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K zamyšlení: 
 
 

 

 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Exodus 19,2-6a 

 
 

                 
 

 

2. čtení: Římanům 5,6-11 

 
 

 
 

Evangelium: Matouš 9,36 – 10,8 

 
 

 
 
 

Boží Tělo: Papež bude celebrovat ve Vatikánu v neděli 14. června 

Letošní Boží tělo bude papež František slavit ve Vatikánu při bohoslužbě 
celebrované při oltáři Katedry ve Svatopetrské bazilice. Zakončí ji eucharistická adorace a 
svátostné požehnání. 

Slavnost Těla a Krve Páně se bude ve Vatikánu slavit v neděli 14. června. Liturgie 
za přítomnosti asi padesátky věřících začne v 9.45 a zakončí ji adorace a svátostné 
požehnání, podobně jak bylo zvykem v závěru mší v Domě sv. Marty v době karantény. 
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11. neděle v mezidobí 
14. června LP 2020 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Vstupte před Hospodina s jásotem! 

 

Matouš nejprve popsal začátek Ježíšova života a jeho první veřejné vystoupení. Obsáhle 
informoval v Horském kázání o obsahu jeho zvěsti. Následně skupina lidí okolo Ježíše 
zažije první zázraky a teprve po tom Ježíš vyvolí ze skupiny apoštoly, které poprvé posílá 
hlásat evangelium. Desátá kapitola je celá věnována poslání apoštolů. 

Vstupujeme do středu úvahy svatého Pavla, který obsáhle vysvětluje smysl a význam 
ospravedlnění z víry v Krista. Ospravedlnění, tedy možnost být s Bohem, neplyne z 
našich skutků či ze splnění nějakých norem. Jsme chybující hříšníci! Ale Bůh nás 
vysvobozuje činem Ježíše… 

Tuto neděli se po dlouhé době vracíme k textům nedělí v mezidobí. Opět vstupujeme do 
příběhu Matoušova evangelia, které čteme v ročním cyklu A. Dnes se zastavíme nad 
povoláním apoštolů. Co je úkolem „apoštola“? Modleme se za ty, kterých se tento úkol týká 
v dnešních podmínkách. Na některých místech se překládá na tuto neděli slavnost Těla a 
Krve Páně. 

Izraelité vyšli z egyptského otroctví (asi 13. stol. př. Kr.) a třetího dne se ocitli pod horou, 
kde se Mojžíš setkal s Bohem v hořícím keři. Zde Bůh uzavírá s Izraelem smlouvu, 
základní prvek vztahu mezi Bohem a Izraelem. Bůh nejprve připomene lidu, co pro ně 
učinil (náš text). Pak bude následovat smlouva – Desatero (Ex 20). Text čteme pro 
zmínku o „království kněží“, na kterou naváže evangelium. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Nejsvětější srdce Ježíšovo 
a milosti, které vycházejí ze zachovávání prvních pátků 

 

Co je na prvních pátcích tak zvláštní? 
Naši rodiče vyrůstali chodíce do kostela v každý první pátek měsíce a účastňujíc se 

pobožnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova, ale v posledních desetiletích tyto zbožné zvyky vyšly 
z praxe a některými jsou odmítány jako "staromódní" anachronismy. Hlavní důvod poklesu 
zájmu o tuto oddanost je pravděpodobně zakořeněn v jednoduché ignoranci: lidé neznají smysl 
prvních pátků, rodiny a farnosti jednoduše adekvátně neposunuly informace o jejich důležitosti 
další generaci. Toto je pět věcí, které byste měli vědět. 

 Jak začala prvopátková pobožnost? 
Zatímco někteří světci odkazovali na Nejsvětější srdce Ježíšovo už století předtím, v roce 1673 

francouzská vizitantská řeholnice Markéta Marie Alacoque měla zjevení Ježíše, v nichž žádal 
Církev, aby uctívala jeho Nejsvětější srdce. Ježíš zejména žádal, aby věřící "přijali Svaté 
přijímání o prvních pátcích během devíti po sobě jdoucích měsíců". Požadavek byl spojen 
s konkrétním slibem daným těm lidem, kteří uctívali a podporovali oddanost k Nejsvětějšímu 
srdci Ježíšovu. Po smrti Markéty Marie se prvopátkový zvyk šířil Církví - schválený papeži 
a propagován světci - ale výrazně nabral na popularitě, když byla Markéta Marie prohlášena 
za svatou v roce 1920 Papežem Benediktem XV. 

