lidé mě mohou přetvářet 
a uzdravovat? Film nás zve k tomu, abychom poznali bohatství a podivuhodnou sílu 
ubohých lidí. Spojeno s malým občerstvením. Zakončení společnou modlitbou. 

• Setkání seniorů farnosti – bude o týden posunuto a bude se konat ve čtvrtek 
20. června od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno v 18 hodin mší 
sv. v kostele. 

• Omezení počtu bohoslužeb – kvůli hospitalizaci P. Miloslava ve fakultní nemocnici 
bude v příštím týdnu omezen počet bohoslužeb – dle rozpisu dole. Modleme se za 
sebe navzájem i nadále. 

Bohoslužby v příštím týdnu od (10. – 16. 6. 2019) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

10.6. Po  7,30 
Za Marii Ondrákovou, roz. 
Bernášovou a příslušníky 
tohoto rodu 

17,00  

11.6. Út  7,00 Za farnost ------  

12.6. St ------  ------  

13.6. Čt ------  ------  

 14.6. Pá ------  ------  

15.6. So ------  ------  

16.6. Ne   8,00 
Za živé a +z rodiny 
Kánských a Rindovy 

  9,30 
Za Darinku a Stanislava 
Huškovy 

Lektoři Ne   
Lenka Voláková  
Lukáš Volák 
Jana Portyková 

Ne 
Stanislava Poznarová 
Petr Rusek 
Lukáš Kyrian 

Čísla písní k liturgii  514,911  514,911 

Úklid kostela    

Humor z Velkoměsta 
Policista rozmlouvá na Nuselském mostě s potenciálním sebevrahem. „Chtěl bych vás 
upozornit,” varuje ho, „že když skočíte, tenhle krásný oblek budete muset vyhodit!” 

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

