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K zamyšlení: 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Skutky apoštolů 1,12-14 

 
 

                 
 

 
2. čtení: 1 list Petrův 4,13-16 

 
 

 
 

Evangelium: Jan 17,1-11a 

 
 
 

 

Papež František: Tajemství Stvoření 

Z katecheze papeže Františka z 20. května, knihovna Apoštolského paláce 

Všichni jsme nositeli radosti. Pomysleli jste na to? Že jsi nositelem radosti? Anebo 
raději přinášíš špatné zprávy, jež skličují. Všichni jsme schopni přinášet radost. Tento život 
je darem, který nám daroval Bůh, a je příliš krátký, než aby byl spotřebováván smutkem 
a hořkostí. Chvalme Boha, buďme prostě spokojeni, že jsme. Pohleďme k veškerenstvu, 
pohleďme na krásu i na svoje kříže a řekněme: „Ty existuješ, učinil jsi nás pro Sebe.“ 

                                                                                                  (www.vaticannews.va) 
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7. neděle velikonoční 
24. května LP 2020 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Věřím, že uvidím blaho od Hospodina  

v zemi živých. 

 

Sedmnáctá kapitola Janova evangelia patří mezi nejzásadnější texty Nového zákona. 
Ježíš s učedníky ukončil poslední večeři a v jejím závěru se modlí. Jak bylo zvykem, 
začíná modlitbu díkem za to, co Bůh učinil (většina námi čteného textu). Pak navazuje 
prosba (verš 9 a dále) za učedníky, jednotu mezi nimi… Po této modlitbě Ježíš odejde 
do Getsemanské zahrady a vydá se na cestu vlastního obětování se. 

Ve čtení listu navazujeme na minulou neděli. Také dnes autor povzbuzuje zkoušené 
křesťany. Našemu textu předchází verš: „…vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet 
očistnou výhní…“. Všimněme si v textu důrazu na Ducha svatého. 

Týden před svatodušními svátky se pozornost církve upnula především na modlitbu o dary 
Ducha svatého jak pro biřmovance, tak pro každého křesťana. Proč se takto modlíme? 
Co tím získáme? Dnes se také připomíná Den modliteb za sdělovací prostředky. 

Svatý Lukáš píše Skutky apoštolů jako druhou část svého díla. Plně tak navazuje na již 
vyřčené skutečnosti o Ježíši a jeho životě ze svého evangelia. Proto je také úvod 
do Skutků krátký a jen letmo připomíná Ježíšovo nanebevstoupení. Nyní apoštolové 
očekávají zatím pro ně neznámý dar 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Dnes končí týden s encyklikou Laudato Si´ 
 

Týden Laudato si´, byl vyhlášený papežem Františkem a je organizovaný Úřadem pro 
službu integrálnímu lidskému rozvoji u příležitosti pátého výročí stejnojmenné encykliky. 
Týden zahájilo společné prohlášení dvaačtyřiceti náboženských institucí, které potvrdily 
ukončení investic do fosilních paliv a v neděli jej uzavře společná modlitba za ochranu 
stvoření.  

 
„Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dorůstajícím dětem? Tato otázka 

mne podnítila k tomu, abych vás vyzval k účasti na týdnu Laudato si´ od 16. do 24. května 
t.r. Půjde o globální kampaň u příležitosti pátého výročí encykliky Laudato si´ věnované péči 
o společný domov. Opětovně naléhám, aby se reagovalo na ekologickou krizi, volání země 
a nářek chudých, kteří již nemohou déle čekat. Pečujme o stvoření, které je darem našeho 
dobrého Boha, Stvořitele. Slavme společně týden Laudato si´. Kéž vám Bůh žehná 
a nezapomínejte se za mne modlit. Děkuji,“ řekl papež František. 

