
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením:  
 

                                 1. čtení:  Ze Skutků apoštolů 5,12-16 
 

                     
             
                2. čtení:  Z knihy Zjevení apoštola Jana 1,9-11a.12-13.17-19 

 
 

                                                                                                                  
                                   
  
                                       Evangelium: Podle Jana 20,19-31 
 
 

 

 

 

 

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

Diecézní ministrantské setkání 
Každý rok mají ministranti možnost z naší diecéze se spolu setkat. Tento rok se koná 

diecézní setkání ministrantů v Želivi, které proběhne od pátku 15. dubna do neděle 
17. dubna. Setkání je vhodné pro děti a mládež od 7 do 18 let. Téma setkání: „Milosrdní 
jako otec.“ Do batohu je nutné přibalit: spacák, přezůvky, sportovní oblečení, náhradní 
boty, osobní hygienu a ministrantské oblečení. Strava bude zajištěna. Příspěvek na nocleh 
a ostatní náklady je 250Kč. Doprava se bude řešit podle počtu přihlášených účastníků. 
Na setkání bychom se připojili k ministrantům z ostatních hradeckých farností. Přihlašovat 
se budeme hromadně. Proto pokud máte zájem se setkání zúčastnit, kontaktujte mě 
osobně nebo na e-mail: vojtasaf@seznam.cz do neděle 10. dubna! Další informace 
můžete získat na webových stránkách setkání: ministranti.farnostck.cz      

Vojtěch Šafranko 

 
 
 
 
 
 
 

    Nedělní farní zpravodaj 14/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
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  Druhá neděle velikonoční 
   Svátek Božího milosrdenství 

  3. dubna LP 2016 
      Barva Bílá.  Mše vlastní. Gloria. 

                                       Cyklus C  

   Odp.:   Oslavujte Hospodina, neboť  je dobrý.       
 

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: farnost.pouchov@seznam.cz 
ICLic. Miloslav Šiffel, farář, m:605 285 796, email: miloslav.siffel@volny.cz 

 

Shrnující zpráva následuje po dlouhém vyprávění o prvním zázraku apoštolů, 
následném vyšetřování před radou a příběhu o Ananiášovi a Safiře, kteří chtěli první 
komunitu církve ošidit. Následovat bude opět zázrak a vyšetřování. Naše shrnující 
zpráva tedy ukazuje, že evangelium nelze zastavit a povědomí o něm bude stále růst. 

Knihu Zjevení nelze číst jako běžný popis událostí. Jan zvláštním jazykem, plným 
barvitých obrazů a přirovnání, vykládá skutečnost Božího vítězství a lidského zápasu 
o spásu. Hned na začátku po úvodním pozdravu popisuje již tímto jazykem své povolání 
k sepsání této knihy a především toho, který ho povolal. 

 

Vyprávění Janova evangelia dostalo v posledních kapitolách velký spád: Ježíš byl 
ukřižován, na začátku dvacáté kapitoly však přijdou ženy ke hrobu… Nyní Vzkříšený poprvé 
potkává učedníky. V takto vypjatém okamžiku zaznívá nejzásadnější poselství Vzkříšeného. 
Následný týden a přítomný Tomáš otevírají otázku, jak mají uvěřit ti, kdo „nebyli u toho.“ 
 

Radostná atmosféra neděle vzkříšení trvá po celý týden. I dnes ještě stojíme před 
prázdným hrobem v údivu. Zároveň ale již budeme hledět dál: Co se stalo s církví (první 
čtení), jak se zpráva rozšířila, jak vypadá skutečné místo Kristova království (druhé 
čtení), jak mohou uvěřit ti, kteří Krista vzkříšeného nikdy fyzicky nepotkají (evangelium)? 



 

 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení        Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
Jak dobře prožívat Velikonoce a velikonoční dobu (pokračování) 

 

Ve všední dny Svatého týdne se při bohoslužbách četly jednak předobrazné texty 
o Kristu z proroka Izaiáše (tzv. Písně o Božím služebníku; Iz 42; 49; 50), jednak úryvky 
evangelií popisující poslední dny Ježíšova pozemského života před jeho Velikonocemi. 
Záleží jen na nás, kolik lásky a blízkosti Pánu v tyto dny dáme. On potřebuje jen malinko 
z naší touhy, pozornosti a lásky, aby se nám opět daroval. Současně touží být s námi ve 
svých tajemstvích, která zpřítomňujeme v liturgii.  

Dopolední mše svatá ve čtvrtek Svatého týdne (tzv. Missa chrismatis) je sloužena 
pouze v katedrále ve společenství se sídelním biskupem. Při ní jsou svěceny posvátné 
oleje a kněží při ní obnovují své kněžské závazky. Všichni si pak připomínají svou účast 
na všeobecném kněžství. Je pro každého kněze velmi povzbudivé, když ho alespoň část 
farníků na tuto mši doprovází. Vždyť je celý tento den je pro kněze dnem svátečním, 
důležitým a výjimečným. 

