
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                   
 
 
K zamyšlení: 
 
 

 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: 2 Královská 4,8-11.14-16a 

 
 

                 
 

 

2. čtení: Římanům 6,3-4.8-11 

 
 

 
 

Evangelium: Matouš 10,37-42 

 
 
 
 

 

Papež František připojil tři nové invokace k Loretánským litaniím 

Loretánské litanie budou od nynějška rozšířeny o tři nové invokace. Z rozhodnutí 
papeže Františka v nich bude Maria vzývána také jako “Mater misericordiae” - Matka 
milosrdenství, “Mater spei” - Matka naděje a “Solacium migrantium” - Útěcha migrantů.  

(www.vaticannews.va) 
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13. neděle v mezidobí - Rožberk 
Poutní slavnost sv. Pavla, apoštola - Pouchov 

28. června LP 2020 
Barva zelená (červená). Mše vlastní. Gloria, Krédo 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. 

 

Čteme poslední část druhé velké Ježíšovy řeči, kterou Matouš zachytil. Nejprve vyvolil 
dvanáct apoštolů a posílá je na první misii. K tomu jim dává ponaučení. V rámci toho 
mluví o pronásledování. Našemu textu předchází známý výrok: „…přišel jsem postavit 
syna proti otci…“. Rodina tedy nesmí být více než Bůh. 

Na konci páté kapitoly svatý Pavel vyvozuje: „Kde se rozmnožil hřích, tam se mnohem 
více rozhojnila milost.“ To ale může být zavádějící! Máme ještě více hřešit? 
Proto připojuje vysvětlení. 

Stojíme na prahu prázdnin po náročném období spojeném s koronavirem. Možná si také 
klademe otázku po nějaké satisfakci či odměně. A právě tato otázka zazní také v textech 
této neděle. Lze v modlitbě vzpomenout i na ty, kdo přišli o práci či pravidelnou mzdu. 

Elizeus (či Elíša) je velký prorok konající zázraky. Navazuje na proroka Eliáše (9. stol. 
před Kristem). Mnoho skutků koná podobně jako jeho předchůdce (srov. druhou část 
příběhu 2 Král 4,18-37 s 1 Král 17,17-24). Šunem je v Galileji, zřejmě šlo o místo 
sousedící s královstvím Severního Izraele. Zřízená místnost byla projevem nezvyklého 
komfortu. 

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 
dokončení 

 

V 17. století je úcta k Ježíšovu Srdci již značně rozšířena. Jezuita P. Gaspard Druzbicki 
(1590 – 1662) sestavil první malé oficium k Nejsvětějšímu Srdci a napsal o Božském Srdci 
devět teologicky brilantních meditací prodchnutých horoucí láskou ke Kristu. Významnou 
osobností, která se v 17. století zasazovala o šíření úcty k Božskému Srdci, byl sv. Jan 
Eudes (1601 – 1680). Založil kongregaci kněží eudistů s úmyslem zvláštním způsobem 
uctívat obdivuhodné Srdce Ježíšovo a Mariino jako hlavní ochránce a jako vzory, které Bůh 
daroval svým dětem. Obdobné poslání měla jím založená kongregace sester euditek a 
Společnost obdivuhodného Srdce. Svatý Jan Eudes o Nejsvětějším Srdci Ježíšovu sestavil 
liturgické mešní texty a oficium; po schválení těchto textů francouzskými biskupy (20. října 
1672) začaly jím založené kongregace slavit svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 
Apoštolát v duchu svatého Jana Eudese pokračoval i po jeho smrti díky knihám a spisům, 
které zanechal, především však díky nadšení věřících zapálených úctu k Ježíšovu Srdci. 
Jeho dílo i odkaz připravily církev na poselství, které Ježíš svěřil svaté Markétě Marii 
Alacoque. 