 Proč devět po sobě jdoucích měsíců? 
Číslovka devět je tradičně spojována s novénou a má svůj původ v devíti dnech, které 

apoštolové strávili v modlitbě před Letnicemi. Novéna poskytuje prodlouženou dobu na přípravu 
a vnitřní obnovy. 

Co mám dělat během prvních pátků? 
Jít na mši svatou a přijmout svaté přijímání se záměrem uctění Nejsvětějšího srdce Ježíšova. 

Pokud nejste ve stavu milosti a tudíž nemůžete přijímat, budete se také muset jít vyzpovídat. 
Jaké "přísliby" jsou spojeny s touto pobožností? 

Ježíš řekl sv. Markétě Marii: "V přebytku milosrdenství mého srdce ti slibuji, že moje 
všemohoucí láska poskytne těm, kteří na první pátek během devíti po sobě jdoucích měsíců 
přijmou svaté přijímání, milost závěrečného pokání: nezemřou v mé nelibosti a ani ne bez přijetí 
svátostí; a mé srdce bude jejich bezpečným útočištěm v této poslední hodině." To znamená, 
že pokud člověk věrně příjme svaté přijímání v první pátky během devíti po sobě jdoucích 
měsíců, Ježíš takovému člověku zaručí další milosti v hodině jeho smrti, což umožní očistit 
ho od hříchů a přijmout svátost nemocných (pokud si to situace vyžaduje). 
Tento příslib je posledním z 12-ti příslibů spojených s oddaností Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu, 
zejména pokud někdo ve svém domově obraz Nejsvětějšího srdce Ježíšova vystavuje: 

 

1. Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu. 
2. vnesu pokoj do jejich rodin. 
3. Potěším je v trápeních. 
4. Stanu se jim bezpečným útočištěm v životě a zejména v hodině smrti. 
5. Vyleji hojnost požehnání na všechny jejich akce. 
6. Hříšníci najdou v mém Srdci zdroj milosti a nekonečné moře milosrdenství. 
7. Lhostejné duše se stanou horlivými. 
8. Horlivé duše dosáhnou velké dokonalosti. 
9. Požehnám také domy, kde bude vystaven a uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce. 
10. Kněžím dám dar, že obrátí i nejzatvrzenější srdce hříšníků. 
11. Jména těch, co budou šířit tuto úctu, budou zapsány v mém Srdci a nebudou z něj nikdy       

vymazány. 
12. Všem, kteří přistoupí k sv. přijímání na první pátek během devíti měsíců nepřetržitě po sobě, 
slibuji milost pokání při umírání - nezemřou v nemilosti, ani bez svátostí. Mé Srdce jim bude 
bezpečným útočištěm v posledních chvílích života. 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Zamyšlení – Kompas ve mně 

Máte doma kompas? Když budeš pozorovat jeho ručičku, zjistíš, že ať jdeš 
kamkoli, stále ukazuje na sever. Člověk tak ví, kde je, a nemusí se bát, že zabloudí. 

Občas je dobré se zastavit, podívat se na svůj vnitřní kompas a sám sebe se 
zeptat: „Kam jdu? Co mě žene dopředu? Co by asi na mém místě dělal Ježíš? Udělej 
si jedno takové kompasové zastavení právě dnes.                                       

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

• Naléhavý úmysl apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 

Nemálo lidí se ptá, co bude po čínském koronaviru COVID-19. Má se všechno 
vrátit do starých kolejí nebo se máme vydat dál? 

„Co jsme dostali, musíme také dávat. Jsme povoláni šířit útěchu Ducha a Boží 
blízkost,“ říká papež František. „Chtěl bych se s vámi podělit ještě o úvahu nad naší 
cestou. Tolik bych si přál, abychom – jako křesťané – byli ještě více a více společně 
svědky milosrdenství pro těžce zkoušené lidstvo.  

