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K zamyšlení: 
 
 

 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Exodus 34,4b-6.8-9 

 
 

                 
 

2. čtení: 2. list Korinťanům 13,11-13 

 
 

 
 

Evangelium: Jan 3,16-18 

 
 

 
 

  
ČERVEN 

Evangelizační úmysl  
Cesta srdce – modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce, nalezli 
životní východisko. 
 

Národní úmysl  
Za dar moudrosti pro studenty – ať pod ochranou blahoslaveného Hroznaty mladí lidé 
nacházejí pravý smysl života a nechají se vést Duchem Svatým. 
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Slavnost Nejsvětější Trojice 
7. června LP 2020 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. Krédo. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Všechno, co žije, ať chválí Hospodina. 

 

Rozhovor Ježíše s Nikodémem patří ke katechezím objasňujícím význam křtu. Objevuje 
se tu typické janovské vyjadřování, které je postaveno na vyhroceném vidění světa, a díky 
tomu dostává text dramatický náboj. Naše perikopa obsahuje asi nejslavnější větu 
Nového zákona, která shrnuje základní učení (kérygma) křesťanské víry. 

Závěrečný pozdrav listu navozuje atmosféru dovršení nějakého procesu, což platí jak 
o sporech v Korintě, tak i o konci liturgické doby. Zařazen však je především pro zmínku 
celé Nejsvětější Trojice v závěrečném pozdravu. Tento text dnes užíváme v liturgii mše 
jako jeden z úvodních pozdravů. 

Po skončení velikonoční doby v liturgii připomínáme několik klíčových témat víry. Prvním 
z nich je tajemství Nejsvětější Trojice. Jakkoli je pro nás vnitřní život Boží opravdu skrytý, 
mnohé nám Ježíš odhalil, abychom mohli zakusit princip Božího života! Tak stojíme 
s úžasem a radostí před Bohem a chválíme ho. 

Jsme uprostřed Sinajské pouště, asi ve 13. stol. př. Kr. Abrahámovi potomci rychle 
porušili smlouvu, kterou s nimi Bůh uzavřel. Mojžíš znovu vystoupil na Sinaj. Tentokrát 
desky Zákona připravil sám. Bůh přichází a uzavírá novou smlouvu. Zde máme 
zachyceno, jak Bůh sám sebe prezentuje. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Modlitba arcibiskupa Graubnera ke znovuotevření kostelů 
 

Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování. Milostivý a milosrdný jsi, 
Pane, shovívavý a plný lásky, miluješ, co jsi stvořil, a soucit máš se všemi svými 
tvory. Všechna tvá díla mluví o tvé velikosti, kráse a moci, vypravují o slávě tvého 
království, o tvé spravedlnosti a lásce. Věrný jsi ve všech svých slibech a staráš 
se o vše, co jsi stvořil, jsi blízko těm, kdo tě vzývají a podpíráš ty, kdo klesají, 
nabízíš svou pomocnou ruku a slyšíš ty, kdo k tobě volají. 

Ty sis, Bože, vyvolil svůj lid, který jsi vedl a vychovával, ukázal ses jako Bůh 
Abrahámův, Izákův a Jakubův, s Mojžíšem jsi uzavřel smlouvu a dal lidu zákon, 
jehož dodržování vede k šťastnému životu na zemi. Lid se opakovaně rozhodl 
pro tebe, zavázal se k věrnosti a i přes četné zrady, které jsi milosrdně uzdravil, 
uměl číst tvá znamení, rozuměl jim a nechal se vést. Tys naň nezanevřel a věrně 
jej provázel jako dobrý otec. 

I k našim předkům jsi poslal své služebníky jako hlasatele radostné zvěsti 
o vítězství tvé lásky nad hříchem a smrtí v tvém Synu Ježíši Kristu, který se stal 
jedním z nás, nabídl nám účast v tvém království, které v nás roste, když necháme 
vtělovat tvé slovo do našich skutků a dovolíme tvé lásce, aby proměňovala naše 
vztahy. Pomoz nám obnovit kulturu našeho národa i celé Evropy, abychom předali 
naději evangelia dalším generacím. 

Epidemie nás zastavila a my si uvědomili potřebu změny. Izolace ukázala, 
jak potřebujeme dobré vztahy, že zdraví není jistota zaručená lidským právem, 
že se smrtí musíme počítat a být na ni připraveni, že přítomnost kněze při umírání 
nemusí být jistá, že je moudré vidět přítomnost z perspektivy věčnosti a svobodně 
se rozhodnout pro dobrovolnou skromnost, která se umí dělit s druhými a raduje 
se z jejich štěstí. 

Dej nám, Pane, odvahu opouštět dětskou nezralost a zrát k zodpovědné 
dospělosti i k umění přiznat chudobu, která potřebuje druhou polovinu světa, 
a pro ni se z lásky dokáže zřeknout své svobody a nezávislosti, aby 
na vzájemném darování a přijetí muže a ženy vznikaly rodiny šťastné z toho, 
že mohou žít pro děti. Pak nám nebudou chybět pracovníci ani vyzrálé osobnosti 
a omládlý národ zas prozáří nová naděje. 

Po řadu týdnů nám chybělo shromáždění v kostele. Proto teď chceme častěji 
přicházet a děkovat tobě i za ty, které jsi posiloval v náročné službě nemocným. 
Zbav nás strachu a posilni naši naději, která roste, když se těšíme na společenství 
s tebou v nebi. Pomoz nám žít své přátelství s tebou tak opravdově, 
abys byl uprostřed nás a přitahoval naše současníky do živého společenství 
tvých šťastných přátel. Amen. 