Svaté Markétě Marii Alacoque (1648 – 1690), sestře kláštera Navštívení v Paray-le-Monial, 
se Nejsvětější Srdce Ježíšovo zjevilo poprvé v roce 1673 jako živé Srdce v Ježíšově těle 
a symbolizovalo Ježíšovu lásku k lidem. Dne 16. června 1675 se jí zjevilo Srdce Ježíšovo 
hořící láskou, lásku zneuznanou, která žádá opětování. Poslední velké zjevení proběhlo 
2. července 1688. Zjevení v Paray-le-Monial vtiskla pobožnosti k Božskému Srdci specifický 
ráz smírného uctívání, zvláště v pátek na konci oktávu po slavnosti Těla a krve Páně 
(po druhé neděli po Seslání Ducha Svatého). Svatá Markéta s pomocí svého duchovního 
vůdce jezuity Claude La Colombièra (1641 – 1682) se věnovala šíření úcty k Božskému 
Srdci. Jejich snahu podporovala řada významných osobností, např. v roce 1697 
se na papeže Inocence XIII. obrátila anglická královna s prosbou, aby schválil svátek 
k poctě Božského Srdce pro celou církev, avšak pro odpor Kongregace ritu k tomu tehdy 
nedošlo. 

Na počátku 18. století úctu k Božskému Srdci šířil svatý Ludvík Maria Grignion z Mantfortu 
(1673 – 1716). Ke schválení liturgických textů se závazností památky pro celou církev došlo 
v roce 1765 za pontifikátu Klementa XIII. Ke konci 18. století již miliony lidí praktikovaly úctu 
k Božskému Srdci, a proto se ji osvícenci pokusili zničit, avšak věřící se scházeli i nadále, 
často tajně, protože jejich kostely byly zabrány, vzývali Ježíšovo Srdce a obnovovali 
mu svoje zasvěcení. Za pontifikátu Pia IX. v roce 1856 byl zaveden svátek Božského Srdce 
Páně a v roce 1889 z nařízení papeže Lva XII. byl povýšen na slavnost první třídy. 

Liturgická úcta měla dvojí cíl: připomínat lásku, kterou Ježíš prokázal lidem při ustanovení 
Nejsvětější svátosti, a přivádět věřící k častějšímu přijímání svátostí, zvláště eucharistii, 
kterou Ježíš zanechal jako projev lásky až do krajnosti.  

Dne 16. června 1875 se papež Pius IX. zasvětil Božskému Srdci Páně, 25. května 1899 
papež Lev XIII. vydal encykliku Annum sacrum, v níž souhrnně vysvětlil teologické základy 
úcty k Božskému Srdci, a na konci téhož roku slavnostně zasvětil celé lidstvo Nejsvětějšímu 
Srdci Ježíšovu. Papež Pius XI. v encyklice Quas primas z 11. prosince 1925 nařídil 
každoroční obnovu zasvěcení se Božskému Srdci přenést na slavnost Krista Krále, čímž se 
láska Nejsvětějšího Srdce výrazněji propojila s tajemstvím Kristovy vlády. Papežové rovněž 
dbali na hlubší teologické zakotvení úcty k Nejsvětějšímu Srdci.  

 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Zamyšlení – O čem přemýšlíš a jak přemýšlíš? 

Když nebudeš dobrý sám k sobě, nebudeš dobrý ani k druhým. Buď k sobě 
tak dobrý, jak jsi dobrý k druhým lidem (podle Bernarda z Clairvaux) 

Dnešní úkol je stručný: Buď k sobě co nejvíce dobrý. 

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

• Myšlenky na prázdniny – Každou nepatrnou laskavostí měníš svět 

„Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako 
ovce bez pastýře. 

Zavolal si svých dvanáct učedníků a přikázal jim: „Jděte a hlásejte: Přiblížilo se 
nebeské království. Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte 
malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“ (srov. 
Mt 9,36 – 10,8) 

„Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto.“ Bezradnost, skleslost, nezakotvenost, 
bezprizornost lidí, kteří za Ježíšem přicházeli, v něm budily soucit. Vybírá si proto 
učedníky, aby mu pomáhali vstupovat do bolestí a těžkostí světa. Nabádá je, aby 
předávali dál to, co od něho sami dostali, čemu se od něho naučili. 

Soucit je spoluúčast na bolesti a trápení druhých. Motivuje nás k jednání, které zmírní 
bolest a trápení, které pomůže druhému lépe žít. A naše pomoc může být směřovaná 
lidem drogově závislým, lidem vyloučeným na okraji společnosti, neprávem vězněným, 
lidem žijícím v nesvobodě, lidem zraněným, opuštěným, nemocným, starým… Ale 
hlavně a především lidem v našem nejbližším okolí, kde žijeme, kam jsme každodenně 
posláni. Vždyť každý máme v nejbližším okolí lidi „vysílené a skleslé“. Lidi zraněné, 
sobecké, zahleděné do sebe, do své bolesti, zraněnosti a křivd. Každý máme ve svém 
okolí lidi otravné a otrávené, lidi se zraněným, bojácným a tvrdým srdcem… 

