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K zamyšlení: 
 
 

 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Skutky 2,14a.36-41 

 
 

                 
 

2. čtení: 1 Petr 2,20b-25 

 
 

 
 

Evangelium: Jan 10,1-10 

 

 
 
 

Usnesení Vlády ČR o zvýšení počtu osob na bohoslužbách 
Vládní usnesení ze dne 27. dubna 2020, které povoluje do 11. května 15 účastníků 
na bohoslužbě zůstává do té doby v platnosti. Od 11. května nové vládní ustanovení 
z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 
účastníků. Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: 
celebrující, asistující, kostelník, zvoník, apod., toto rozhodnutí o nezapočítávání 
se hlavních vedoucích bohoslužby platí od 12. března 2020.  
Vládní usnesení ze dne 30. dubna podepsané premiérem vlády Ing. Andrejem Babišem, 
zavazuje všechny veřejné bohoslužby tak, že není v síle nikoho dalšího, aby tato pravidla 
zpřísňoval a měnil.                    Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český 
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4. neděle velikonoční 
3. května LP 2020 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 

 

Devátá kapitola evangelia podle Jana vypráví o uzdravení slepce, který po svém 
uzdravení Ježíšem byl předveden k výslechu. Tam vyznal Ježíše jako mesiáše, a proto 
ho farizeové vyhnali. Ježíš uzdraveného vyhledal a vysvětlil: „Přišel jsem na tento svět 
k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí.“ Přítomní farizeové se však 
pohoršili. Ježíš jim řekl: „Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme. 
A tak zůstáváte v hříchu.“ 

Petr se obrací ve svém listu na jednotlivé společenské vrstvy. Nejprve začne u služebníků 
(otroků). Zkušenost s pány nebyla jen pozitivní. Má se poslouchat pán, který bije 
své služebníky? Petr povzbuzuje k poslušnosti, ale posouvá tuto poslušnost na rovinu 
duchovní oběti. 

Tato neděle se tradičně nazývá nedělí Dobrého pastýře a spojuje se s modlitbou za nová 
povolání k duchovnímu stavu. Důvodem je úryvek z (Jan 10), kde se zmiňuje Ježíš jako 
dobrý Pastýř. První význam úryvku se ale nevztahuje na služebníky církve, ale na Krista. 
On je dobrý Pastýř a také vstup, skrze který přicházíme k životu. Dnes si můžeme položit 
otázku: Chci já sám vstoupit tímto vchodem? 

Navazujeme na minulou neděli a čteme dále Petrovo kázání o Letnicích. Dnes se však 
soustředíme na reakci posluchačů na Petrova slova. Všimněme si, že Bůh neodsuzuje, 
ale volá k obrácení a nabízí cestu. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Papež František zve k modlitbě růžence 
V květnu, měsíci zasvěcenému Panně Marii, zve papež František věřící, aby obnovili svou lásku 
k nejsvětějšímu růženci. 

 Abychom se však dostali k počátkům oficiálního schválení modlitby růžence, musíme se vrátit 
až do 15. století k papeži Sixtovi IV. Modlitba růžence ovšem pravděpodobně vznikla ještě o dvě 
století dříve u cisterciáků jako pomoc negramotným lidem, pro které měl napodobit modlitbu 
žaltáře. Do podoby, jak jej známe dnes, růženec uvedl v 16. století dominikánský teolog Antonio 
Ghislieri, později papež sv. Pius V., který uspořádal růženec kolem 15 tajemství a zavedl poprvé 
7. října 1571 svátek Panny Marie Růžencové. Papež Jan Pavel II. v roce 2002 přidal 
ke stávajícímu růženci pět nových tajemství - tajemství světla.  

Mezi lety 1571 a 2002 papežové nepřestávali povzbuzovat lid k modlitbě růžence. V encyklice 
Laetitiae sanctae ze září 1893 papež Lev XIII. napsal, že je „přesvědčen, že růženec, je-li 
oddaně užíván, prospěje nejen jednotlivci, ale celé společnosti“, což bylo na začátku druhé 
průmyslové revoluce, která prohlubovala nerovnováhu mezi společenskými třídami, a papež 
to odsuzoval. 

