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K zamyšlení: 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Skutky apoštolů 2,1-11 

 
 

                 
 

 
2. čtení: 1 Kor 12,3b-7.12-13 

 
 

 
 
 

Evangelium: Jan 20,19-23 

 
 
 

 

Papež František: Tajemství Stvoření 

Z katecheze papeže Františka z 27. května, knihovna Apoštolského paláce 

Modlitba je hrází, útočištěm člověka před přívalem zla, jež ve světě narůstá. Aby bylo 
jasno, modlíme se také, abychom byli chráněni před námi samotnými. Je důležité modlit 
se: „Pane, prosím tě, chraň mne přede mnou samotným, před mými ambicemi 
a náklonnostmi.“ Lidé modlitby na prvních stránkách Bible jsou tvůrci pokoje. Autentická 
modlitba je totiž zbavena násilnických pudů a obrací pohled k Bohu, aby přišel a ujal 
se péče o lidské srdce.                                                                            (www.vaticannews.va) 
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Slavnost Seslání Ducha svatého 
31. května LP 2020 

Barva červená. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus A 

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

 

Každý z evangelistů vybírá některé události z doby po vzkříšení Krista, aby strhujícím 
vyprávěním poukázal na nejpodstatnější skutečnosti. Jan popsal setkání Ježíše se 
ženami, překvapení učedníků u prázdného hrobu i setkání s Marií. A pak konečně 
přichází setkání s apoštoly. Neztraťme ze zřetele významnou zmínku o Duchu svatém, 
vždyť je to první dar vzkříšení, který Ježíš apoštolům přináší. 

Tento list píše svatý Pavel jako odpověď na řadu otázek, které mu korintská obec položila. 
Jedním z problémů byla hádka o důležitost jednotlivých členů farnosti, kteří obdrželi odlišné 
dary Ducha svatého. Svatý Pavel trpělivě vysvětluje, jaký je vztah mezi dary jednotlivým 
členům a jejich postavením ve farnosti. 

Letnice jsou třetí nejvýznamnější svátek liturgického roku. Jsou připomínkou daru Ducha 
svatého, ale jsou také svátkem či „narozeninami“ církve. Dnes mnozí křesťané přijímají 
zvláštní dar Ducha svatého ve svátosti biřmování a je dobré na ně pamatovat. 

Skutky apoštolů jsou druhým dílem Lukášova vyprávění o Ježíši a jeho následovnících. 
Knihu začal letmou zmínkou o nanebevstoupení a nyní přichází popis události seslání 
Ducha svatého. Letnice byly významným židovským svátkem, při němž se původně 
děkovalo Bohu za úrodu, později byl ztotožněn s připomínkou daru smlouvy na Sinaji. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Připomínáme si 800. výročí narození svaté Zdislavy 
 

Letos si připomínáme 800. výročí narození sv. Zdislavy z Lemberka. Hlavní pouť k uctění památky 
této světice se konala v sobotu 30. května v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném 
v Podještědí. Poutní mši v 11 hodin celebroval kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský 
společně litoměřickým biskupem Janem Baxantem.  

Dětství a mládí 

Své dětství a dívčí léta prožila Zdislava na hradě Křižanově a patrně i v Brně, kde byl její otec 
Přibyslav purkrabím. Po vzoru rodičů měla Zdislava velikou úctu ke kněžskému a řeholnímu stavu.  
Zdislava si přála jako dívka vstoupit do kláštera a stát se řeholnicí, protože toužila žít v nejtěsnějším 
spojení s Bohem. V patnácti letech byla provdána za rytíře Havla z rodu Markvarticů, pána na hradě 
Lemberk v severních Čechách. Po svatbě na Křižanově se tedy přestěhovala do severních Čech 
na hrad Lemberk. Narodily se jí čtyři děti: Havel, Markéta, Jaroslav a Zdislav. 