Jakákoli služba inspirovaná Ježíšovým stylem života dělá svět lepším. Jádro 
Ježíšovy radostné zvěsti je milosrdenství, odpuštění, smíření, laskavost a solidární 
láska. Toto všechno Ježíš nejprve nabízí a dává každému z nás (ano i Tobě, který právě 
čteš tyto řádky). A my jsme pak povoláni toto všechno, co dostáváme, předávat dál. Ne 
z vlastních sil, nebo proto, abychom si v nebi střádali nějaké zásluhy. Ale právě proto, 
abychom to, co zadarmo dostáváme, čím může naše srdce přetékat, nabízeli a předávali 
dál. Čerpejme a berme od Něj. A dávejme to dál. 

Je to výzva - je to dobrodružství. 
Má to cenu - Věčnou cenu. 

„I jen kapka soucitu změní svět v méně chladný, více spravedlivý.“  

(papež František) 

„Ty jsi důležitý. Všechno, co děláš, je důležité. Pokaždé, když někomu odpustíš, mění 
se vesmír. Každou i nepatrnou laskavostí a službou, viděnou, či neviděnou se mění 
svět, naplňuje se Boží záměr a nic nezůstává stejné“ (Z knihy Wm. P. Young, Chatrč) 

„Ježíš vás nepovolal, abyste se stali úspěšnými, ale abyste byli k dispozici Bohu. 
V tom bude spočívat váš úspěch.“                                                  (Matka Tereza)

          



  
 

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, v pátek 
je svátek sv. Tomáše a zároveň první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova, v sobotu je památka sv. Prokopa a sobotní památka Panny Marie, příští neděli 
oslavíme slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů 
Moravy. 

• Návštěva starých a nemocných farníků – se uskuteční v pátek dopoledne.  

• Omezení bohoslužeb v červenci a srpnu – v těchto dvou měsících nebudou obvykle 
slouženy mše svaté na Pouchově a Rožberku v úterý a ve čtvrtek. Ve vývěsce a na dveřích 
kostela bude podrobný rozpis bohoslužeb. 

• Požehnané dny prázdnin – přeji všem, zvláště mládeži hezké dny odpočinku, příjemné 
dny dovolených. Nezapomínejme na mše svaté. Přeji vám, abyste se z cest vrátili s novou 
silou, elánem a potřebnou inspirací, jak společně prožívat nově další dny v naší farnosti. 

• Příští zpravodaj – vyjde v neděli 30 srpna. 
 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (29. 6. – 5. 7. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

29.6. Po 7,30  17,00 
Za živé a zemřelé  
z rodiny Novotných 

30.6. Út 10,00 Na dobrý úmysl dárce ------  

1.7. St 18,00  17,00 

Za Boží ochranu, pomoc, 
posilu a požehnání,  
za +z rodiny Krejcarovy, 
Nagelovy, Smith, Wilson, 
Millerovy, Pinto a Zubrovy 

2.7. Čt 18,00 -------- 17,00 ---------- 

3.7. Pá 18,00 

Za +Zdeňka Kašpara  
a za živé a +z rodiny 
Kašparovy, Dostálovy  
a Šrámkovy 

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

4.7. So 18,00 -------- 17,00 -------- 

5.7. Ne 8,00 
Za +Marii Flídrovou, 
manžela a za živé  
a zemřelé z obou rodů 

9,30 
Za Veru a Karla 
Dolkošovy. jejich rodiče, 
sourozence a prarodoče 

Lektoři Ne  
Rudolf Pastuszek  
Helena Baigerová  
Jan Mádlík jun. 

Ne  

Čísla písní k liturgii  425  425 

Úklid kostela    

Humor pro zamyšlení:   
Jeden bohatý muž zemře, přijde do nebe a ptá se, zda se může vrátit na zem pro něco, co tam 
zapomněl. Jeho přání je vyhověno. Po návratu na zem začne sbírat všechno zlato, co za života 
získal. Naskládal si zlaté cihly do krosny a vrátil se do nebe. U vstupní brány se ho anděl ptá, 
pro co se na zem vracel a on mu pyšně ukazuje své zlato. Anděl odpovídá: Ale proč sem do nebe 
nosíš tyhle „dlažební kostky“…?! 

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