
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                   
 
K zamyšlení: 
 
 

 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Jeremiáš 20,10-13 

 
 

                 
 

 

2. čtení: Římanům 5,12-15 

 
 

 
 

Evangelium: Matouš 10,26-33 

 
 
 
 

Rozestupy při bohoslužbách od 15. 6. zrušeny 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 12. 6. není nutné 
od 15. 6. udržovat při bohoslužbách dvoumetrové rozestupy. 

Bohoslužby se ve stejný čas může účastnit nejvýše 500 osob a její účastníci 
si před vstupem do bohoslužebného prostoru dezinfikují ruce. Na obličeji musí mít 
nasazenou ochrannou roušku či respirátor, který brání šíření kapének (vyjma okamžiku 
přijetí Eucharistie. Do úplného uvolnění - pravděpodobně do 1. července t. r.) budou ještě 
mše svaté streamovány internetem z farního kostela na Pouchově skrze youtube. 

(bihk.cz) 
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12. neděle v mezidobí 
21. června LP 2020 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce! 

 

Ježíš si v desáté kapitole vyvolil dvanáct učedníků a vysílá je, aby šli a hlásali 
evangelium. K této příležitosti vyslovuje druhou velkou řeč, kterou nám evangelista 
Matouš zaznamenal. V druhé části desáté kapitoly předpovídá nepřijetí hlasatelů a vydání 
soudům. 

Svatý Pavel v listě Římanům systematicky vysvětluje roli víry v procesu ospravedlnění 
před Bohem. Starý zákon ospravedlnění připisuje plnění Zákona, který zprostředkoval 
Mojžíš. Ukázalo se však, že lidé nejsou schopni předpisy dodržet. Jakou roli zde hraje 
Boží milost? 

Liturgie nedělí před prázdninami nás zavedla mezi učedníky, které Kristus vybízí, 
aby hlásali evangelium. To je ovšem riskantní jednání. O co se lze opřít? Dnešní neděli 
je tak možné spojit s modlitbou za všechny misionáře a hlasatele evangelia. 

Jeremiáš vystupuje v době krátce před babylónským zajetím (kolem r. 600 př. Kr.). 
Prorokuje zkázu Jeruzaléma, ale lidé to nesnesou. Kněz Pašchúr nechá Jeremiáše zavřít 
do klády. Jeremiáš je zasažen nepřijetím a pláče před Hospodinem. Uprostřed slov o 
vlastní bolesti však zaznívá jeho víra a důvěra v Boha. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Úcta k Božskému Srdci Ježíšovu 
 

Celý měsíc červen je zasvěcen úctě Božského Srdce Ježíše, zvláště významná je pak slavnost 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (letos to bylo 19. 6.). Jak tato slavnost vlastně vznikla?  
 

Náznak úcty k Božskému Srdci se objevuje již v křesťanském starověku. Až do 12. století 
se však úcta Božskému Srdci prokazovala soukromě. Druhá božská osoba se v křesťanské 
literatuře ztotožňuje s Nejsvětějším Srdcem Páně: „Otevření jeho boku nám totiž vyjevilo 
nesmírné dobrodiní lásky jeho srdce k nám." Sv. Bernard (1090–1153) vytvořil první ucelenou 
vizi úcty Božského srdce: „Otvory v těle se odkrývá tajemství jeho srdce, velká to svátost lásky 
a hlubina milosrdenství.“ Ve 13. století Pán ukázal sv. Ludgardě (1182–1246) krvácející ránu ve 
svém boku a ztotožnil se se svým Srdcem. Sv. Gertruda z Helfty (1256–1302) poté, co její srdce 
pronikl paprsek vycházející z Nejsvětějšího Srdce a obdržela stigmata, vložila svoji ruku 
do Spasitelova Srdce a vytáhla ji ozdobenou sedmi zlatými prsteny. Koncem 13. století 
pak sepsala invokace litanií k Srdci Ježíšovu. Rovněž její spolusestra sv. Mechtilda 
z Hackebornu (1241 – 1299) nahlížela Ježíšovo Srdce v jeho božství i lidství a klaněla se mu 
ve chválách a díkůvzdání. Přestože církev zjevení Božského Srdce oběma sestrám 
cisterciačkám uznala za pravá a záznamy o nich se staly předmětem studia učenců i jejich 
obdivu, nedošlo do 16. století k výraznějšímu rozšíření úcty k Ježíšovu Srdci. 