Svatý otec vyzval církev ke slavení týdne Laudato si´ v březnovém videoposelství. V neděli 
24. května měl původně navštívit jihoitalský kraj Kampánie, smutně proslulý nelegálními 
skládkami toxického odpadu. Tuto jednodenní cestu nahradí „Společná modlitba za Zemi 
a lidstvo“, kterou, stejně jako celý zmíněný týden, pořádá Úřad pro službu integrálnímu 
lidskému rozvoji. Tento vatikánský úřad zároveň oznámil, že nedělní polední modlitbou 
začne zvláštní rok věnovaný encyklice Laudato si´ a jejímu učení o integrální ekologii (2020-
2021).  

Prvním konkrétním krokem k ekologické udržitelnosti se stalo pondělní sdělení Globálního 
katolického klimatického hnutí, podle něhož dvaačtyřicet náboženských institucí různých 
vyznání (katolíci, metodisté, anglikáni a buddhisté) ze čtrnácti zemí ve společném 
prohlášení zveřejnily svůj úmysl ukončit finanční investice do fosilních paliv. 

 
 

Text modlitby 
 

Nejvyšší Pane, přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů, 
Ty, který zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje, 

sešli na nás sílu svojí lásky, abychom pečovali o život a krásu. 
Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili. 

Otče chudých, pomoz nám vykoupit ty, kdo jsou na této zemi opuštěni a zapomenuti 
a kteří jsou v tvých očích tak drahocenní. 

Ozdrav náš život, abychom chránili svět a nepustošili jej, 
abychom rozsévali krásu a nikoli znečištění a zkázu. 

Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor chudých a této země. 
Nauč nás objevovat hodnotu každé věci, rozjímat s úžasem, 

poznávat, že jsme na naší cestě k tvému nekonečnému světlu  
hluboce spojeni se všemi tvory. 

Díky, že jsi s námi po všechny dny. 
Buď nám, prosím, oporou v našem boji za spravedlnost, lásku a pokoj. 

 

Amen. 

 
 

 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Zamyšlení – Boží stopy v přírodě 

Dnes můžeš celý den jít po Božích stopách. Jak? Boží stopy jsou všude, ale 
nejvíc je jich v přírodě. Udělej si dnes čas na malou procházku a hledej všechno 
hezké, co uvidíš, uslyšíš, ucítíš nebo nahmatáš. Jaké Boží stopy jsi našel?   

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

 

 

• Svědectví – Jitka 

Zbývali mi dva a půl roku do konce studia medicíny. Během té doby se postupně 
proces mého obrácení dokonal. Největší podíl na tom měli nemocní. Chodili jsme již 
tehdy ve škole hodně do nemocnic. Sama jsem navíc chodila "fiškusovat" a 
pracovala jsem i jako zdravotní sestra na onkologii. Zvláště toto prostředí mě velmi 
ovlivnilo. Vždy po odchodu odtamtud jsem si začala uvědomovat, kolik mám darů 
(jak to, že já mohu jít ven, radovat se ze slunce a z květin a tam umírají lidé stejného 
věku jako já?). Postupně mi začalo docházet odkud - či spíše od koho - ty dary jsou. 
Takže na konci medicíny jsem opravdu v Boha věřila. Ale neměla jsem žádný vztah k 
církvi, o níž jsem ani nic nevěděla a neznala jsem nikoho věřícího (nebo jsem si to 
aspoň myslela).  

       Po promoci jsem nastoupila do porodnice. První rok jsem pracovala na porodním 
sále. Zde (ač to zní paradoxně) jsem se opět setkávala s lidským utrpením 
(postižené, těžce nedonošené a mrtvé děti), což mou víru v Boha dále posilovalo. Již 
jsem tehdy sama chodívala každý týden do kostela "poslechout si čtení z Bible a 
varhany". O tom ostatním, co se tam odehrává, jsem ješte stále nic nevěděla.  