Modlitba v těžkých dobách 
V roce 1937, dva roky před začátkem druhé světové války, psal papež Pius XI. ve své 

encyklice Ingravescentibus malis, že pokud lidé dvacátého století „pýchou stižení odmítají 
posvátnost růžencové modlitby, musíme si uvědomit, že je tu nespočet služebníků Páně, kteří 
si jí, nehledě na věk či postavení, velmi považují. Vždy ji oddaně recitovali a kdykoliv jim sloužila 
jako mocná zbraň k zahnání zlých duchů, ochraně života, ctnosti a míru mezi lidmi.“ 
Požádal věřící, aby se modlili růženec doma, protože modlitba růžence je „silná zbraň, 
před kterou démoni utíkají. Pokud si přejete pokoj ve vašich srdcích, ve svých domovech 
a ve vaší zemi, shromážděte se každý večer, abyste se modlili růženec. Ať nepřejde ani jeden 
den bez toho, abyste se ho nepomodlili, bez ohledu na to, jak zatížení můžete být s mnoha 
starostmi a problémy" a dodal, „že je také podnětem a pobídkou k praktikování evangelijních 
ctností, které vlévá a kultivuje v našich duších." 

Modlitba za novorozence 
Papež Jan XXIII. zavedl 4. května 1963, v době Druhého vatikánského koncilu, první italskou 

růžencovou pouť, během níž se setkal s nemocnými dětmi. Papež jim tehdy řekl: „Jste nám 
velmi drazí, protože s přirozenou živostí vašeho věku jste malé děti, které se modlí," ocenil jejich 
závazek modlit se každý den alespoň jeden desátek růžence a podle něj je den bez modlitby 
jako „obloha bez slunce, zahrada bez květin“. 
 Již v roce 1961 v příloze k apoštolskému dopisu Il religioso convegno bylo uvedeno, že se 
papež Jan XXIII. ve svém denním růženci modlí za děti narozené během posledních 24 hodin, a 
to při třetím desátku radostných tajemství. Tento desátkem „odevzdal Ježíšovi všechny děti 
narozené (...) ze všech lidských linií, které (...) v noci a ve dne přicházely na svět na celé zemi“. 
Oblíbená modlitba Jana Pavla II. 

Papež Jan Pavel II., který byl sám hluboce oddaný Panně Marii, během svého pontifikátu 
mnohokrát povzbuzoval k modlitbě růžence. V roce 2002 napsal apoštolský dopis věnovaný 
konkrétně růženci Rosarium Virginis Mariae, ve kterém popsal růženec jako „modlitbu, 
která ve střízlivosti svých prvků obsahuje hloubku evangelia v celé své šíři a skrze niž věřící 
přijímají hojnou milost, jako ze samotných rukou Matky Spasitele.“ Pro papeže Jana Pavla II. 
byl růženec důležitou modlitbou již od mládí, a právě proto vyhlásil Rok růžence od října 2002 
do října 2003 a vyzval věřící, aby „kontemplovali s Marií tvář Kristovu“. Na počátku třetího 
tisíciletí také zdůraznil „naléhavou potřebu čelit krizi růžence, která může v současném 
historickém a teologickém kontextu způsobit, že bude nesprávně devalvována, a proto 
již nebude učena mladší generaci“. Znepokojoval ho kritický stav rodiny, která je stále více 
ohrožovaná rozpadem v ideologických i praktických rovinách, navrhl proto růženec jako 
„účinnou pomoc v boji proti ničivým následkům této krize, typických pro naši dobu“. 

                                                                                                                                           (pokračování) 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Zamyšlení – Pokladničkou je tvoje srdce 

Kolik máš našetřeno ve své pokladničce (v peněžence, na svém účtu)? Víš, že 
tam nemusíš mít jen peníze? Víš, že si můžeš podobným způsobem šetřit 
mnohem cennější a vzácnější poklady? Jak? 

Představ si, že takovou pokladničkou je i tvoje srdce. Můžeš ho naplnit pěknými 
zážitky a setkáními s lidmi, které máš rád. A teď už stačí jen celý den poctivě 
sbírat a večer si své poklady přepočítat, potěšit se s nimi a poděkovat za ně 
Bohu.  

  (z časopisu „Moje postní doba“, nakladatelství Duha) 

 

• Režim autopilota není v krizi to nejlepší 

„A proto budete potom jásat, i když vás snad musí trápit teď ještě na krátký čas 
všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které 
přece bývá čištěno v ohni.“ (srv. 1Pt 1,6-7) 

Zdá se, že zkoušky naší víry přicházejí vždy tak trochu nečekaně. Mohu říci, že 
kdykoliv jsem si v životě myslela, že mám vše víceméně porovnáno, mám nějaké 
jistoty a ve vztahu k Bohu se cítím pevně zakořeněná, tak přišla větší či menší 
zkouška toho, jak to s těmi svými jistotami myslím vážně. 