Zdislavin apoštolát 

Společně se svým manželem Havlem postavila Zdislava v blízkém městě Jablonném chrám svatého 
Vavřince s klášterem pro dominikány. Tento řád s apoštolským zaměřením si Zdislava tak oblíbila, 
že do něj vstoupila jako laická spolupracovnice, zůstavajíc ovšem v manželství. Do sboru 
apoštolských spolupracovníků se dostala zásluhou dominikána, Poláka, blahoslaveného Česlava, 
který v té době – kolem roku 1235 – působil jako představeným polsko-české dominikánské 
provincie a v Čechách zakládal nové kláštery. Rovněž v Turnově postavila paní Zdislava 
s manželem kostel a klášter pro duchovní syny svatého Dominika. Její příklad povzbuzoval i jiné 
k následování. 

Ač byla vznešenou hradní paní, často navštěvovala chudé. Poutníci, nemocní a potřební nalézali 
u ní vždy laskavé přijetí. Podporovala je, kde mohla a sama žila skromně. Byla proto všemi milována 
a nazývali ji matkou chudých. 

Duchovní život a dílo 

Svatá Zdislava žila liturgií a denně se účastnila bohoslužeb u dominikánů v Jablonném. Když se 
tamní kostel ještě stavěl, pomáhala na stavbě i sama Zdislava se svými lidmi. Toužila mít podíl 
na tomto díle i prací vlastních rukou. Ráda také rozjímala v kapli Nejsvětější Trojice pod hradem 
Lemberkem. I na hradě měla svou kapli, kde s rodinou oslavovala Boha a vyprošovala jeho ochranu 
v zlých dobách. Dosud se na Lemberku ukazuje Zdislavina světnička, připomínající podobnou 
místnost Karla IV. na Karlštejně. Paní Zdislava se nedožila vysokého věku, zemřela na hradě 
Lemberku roku 1252 ve stáří asi 27 až 30 let. Byla pochována v kostele sv. Vavřince v Jablonném, 
kde její tělo dodnes odpočívá. 

Svatořečení a zázraky 

28. srpna 1907 byla Zdislava blahořečena papežem sv. Piem X. a 21. května 1995 byla svatořečena 
papežem sv. Janem Pavlem II. v Olomouci. Dne 24. října 2000 papež Jan Pavel II. prohlásil 
sv. Zdislavu za hlavní patronku Litoměřické diecéze. Od jara 2002 dle ustanovení krajského 
zastupitelstva je patronkou celého Libereckého kraje. 

Její svatost se potvrzovala i podivuhodnými skutky, které skrze ni učinil Bůh. V kronice Dalimilově 
čteme: „Pět mrtvých Boží mocí vzkřísila, mnoha slepým zrak vrátila, chromých a malomocných 
mnoho uzdravila a nad jinými ubohými veliké divy činila“ (Dalimil 87, 5). Když byl na počátku 
20. století veden v litoměřické diecézi proces pro její blahořečení, sestavil farní úřad v Jablonném 
seznam věřících, kteří stvrdili přísahou, že obdrželi od Boha na přímluvu paní Zdislavy různé milosti. 
Její příkladný život, naplněný láskou k Bohu a lidem, plný touhy po záchraně duší, a její zázračná 
moc pomáhající tělesně trpícím jsou názorně zachyceny na 24 obrazech, které jsou zavěšeny kolem 
její hrobky pod kostelem sv. Vavřince v Jablonném. Tato paní svatého života pomáhá mimořádně 
i dnes všem, kdo se na ni obracejí ve svých duchovních i tělesných záležitostech. Dokladem 
jsou četná poděkování a  dary k jejímu hrobu.                                                            (Zdislava.cz) 

 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“:  

Přijď Duchu svatý, 

přicházej jako světlo, které v nás prozáří jakékoliv temnoty, 

jako jistota, která vysvobozuje z pout závislostí, 

jako radost, která dává našemu životu lesk a půvab,  

jako pokoj, který vítězí nad nesouhlasem a zmatkem,  

jako krása, která je pramenem všeho skutečně krásného,  

jako štěstí, které je naplněním všeho, po čem toužíme,  

jako víra, kterou poznáváme Boží záměry a odpovídáme na ně,  

jako naděje, která nás chrání před skleslostí a sobectvím,  

jako láska, která v nás spojuje božské a lidské a kterou se stáváme jako ty darem 
pro druhé.  