       Pak mi jeden spolužák, také lékař, poslal své promoční oznámení. Na promoci 
mi řekl, že se za mnou staví, že by něco potřeboval. Když jsme se sešli, zjistili jsme, 
že jsme oba uvěřilil v Boha. Kamarád na rozdíl ode mě nebyl pokřtěný a připravoval 
se tehdy na křest u P. Františka Blahy. Stále mne lákal za "otcem Františkem". Když 
jsem slyšela "otec", bála jsem se a přestavovala si nějakého "černokněžníka". 
Jednou jsem se dala přemluvit a šla na mši sv. Michala, kde se tehdy scházela 
brněnská mládež. Mši sloužil takový mladý sympatický kněz. Atmosféra byla velmi 
srdečná. Po mši jsme vyšli ven a hlouček mých vrstevníků stál stále u kostela. Ptala 
jsem se, na koho čekají. Řekli mi: "na otce Františka".  "On tam byl taky? " "On přece 
sloužil mši svatou!" Pak přišel P. František - s úsměvem, všem nám podal ruku, 
každého pozdravil. Tím okamžikem padla má bariéra ke katolické církvi. Už jsem se 
nebála "otce" - pak jsme chodívali s mým kamarádem k P. Františkovi společně...
  

Pokračování příště…           

 (www.katolik.cz)                                                                         

                                



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Filipa Neriho, kněze, 
v sobotu je památka sv. Zdislavy, hlavní patronky litoměřické diecéze, příští neděli 
oslavíme slavnost Seslání Ducha svatého. 

• Májové pobožnosti – se od poloviny května slaví vždy po mši svaté. V neděli 31. 
května od 15 hodin bude májová pobožnost u malé kapličky na Rožberku. Přijďme 
s rouškami a s vděčností v srdci zakončit mariánský měsíc květen. 

• Biřmování v katedrále – z důvodu účasti na svátosti biřmování v katedrále v sobotu 
na Pouchově mše svatá sloužena nebude. Původní sobotní intence bude sloužena 
ve čtvrtek od 18 hodin na Pouchově. 

• Setkání františkánské rodiny – v pátek 29. května. Zakončeno bude mší svatou 
v kostele od 18 hodin. 

• Mše svatá v neděli – 31. května bude od 8 hodin sloužena také přes internet. Adresa 
na přenos bude opět zaslána v 7,45 hodin na Vaše emailové adresy. 

 
 
 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (25. – 31. 5. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

25.5. Po 7,30  17,00 
Za Boží požehnání  
pro Marka 

26.5. Út ------  ------  

27.5. St 18,00 
Za rodinu Rýznarovu a 
Rohlíkovu 

17,00 
Za +Miroslava a Annu 
Krejcarovy a Gertrudu 
Doležalovou 

28.5. Čt 18,00 
Za rodiče Dytrtovy, syna 
Vladimíra a rodinu 
Fejfarovu 

17,00 

Za rodiče Taclíkovy, 
prarodiče Macháčkovy, 
dědu Motyčku a vnučku 
Veroniku 

29.5. Pá 18,00 Františkáni 17,00 
Za biskupy, kněze, jáhny  
a jejich spolupracovníky 

30.5. So -----  17,00 Za Jana a Adélu Houdkovy 

31.5. Ne 8,00 
Za Jana Věcka a rodiče 
z obou stran 

9,30 Za živé a +z rodiny Štikovy 

Lektoři Ne  
Hana Špatenková 
Ludmila Černá 
Kristýna Petrová 

Ne 
Marie Bártová 
Zdeněk Krám 
Jitka Bartošová 

Čísla písní k liturgii  415,423  415,423 

Úklid kostela    

Humor ze života 
„Když jsem byl včera večer v cirkusu, utekl z klece lev. Všichni ječeli, šlapali jeden přes 
druhého, jenom krotitel neztratil duchapřítomnost.“ „A co udělal?“ „Skočil do prázdné klece 
a zavřel za sebou!“ 

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