Cítím to tak i teď, v době, kdy se celý svět uzavřel, kdy prožíváme sociální izolaci, 
nejistou budoucnost zaměstnání, „ponorka“ možná nenápadně nahlodává naše 
rodinné vazby a vše, co bylo dosud jisté, se proměnilo v jednu velkou zkoušku víry. 
Pokračování příště …  

               (www.vira.cz) 

 

• Breviář on-line 

Modlíte se Denní modlitbu církve? Můžete nyní vytvořit společenství s P. Petrem 
Soukalem, P. Radkem Tichým a dalšími věřícími. 

Dovolujeme si oslovit vás, kteří se breviář modlíte, nebo jsme si o něm někdy 
povídali, nebo si alespoň myslím, že by vás následující pozvání mohlo oslovit. 

Liturgika na dobrou noc – o povídání o breviáři. Postupně projdeme všechny prvky 
této modlitby a řekneme si něco k historii, významu, teologii, a především modlitbě 
samotné. Do tohoto povídání je možné přímo vstoupit (skrze aplikaci Zoom) nebo se 
zúčastnit jako divák (YouTube kanál Liturgie.cz). 

 Všechny informace jsou na http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/liturgika-na-
dobrou-noc 

 

            

  

http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/liturgika-na-dobrou-noc
http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/liturgika-na-dobrou-noc


  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – ve středu je památka sv. Jana Sarkandra, kněze 
a mučedníka, v sobotu je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí, příští 
neděle je 5. neděle velikonoční. 

• Bohoslužby ve farnosti – v sobotu 2. května budou na Rožberku (17 hodin) 
a na Pouchově (18 hodin) slouženy mše svaté. V neděli budou mše svaté slouženy 
na Pouchově (8 hodin) a na Rožberku (9,30 hodin). Bude se jí moci zúčastnit 15 osob, 
které se zapíší na papír na dveřích kostela. Pokud by na seznamu nezbylo místo, 
žádáme Vás, abyste se mše svaté zúčastnili za hřbitova (na Pouchově) před kostelem 
(na Rožberku) – a do kostela pak přišli pro svaté přijímání. Rádi bychom zdůraznili, 
že pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online v televizi a rozhlase 
až do úplného zrušení omezení (8. června – pondělí). Zároveň žádáme o dodržení 
vypsaných hygienických opatření pro účastníky (roušky, rozestupy, desinfekce). 
Od pondělí 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků 
bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků. 

• Bohoslužby od 4. – 10. května ve farnosti – na Pouchově a Rožberku budou 
slouženy střídavě (Pouchov – pondělí, čtvrtek, sobota a neděle), (Rožberk – středa, 
pátek, sobota a neděle) při dodržení povolených počtů a dodržení všech 
předepsaných hygienických příkazů jednotlivých časových etap). 

• Mše svatá online z Pouchova – bude sloužena o nedělích vždy od 8 hodin. Věříme, 
že již bez problémů, svěřili jsme totiž přenos IT odborníkům. Vše by mělo proběhnout 
bez potíží. 

 
 

Intence v příštím týdnu od (4. 5. – 10. 5. 2020) 
 

Den 
Pouchov Rožberk 

4.5. Po 7,30 
Za +maminku  
Žofii Prokopovou 

  

5.5. Út 
------ 

 ------  

6.5. St   17,00 Za rodinu Hladkou 

7.5. Čt 18,00 
Za +maminku, manžela  
a duše v očistci 

  

8.5. Pá   17,00 
Za Karla Voslaře, t.c.r.  
a duše v očistci 

9.5. So 18,00 
Za Václava Horejše  
a jeho matku Annu 

17,00 
Za +Margitu Sedláčkovou 
a Marii Jiroušovou 

10.5. Ne 8,00 
Za pana kanovníka 
Františka Duška 

9,30 
Za Boží požehnání  
pro Zuzanu 

Prvomájový humor z nedaleké komunistické totality: 
Jaký je rozdíl mezi prvomájovým průvodem a hřbitovem?? Žádný. Nikomu se tam nechce - 
a všichni tam musíme.   
------------------------------------------------------------------------------------------------
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

