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Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Př 8,22-31 

 
 

                 

2. čtení: Řím 5,1-5 

 
 

 
Evangelium: Jan 16,12-15 

 
 

 

 

 

Polsko má nového blahoslaveného, stal se jím patron kostelníků 

V sobotu 8. června byl v polském Krakově blahořečen litevský řeholní bratr řádu 
sv. Augustina, Michał Giedrojć, který žil v 15. století. Byl známý tím, že s tím málem 
peněz, které měl, se dělil s chudými. Byl člověkem, který kolem sebe šířil klid a pohodu, 
byl mužem naděje a povzbuzoval druhé, aby ve svém životě vkládali důvěru v Boha. 
Lásku k Bohu a bližním prokazoval velkou úctou k Ukřižovanému, Jehož kontemploval 
ve spojení s Marií pod křížem.  

  (www.cirkev.cz) 
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Slavnost Nejsvětější Trojice 
16. června LP 2019 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Buď veleben Hospodin nyní i na věky 

 

Ještě jednou se vracíme do večeřadla před okamžik Ježíšovy smrti. Pán zde naznačil 
tajemství Nejsvětější Trojice asi nejvíce ze všech novozákonních textů. Sledujme nejen 
pojmy Otec, Syn či Duch, ale také slovesa označující jednání jednotlivých osob Trojice. 

List Římanům pojednává o tom, jak lze získat ospravedlnění, které nám umožní stanout 
před Bohem. Ve 4. kapitole se připomíná, že Abrahám uvěřil a bylo mu to připočteno 
za spravedlnost. Zde svatý Pavel skoro mimochodem uvádí všechny osoby Trojice. 
Zajímavé je, v jaké souvislosti a s jakými vazbami. 

Velikonoční doba byla završena svatodušními svátky, ale nebylo dostatečně oslaveno 
tajemství vnitřního Božího života. Proto dnes zaměříme pohled nejen na události spojené 
s člověkem, ale na samotného Boha. Není třeba se bát složitého tématu. Jednoduše 
nahlédněme úchvatnou skutečnost, čím nebo jak Bůh žije. 

Kniha Přísloví je z větší části tvořena jen výroky o dvou verších. Ale v 8. a 9. kapitole zazní 
hymnus na moudrost, což zde není intelekt či chytráctví. Jde o umění žít v souladu 
s Bohem. Lze za tím slyšet náznaky popisu vlastností Ducha svatého. 

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 

(dokončení) 
 

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.“ 

Současný kontext vybízí nás všechny, abychom investovali do vztahů, abychom 
i na sítích a jejich prostřednictvím potvrzovali mezilidský charakter našeho lidství. 
O to víc jsme pak my – křesťané - voláni k tomu, abychom ukazovali to společenství, 
které tvoří naši identitu jakožto lidí věřících. Samotná víra je přece vztahem, setkáním; 
a na základě podnětu Boží lásky můžeme i my sdělovat, přijímat a vnímat dar druhého 
a odpovídat na něj. 

Je to právě společenství k obrazu Trojice, které osobu odlišuje od jedince, individua. 
Z víry v Boha, který je Trojice, vyplývá, že druhého potřebuji k tomu, abych byl sám 
sebou. Jsem skutečně lidským, skutečně osobním, pouze pokud jsem ve vztahu 
s druhými. Výraz osoba přece odkazuje k lidskému bytí jako k „tváři“ obrácené 
k druhému, propojené s druhými. Náš život roste do lidství opouštěním individuálního 
a přecházením k osobnímu charakteru; skutečná cesta humanizace vede od individua, 
chápajícího druhého jako nepřítele, k osobě, která v něm poznává společníka 
na cestě. 

Od „lajkování“ k „amen“ 

Obraz těla a údů nám připomíná, že používání sociálních sítí je doplňkem setkání 
s člověkem z masa a kostí prostřednictvím těla, srdce, očí, pohledu a dechu druhého. 
Je-li síť používána jako prodloužení takového setkání nebo jeho očekáváním, 
pak nezrazuje sebe samu a zůstává pramenem společenství. Využívá-li nějaká rodina 
síť k tomu, aby byla více propojena s tím, že se později setká u společného stolu, 
kde si členové pohlédnou do očí, pak je pramenem. Pokud nějaké církevní 
společenství koordinuje vlastní aktivity prostřednictvím sítě, aby později společně 
slavilo eucharistii, pak je síť pramenem. Jestli je pro mne síť příležitostí, abych 
se seznámil s příběhy a krásnými zkušenostmi nebo i utrpením, prožívanými fyzicky 
daleko ode mě, abychom se společně modlili a spolu hledali dobro, objevováním toho, 
co nás sjednocuje, pak je síť pramenem. 

Tak můžeme přejít od diagnózy k léčbě: otevírat cestu dialogu, setkání, úsměvu, 
pohlazení… Takovou síť chceme. Síť nikoli pro chytání do léčky, 
ale pro osvobozování, pro uchovávání společenství svobodných osob. Sama církev 
je sítí, utkanou eucharistickým společenstvím, kde se jednota nezakládá na „laicích“, 
ale na pravdě, na „amen“, díky kterému je každý přidružen k Tělu Kristovu, při přijetí 
druhých. 