Prosme Ducha o dar jednoty, neboť bratrství budeme šířit jedině tehdy, budeme-li 
sami žít jako bratři. Nemůžeme žádat po lidstvu jednotu, pokud se sami ubíráme 
jinými cestami. Modleme se tedy za sebe navzájem, pociťujme za sebe vzájemnou 
odpovědnost.“ 

                (www.bihk.cz) 

• Boha nikdy nikdo neviděl 

Když se naopak vrátil z letu na Měsíc americký astronaut James Irwin, prohlásil, 
že ho cesta do vesmíru zcela změnila, že jeho život dostal hlubší smysl: 

„Uvědomil jsem si, že naše Země je velmi zvláštním a krásným místem ve 
vesmíru, že je dílem Božích rukou a že Bůh miluje Zemi a lidi na ní. Můj pohled na 
život se úplně změnil. Vrátil jsem se z kosmu jako člověk, jehož víra byla 
prohloubena.  

To, že chodil Ježíš Kristus po zemi, znamená pro mne nekonečně víc než to, že 
člověk chodil po Měsíci.“ (James B. Irwin) 

Boha nikdy nikdo neviděl, ale jednorozený Syn Ježíš Kristus, který je v náruči 
Otcově, nám o něm řekl. (srov. Jan 1,18)       
    

      (www.vira.cz)                                                                         

• Myšlenka dne: 

Bouře Ducha svatého může mít často podobu absolutního bezvětří.  

Právě proto, abychom sami vzali vesla do rukou.                   
      (z knihy Maxe Kašparů – Po provaze ke Kristu)
   



  
 

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Víta, jednoho 
ze zemských patronů české země, v pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
(po mši smírná pobožnost, litanie) příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí. 

• Sbírka - na pastorační aktivity církve – jsme vybrali a na biskupství odevzdali celkem 
10 312 Kč. Všem Vám dárcům patří upřímné poděkování. 

• Setkání seniorů farnosti – vzhledem k čtvrteční slavnosti Božího Těla se uskuteční 
o týden později, to je tento čtvrtek 18. června, od 16 hodin. Všichni senioři jste na toto 
předprázdninové setkání srdečně zváni. 

• Setkání NET for God – se uskuteční mimořádně v pátek 19. června od 19,30 hodin. 
Téma: 5 let od vydání encykliky Laudato si: Dokument: Laudato si v Africe Song-hai. 

• Příprava na Celostátní setkání mládeže 2021 – se uskuteční v úterý 16. června 
2020 v Balbínce v Novém Adalbertinu od 19,30 hodin. Setkání se s spolu 
s jednotlivými kněžími města HK mají zúčastnit vždy dva zástupci pastorační rady 
farnosti. V rámci tohoto setkání mládeže 10. – 15. 8. 2021 proběhne rovněž v pátek 
13. 8. 2021 možnost volby programu, který bude zaměřen na konkrétní fyzickou 
pomoc pro hradecké farnosti, které tuto možnost budou chtít využít. Vítány budou 
Vaše konkrétní podněty, nápady, potřeby jednotlivých farností (úklid kostela, farní 
zahrady, výmalba, natěračské práce, květinová výzdoba, žehlení ubrusů, atd…), aby 
pořadatelé věděli, s čím dopředu počítat. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (15. – 21. 6. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

15.6. Po 7,30 
Na dobrý úmysl dárce  
a za duše v očistci 

17,00 
Za dar zdraví pro bratra  
a požehnání pro celou 
rodinu 

16.6. Út ------  ------  

17.6. St 18,00  17,00 
Za živé a +kostelníky  
a kostelnice naší farnosti 

18.6. Čt 18,00 
Za rodinu Šafrankovu 
a Kavkovu 

17,00 Za rodinu Odrážkovu 

19.6. Pá 18,00 Františkáni 17,00 
Za Boží požehnání  
pro rodinu Kotlárovu 

20.6. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za živé a +členy rodin 
Kozáků, Janků  
a na poděkování 

21.6. Ne 8,00 
Za Jiřinu a Vladislava 
Svobodovy 

9,30 
Za živé a +z rodiny 
Linderovy, Patzeltovy  
a Nešetřilovy 

Lektoři Ne  
Petra Petrová  
Zdeněk Petr  
Ludmila Černá 

Ne 
Vladimír Novotný 
Marie Novotná 
Marika Bartošová 

Čísla písní k liturgii  904  904 

Úklid kostela    

Humor u lékaře:   
Lékař: „Pořád jste po těch práškách přiblblej? A stále vám to vadí, nebo už jste si zvykl?“ 

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