Od cisterciáků se úcta k Božskému Srdci přenesla k františkánům. Patří sem např. 
sv. František z Assisi (1182–1226) a sv. Antonín Paduánský (1195–1231). Rovněž mnoho 
dalších františkánských světců uctívalo Božské Srdce, například sv. Markéta Kortonská (1247–
1297) přitiskla své rty k ráně v Ježíšově boku a tak pronikla do tajemství Boží něžnosti. 
Tato a mnohá další svědectví dokazují, že na duchovní život františkánů ve 13. století měla úcta 
k Božskému Srdci velký vliv. 

Ve 14. století se úcta k Božskému Srdci šířila v Německu zásluhou dominikánů, 
např. bl.  Jindřicha Suso (1295–1366) a Jana Taulera (1300–1361). V úctě se začalo 
zdůrazňovat, aby připomínka Ježíšova utrpení a míst spojených s jeho bolestí odkazovala 
na skrytý poklad Nejsvětějšího Srdce, zraněného z lásky, jehož voda očišťuje a jehož krev 
je nápojem. Do popředí zájmu se dostával Kristův kříž a proklátý bok. První zachovanou 
příručkou k uctívání Božského Srdce je Phatera divini amoris od Jana Spravedlivého-Lansperge 
(1489–1539), vytištěná roku 1573 v Paříži. Jejím záměrem je rozmnožit pozornosti lásky 
ke Spasiteli. Úcta k Božskému Srdci je včleněna do pobožnosti k pěti ranám Kristovým. Rána 
v boku je nejvýznačnějším bodem kříže a je spojena s tajemstvím Ježíšova Srdce. 

V 16. století se uctívání Božského Srdce oddělilo od pobožnosti k pěti ranám Kristovým, 
avšak zůstává soukromou pobožností, i když občas se věřící shromažďovali také ke společným 
modlitbám. Úcta k Nejsvětějšímu Srdci se rozvíjí díky rozšíření spisů sv. Gertrudy. Do šíření 
úcty k Nejsvětějšímu Srdci se zapojují také jezuité, například Petr Canisius (1521–1597). 
Božskému Srdci se začíná vědomě prokazovat kult klanění – adorace tělesného Srdce Ježíšova 
jako symbolu jeho lásky – a to nejen v Evropě, ale také na misijních územích po celém světě. 

Ctitelé Ježíšova Srdce touží jeho lásku opětovat láskou, skrýt se v něm a nechat se jím 
uchvátit. Od 16. století se také začínají množit různá zasvěcení Božskému Srdci. V roce 1585 
je Nejsvětějšímu Srdci zasvěcen první kostel v Guaropary.  
Sv. Anděla Mericiová (1474–1540) Božskému Srdci zasvětila první sestry voršilky (1537). 
Sv. Vincenc z Pauly (1581–1660) a sv. Luisa de Marillac (1591–1660), spoluzakladatelé Dcer 
Božské lásky, milosrdných sester vincentek, se přiblížili tajemství Ježíšova Srdce 
prostřednictvím milosrdenství. Dodnes jsou zobrazováni s hořícím srdcem na dlani, protože 
svým charitativním působením vyjevili Boží milosrdenství. 
 

(dokončení příště) 
 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Zamyšlení – O čem přemýšlíš a jak přemýšlíš? 

Dnes se zamysli nad otázkou: Můžeš si porozumět s druhým člověkem, když si o 
něm myslíš špatné věci? „Dávej pozor na své myšlenky, protože podle nich budeš 
mluvit. Dávej pozor na svá slova, protože podle nich budeš vnímat. Dávej pozor na 
své pocity, neboť podle nich budeš jednat.“ (podle Talmudu)      

Úkol zní: Dnes si dávej pozor na to, o čem přemýšlíš a jak přemýšlíš. Večer se 
sám sebe zeptej: Byly tvé myšlenky dobré?                                      

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

• Naléhavý úmysl apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 

Víme, že sami se sebou nejsme schopni učinit nic – nejsme schopni změny, 
obrácení.  

Jen Ježíš v nás každého z nás proměňuje a mění vše: On sám – Ježíš. Když k 
nám přichází v eucharistii, je zárukou naší dokonalosti, svatosti, proměny našeho 
života. My ze své strany mu jen dovolujeme vstoupit a jednat, ostatní již činí On sám! 
Stáváme se dílem Ducha, který nám byl dán. To je naše jediná zásluha: vše Pánu 
odevzdat a nechat ho jednat – dovolit mu to!  