Vatikán 24. ledna 2019 
Památka svatého Františka Saleského 

 

FRANTIŠEK 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Několik tipů jak zacházet s mocí 

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

Přijměte svou moc a vykonávejte ji. Je to dobrý prostředek ke konání dobra.  

Světu řekněte ano. Čím více moci máte, tím větší zodpovědnost za dobro nesete.  

Vykonávejte svou moc s odvahou a důvěrou, s radostí a vděčností, ale 
i s obezřetností a respektem, s péčí a bázní.  

Přijměte i svou bezmoc v trpělivosti a pokoře a smiřte se s utrpením, které z ní 
vyplývá.  

Dělejte to, co je nutné a možné. Ne víc, abyste nepřetížili sebe ani ostatní, ale ani 
méně – pak byste nedostáli své zodpovědnosti.                                 

      (www.vira.cz) 

 

• Talenty jsou nám „šité na míru“ 

Boží dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, 
ale je pouze jeden Pán. Projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl 
být užitečný. (srov. 1Kor 12, 4-5.7) 

Společný život povahově rozdílných lidí není vůbec jednoduchý. Ohrožuje ho 
závist, srovnávání se s druhými, nepřijetí ostatních v jejich jinakosti, prosazování 
svých zájmů na úkor druhých… Někdy takový společný život může vést až k odcizení 
a neporozumění. 

Bůh o našich slabostech ví, a proto nám posílá svého Pomocníka - Ducha 
svatého, dárce rozmanitých darů (vloh, talentů, hřiven), který může neporozumění a 
odcizení proměnit v porozumění a jednotu. Dary, které od něho dostáváme, nejsou 
často nijak nápadné, ale jsou nám dávány na pomoc ve všedním životě, k užitku 
druhým. 

Když přijmeme, že dary, které jsme od Boha dostali, jsou nám „šité na míru“, už 
se nemusíme nijak porovnávat s druhými a znepokojovat se. Naopak je můžeme 
ve svobodě a s pokojem v srdci rozvíjet a sloužit jimi druhým. A tak můžeme zažívat 
jednotu v různosti a společně přispívat k rozvoji společnosti.    

                   (www.vira.cz) 

 

• Zahájení exteriérové výstavy - Josef Štemberka, kněz a vlastenec  

Vernisáž výstavy ke 150. výročí narození Josefa Štemberky, rodáka z Pecky a 
posledního Lidického faráře, proběhne 10. června na Pivovarském náměstí v HK 
za účasti královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála.  

Výstava bude před krajským úřadem ke zhlédnutí do 27. 6. 2019. 

http://www.vira.cz/
http://www.vira.cz/


  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – ve středu je památka sv. Jana Nepomuka 

Neumanna, biskupa, ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně: po mši svaté bude 

smírná pobožnost a svátostné požehnání. V pátek je památka sv. Aloise Gonzagy, 

řeholníka, příští neděle je 12. neděle v liturgickém mezidobí. 

• Farní den – se uskuteční příští neděli 23. června. V 10 hodin bude společná mše 

svatá na Pouchově, potom společné chvíle na zahradě fary a v prostorách fary. 

Prosíme, zapište se na papír, pokud budete chtít společně poobědvat. Rádi uvítáme 

malé sponzorské dary jubilujících farníků (na nápoje či zmrzlinu pro děti – 

u Zadrobílků byl minulý týden otevřen stánek s dobrou zmrzlinou). 

• Setkání seniorů farnosti – bude ve čtvrtek 20. června od 16 hodin ve farním sále 

na Pouchově. Bude zakončeno v 18 hodin společnou mší sv. v kostele. 

• Setkání františkánské rodiny – bude v pátek od 15,30 hodin na faře. Bude 

zakončeno společnou mší svatou ve farním kostele. 

• Josef Štemberka - kněz a vlastenec, popravený spolu s muži v Lidicích - vernisáž 

výstavy ke 150. výročí narození Josefa Štemberka proběhne 10. června 

na Pivovarském náměstí v HK za účasti královéhradeckého biskupa Mons. Jana 

Vokála. Výstava bude ke shlédnutí do 27. června. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (17. – 23. 6. 2019) 
 

Den Pouchov Rožberk 

17.6. Po  ------  17,00 
Za + manžela, rodiče  
a živé členy rodiny 

18.6. Út  ------  ------  

19.6. St 18,00  17,00 Za nemocného přítele 

20.6. Čt 18,00  ------  

21.6. Pá 18,00 Františkáni 17,00 Za živé i + členy čtyř rodin 

22.6. So 18,00 Za farnost 17,00 Na dobrý úmysl dárce 

23.6. Ne 10,00  ------  

Lektoři Ne   
Jan Mádlík sn.  
Jan Mádlík ju. 
Marie Košňarová 

Ne 
Stanislava Kozáková 
Pavel Hesoun 
Marie Hesounová 

Čísla písní k liturgii  523  523 

Úklid kostela    

Humor z restaurace 
„Haló,” volá host na číšníka, „poznáváš mě?” „Ne, pane, nikdy jsem vás neviděl,”  
bezradně krčí rameny číšník. „Ty lháři,” osopí se na něj muž, „vždyť jsem si u tebe 
před hodinou objednal řízek!” 

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