 

 Jan Graubner 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Zamyšlení – Dnes můžeš udělat první krok 

Možná nejsi spokojený sám se sebou. Možná děláš hodně věcí špatně. Možná 
nejsi takový, jaký chceš být. Možná nejsi takový, jakého tě chce mít Bůh. 

 Chceš to změnit? Dnes můžeš udělat první krok. Vyber si jednu věc a začni!  

A večer se sám sebe zeptej: „Podařilo se mi to?“ 

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

                                                                               

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Věřím v Ducha svatého 

Věřím, že může odstranit moje předsudky. 

Věřím, že může moje návyky změnit. 

Věřím, že může přemoci moji lhostejnost. 

Věřím, že mě může nadchnout k lásce. 

Věřím, že mě může zbavit zlého. 

Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému. 

Věřím, že může přemoci zármutek. 

Věřím, že mi může dát lásku k Božímu slovu. 

Věřím, že mi může odejmout pocit méněcennosti. 

Věřím, že mi může dát sílu v utrpení. 

Věřím, že může dát na pomoc bratra. 

Věřím, že může proniknout moji bytost. 

Přijď, Duchu svatý. Amen 

 

• Boha nikdy nikdo neviděl 

Traduje se, že když se vrátil ruský kosmonaut Jurij Gagarin z letu do vesmíru, 
prohlásil, že „Boha tam nahoře nikde neviděl“. K tomu údajně jeden moskevský kněz 
poznamenal: 

„Když jsi ho neviděl na zemi, neuvidíš ho ani v nebi.“ 

Boha nikdy nikdo neviděl. Můžeme ho však poznávat z Ježíšova života, z jeho 
skutků. V evangeliích, která jsou radostnou zprávou o dobrém Bohu, kterého nám 
ukázal Ježíš Kristus, se setkáváme s Bohem milujícím, milosrdným, věrným, 
obětujícím se za druhé. Když mu uvěříme, můžeme zažívat i dnes jeho působení v 
našich životech a předávat tak tuto radostnou zvěst dál.  

Ne nějakými poučkami, ale přijetím Ježíšova životního stylu. 

           

 (www.vira.cz)                                                                         

                                



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve, 
ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, v sobotu je památka sv. Antonína z Padovy, 
kněze a učitele církve, příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí. 

• Noc kostelů – proběhne letos pouze na Rožberku – od 18 hodin. Program je 
připravován farníky. 

• Sdružení křesťanských podnikatelů KOMPAS – pořádající pro podnikatele různé 
semináře, přednášky, duchovní obnovy atd. - Ve čtvrtek (11. 6.) budou v Hradci pořádat 
přednášku Cesta k charakteru https://krestanskypodnikatel.cz/index.php/akce/cesta-k-
charakteru Ve středu přednáška probíhala v Brně, byla velmi inspirativní. 
Velmi doporučováno. 

• Kněžské svěcení – Biskup Jan Vokál vysvětí 27. června (10 hodin) v katedrále pět 
kandidátů kněžství. Primice: neděle 28.6. 14.30 h v kostele Povýšení sv. Kříže 
v Litomyšli, primiciant Karel Dvořák. Sobota 4.7. dopoledne v kostele Narození Panny 
Marie v Hlinsku, primiciant Jakub Brabenec. Sobota 4.7. 15 h v kostele sv. Františka 
Serafínského v Chocni, primiciant František Filip. Neděle 5.7. v 9.30 h v kostele 
sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem, primiciant Josef Haman. Neděle 5.7. 
v 11 h v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, primiciant Piotr Antkiewicz. 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (8. – 14. 6. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

8.6. Po 7,30 
Za dar víry pro manžela  
a dcery 

17,00 Na dobrý úmysl dárce 

9.6. Út ------  ------  

10.6. St 18,00 
Za Marii Ondrákovou, roz. 
Bernášovou a příslušníky 
tohoto rodu 

17,00 
Za dar víry a milost obrácení 
pro celou rodinu, za Boží 
požehnání a duše v očistci 

11.6. Čt 18,00 
Za dar zdraví a Božího 
požehnání pro rodinu 

17,00 Na dobrý úmysl 

12.6. Pá 18,00 
Za rodinu Duškovu  
a Grombířovu 

17,00 
Za Boží požehnání  
pro Pavla 

13.6. So 18,00 Za farnost 17,00 Za Boží pomoc ve studiu 

14.6. Ne 8,00 
Za +Jiřinu a Vladislava 
Svobodovy 

9,30 
Za živé a +z rodiny 
Pitoňákovy a Tomšovy 

Lektoři Ne  
Jan Mádlík sen. 
Jan Mádlík jun. 
Marie Košňarová 

Ne 
Marie Hesounová 
Stanislava Kozáková 
Pavel Hesoun 

Čísla písní k liturgii  525  525 

Úklid kostela    

Policejní humor    
Přijdou dva policisté ke svému autu a ten jeden povídá tomu druhému: „Hele, někdo nám 
vypustil kolo!“ „No jo, to máš pravdu, ale hledat ho nebudeme, stejně už není mezi živýma 
…“ „Proč si to myslíš?“ „To je jasné, protože vypustil duši …“ 

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