„Nelze začít od začátku honbu za vlastními úspěchy a nebrat na zřetel ty, kdo 
zůstali vzadu. A přestože mnozí to tak učiní, Pán po nás žádá, abychom změnili 
směr. V den Letnic Petr se smělostí Ducha vyslovil: Obraťte se (Sk 2,38), totiž 
změňte směr, obraťte směr jízdy. Potřebujeme se vrátit k cestě vedoucí k Bohu a k 
bližnímu, nikoli však odděleně, nikoli znecitlivělí k volání zapomenutých a zraněné 
planety.“  

Proto znovu připomeňme dobrou zásadu: „Modlit se, jako by vše záleželo na 
Bohu, jednat, jako by vše záleželo na nás!“ Společenství církve je kvasem 
budoucnosti, není muzeem minulosti!       
                   (www.bihk.cz) 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: K svatému Tadeáši 
Když jsem byla malá, často nás babička brala v Praze na návštěvu kostela sv. 

Josefa. Zde v centru města a přesto skryté je místo, kde se člověk může utíkat ve 
svých těžkostech k mocnému přímluvci sv. Tadeáši. I já jsem nejednou tuto možnost 
využila a děkuji za jeho přímluvy! 

Svatý Judo Tadeáši, blízký příbuzný Krista Pána, našeho Vykupitele!  
Apoštole a mučedníku, slavný ve ctnostech a zázracích! Věrný a rychlý přímluvce 

všech svých ctitelů! Byl jsi od Boha obdařen zvláštní milostí přispívat těm, kteří jsou 
zbaveni téměř vší naděje. Z hloubi své duše i z nitra svého srdce tě prosím: pospěš 
mi na pomoc v mé modlitbě a nesnázích, neboť bez tebe bych pomoc hledal marně. 
Svatý Tadeáši, slibuji, že na tvou přímluvu nikdy nezapomenu a budu tě chválit před 
světem jako velikého ochránce. Amen. 

Milosrdný a dobrý Bože, když tě žádáme prostřednictvím tvého apoštola Judy 
Tadeáše o milost v naléhavé prosbě, dej nám, abychom byli vyslyšeni. Neboť ty žiješ 
a kraluješ na věky věků. Amen.              (LV)
          



  
 

 

➢ Farní ohlášky:  
 
 

 

• V tomto týdnu si připomínáme – ve středu je slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 
v sobotu je památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve, příští neděle 
je 13. v liturgickém mezidobí (na Rožberku), na Pouchově poutní slavnost sv. apoštola 
Pavla, patrona naší farnosti. 

• Sbírka – na pojištění kostelů a dalších církevních budov v diecézi I. – se uskuteční 
příští neděli při všech bohoslužbách v HK diecézi. 

• Kněžské svěcení kandidátů kněžství – se uskuteční v sobotu 27. června v 10 hodin 
v katedrále sv. Ducha. Pro naši diecézi bude mimořádně vysvěceno 5 novokněží 
(viz předchozí zpravodaj a www.bihk.cz). 

• Pouť na Pouchově – letos pastorační radou (kvůli mimořádné situaci) nebyl 
naplánován farní den, proto v neděli 28. června budou mše svaté na Pouchově 
a Rožberku jako v obvyklou neděli. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (22. – 28. 6. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

22.6. Po 7,30  17,00 Na úmysl dárce 

23.6. Út ------  ------  

24.6. St 18,00  17,00 Za rodinu Šebovu 

25.6. Čt 18,00 
Za Jaroslava Kavku, rodiče 
a duše v očistci 

17,00 Za rodinu Levčíkovu 

26.6. Pá 18,00  17,00 
Za +Pavla Bartoše, dceru 
Petru a živé členy rodiny 

27.6. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za +Miroslava a Annu 
Krejcarovy a Gertrudu 
Doležalovou 

28.6. Ne 8,00 
Za živé a +z rodiny 
Vlachovy, Hurdálkovy  
a Bielikovy 

9,30 Za všechny nemocné 

Lektoři Ne  
Libuše Hovorková  
Josef Jíša  
Jan Mádlík sen. 

Ne 
Zdeněk Krám 
Jitka Bartošová 
Marie Bártová 

Čísla písní k liturgii  909  909 

Úklid kostela    

 
Humor před dovolenou:   
Manželé se chystají na letní dovolenou: "Kanárka dáme k sestře, kocoura k sousedům, 
děti pojedou k babičce, psa umístíme v útulku..." Manžel navrhne:"... a nezůstaneme raději 
doma, když tu bude tak nádherný klid?" 

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

http://www.bihk.cz/
mailto:jarka.detova@seznam.cz