Přijď Duchu svatý!   

 

• Svědectví – Jitka 

Už jsem se nebála "otce" - pak jsme chodívali s mým kamarádem k P. Františkovi 
společně, a brzy poté, ještě před revolucí v r. 1989 se nás sešlo více konvertitů a 
vzniklo společenství, které jistě pro mnohé z nás znamenalo jedno z nejhezčích 
období našeho života. Pak do toho přišlo svatořečení sv. Anežky, revoluce – no 
prostě bylo to nádherné a nezapomenutelné. 

        V té době jsem si říkala, že bych měla poznat i církev, v níž jsem byla pokřtěná 
– církev čs. husitskou. Nějakou dobu jsem ji tehdy navštěvovala, ale poznala jsem, 
že jsem opravdu tělem i duší katoličkou – v husitské církvi mi chyběla eucharistie, 
Panna Marie, svatí... 

        Na Vánoce 1989 jsem požádala P. Františka o vstup do katolické církve, jak 
jsem to formulovala. Dostalo se mi pohlavku a odpovědi: "To není vstup, ale přijetí do 
rodiny".  

        Na bílou sobotu dalšího roku se pak toto přijetí konalo, zároveň jsem byla 
biřmována. Kamarád, se kterým jsme spolu konvertovali, byl křtěn a biřmován.  

        Katolická církev je od té doby opravdu mou rodinou a Bůh mým nejvěrnějším 
přítelem, který nikdy neopouští. Ze srdce přeji každému, aby učinil tuto zkušenost.  

Jitka D.          

           

 (www.katolik.cz)                                                                         

                                



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – zítra v pondělí je památka Panny Marie, Matky 
církve, ve středu je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, ve čtvrtek 
je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v pátek je památka sv. Bonifáce, 
biskupa a mučedníka, hlavního patrona Německa a zároveň je prví pátek v měsíci, 
zasvěcený úctě BS Páně, příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice. 

• Návštěva starých a nemocných farníků – v pátek v dopoledních hodinách podle 
domluvy. 

• Sbírka na pastorační aktivity – měla být dnes, ve farnosti ale bude příští neděli 
při všech bohoslužbách ve farnosti 

• Poslední – májová pobožnost bude dnes odpoledne od 15 hodin před malou 
kapličkou na Rožberku. 

• Pozvání na nešpory – do katedrály sv. Ducha dnes a příští neděli od 17,30 hodin. 
Zpěvníky s texty nešpor jsou k dispozici v katedrále. 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (1. – 7. 6. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

1.6. Po 7,30  17,00 Za zemědělce 

2.6. Út ------  ------  

3.6. St 18,00  17,00 
Za biskupy, kněze, jáhny  
a jejich spolupracovníky 

4.6. Čt 18,00 Na dobrý úmysl dárce 17,00  

5.6. Pá 18,00 Za farnost 17,00 
Za +rodiče Bártovy a živé 
členy rodiny 

6.6. So 18,00 
Za rodiče Dytrtovy, syna 
Vladimíra a rodinu 
Fejfarovu 

17,00 
Za dar víry pro děti a 
vnoučata a za živé a +z 
rodin 

7.6. Ne 8,00 
Za Josefa Doležala  
a celou rodinu 

9,30 

Na poděkování za dožitá 
léta s prosbou Boží ochra-
ny a ochrany P. Marie  
do dalšího života 

Lektoři Ne  
Lenka Voláková 
Lukáš Volák 
Jana Portyková 

Ne 
Lukáš Kyrian 
Stanislava Poznarová 
Petr Rusek 

Čísla písní k liturgii  514,911  514,911 

Úklid kostela    

Humor z nedávné totality  
Kardinál jedné africké země navštívil slavnou pouť na Velehradě. Byl překvapen, jak jsou zde 
lidé zbožní. Když se jej provázející biskup zeptal, podle čeho tak usuzuje, odpověděl, 
že žasne nad tím, kolik je kolem aut v papežských barvách – bílé a žluté – a ještě se zcela 
veřejně hlásí k Bohu tím, že mají na obou dveřích napsáno velikým písmem VB – věřím 
v Boha. 

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