Mší svatou na Zelený čtvrtek večer, která se slaví na památku Večeře Páně, začíná 
Svaté třídenní. Je důležité, abychom všichni, kterým nebrání nějaká právní překážka, 
mohli při této mši sv. přistoupit k eucharistii a tak se co nejúžeji spojit s Kristem. 
Naše pozornost je při této bohoslužbě upřena na tři veliká tajemství: ustanovení 
eucharistie, ustanovení svátosti kněžství a předání nového přikázání lásky. Tuto lásku 
Ježíš sám projevil až do krajnosti svou obětí za nás a zviditelnil ji symbolickým umýváním 
nohou apoštolů. Tímto činem nám Ježíš zprostředkuje odpuštění, pozvedá naší 
důstojnost a uschopňuje nás ke slavení eucharistie a přijetí nové smlouvy s Ježíšem. 
Není pro nás snadné přijmout, že náš Pán a Mistr je současně naším služebníkem. 
Stejně jako je pro nás těžké přijmout, že je slabý, trpící a bezmocný. Je pro nás životně 
důležité odložit tento večer svoji práci, svoji důležitost, svoje snahy a nechat si Pánem 
posloužit, abychom byli schopni mít s Ježíšem podíl a jít jeho cestou. 

Po mši sv. je možnost prožít s Pánem chvíle modlitby v Getsemanské zahradě. 
Tak jako tenkrát prosil své nejbližší, aby s ním bděli alespoň hodinu v modlitbě, tak prosí 
i nás. Je to projev naší lásky vůči Kristu a naší věrnosti. Současně jsou tyto chvíle 
modlitby pro nás příležitostí, abychom i my odevzdali Bohu sami sebe, své drahé, život 
i smrt, celý svůj život. 

Velký pátek je dnem pokání a postu, poněvadž Ženich nám byl vzat. V centru celého 
dne je Kristův kříž, jako znamení lásky Boží ke každému z nás, znamení naší ubohosti, 
ale také znamení vítězství. Tento den máme uvažovat o Kristově umučení, které 
podstoupil pro nás a za nás. Je dobré si najít čas a v klidu se pomodlit křížovou cestu 
s vědomím, že vše, co se Pánu stalo, byl jeho dobrovolný čin lásky za nás. To, co Pána 
nejvíce bolí, nejsou ani tak naše hříchy a slabosti, ale nedostatek vděčnosti zato, 
co pro nás vykonal.  

Velkopáteční obřady mají tři části: bohoslužbu slova, uctívání kříže a svaté přijímání. 
Tento den se nikde na světě neslaví mše svatá, abychom si více uvědomili, že slavení 
mše sv. je zpřítomnění reálné Kalvarské oběti Ježíše za nás. Je to den smutku a bolesti 
nad utrpením a smrtí našeho Milovaného. Současně si uvědomujeme velikost toho, co se 
tenkrát stalo a stále je přítomné mezi námi. Na znamení toho, že Pán zemřel za všechny, 
se církev tento den přimlouvá za celý svět. Vrcholem této bohoslužby je uctívání kříže, 
které je pro nás příležitostí znovu se rozhodnout pro Krista ukřižovaného jako jediného 
Pána svého života.                                                                                          

                                                                                                                (pokračování) 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢ Co znamená být milosrdní? Text k roku milosrdenství. 
Páté Ježíšovo blahoslavenství "Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství" 
bychom dnes mohli opsat následovně: "Blahoslavení ti, kteří mají soucit s druhými: Bůh bude 
mít soucit s nimi", nebo "blahoslavení ti, jejichž pohnutkou je soucit, a nikoliv touha ovládat – i 
od Boha se jim dostane soucitu". 
Být blahoslavení znamená „být šťastní, neboť se líbíme Bohu“. Blahoslavenství nám slibuje 
Boží „blahovůli“, čímž nás připodobňuje Ježíši, milovanému Synu – on je tím skutečně 
Blahoslaveným. Učiníme-li z milosrdenství pravidlo svého chování, budeme se tak podobat 
Otci, jenž je milosrdný. Jsme-li milosrdní, máme jistotu, že se líbíme Bohu a že jsme na 
správné straně – Bůh je s námi spokojen, neboť se podobáme jeho Synu. Toto 
blahoslavenství je blahoslavenstvím srdce, blahoslavenstvím člověka, jenž vědomě žije v 
souladu se svým Stvořitelem.  
V Bibli je „milosrdná láska“ líčena jako typicky mateřský cit: znamená to být neustále 
připraven chápat, odpouštět, stále znovu důvěřovat. Biblické milosrdenství v sobě skrývá dva 
city: věrnost a soucit. Toto blahoslavenství je základem veškeré činné spirituality: žádá od 
nás, abychom skutečně pomáhali těm, kdo pomoc potřebují. Skrývá pravý význam slova 
„sou-cítění“, tedy sdílení utrpení druhých a ochotu vzít je na sebe. Je to naléhavé poselství 
pro naši dobu, kdy občas máme pocit, že nám nezbývá nic jiného, než se sklonit nad 
troskami hroutícího se světa.  Dokončení příště                                                                          www.kna.cz     
 

➢ Co znamená Mše svatá kněží DM? 
V minulém zpravodaji se objevila zpráva o úterní mši svaté Mše svatá kněží DM, někteří z 
Vás jste se ptali, co tato zkratka znamená.  Informace jsme čerpali z webových stránek Hnutí 
fokoláre. Hnutí se zrodilo v Itálii během druhé světové války. Jeho zakladatelkou je Chiara 
Lubichová. 
Klíč k pochopení způsobu života Hnutí fokoláre je v jeho samotných začátcích. Jako se Chia-
ra Lubichová a její přítelkyně snažily odpovědět na potřebu doby - zůstat v rozbombardova-
ném městě a být nablízku těm, kteří nejvíc potřebovali pomoc - podobným způsobem se celé 
Hnutí vždy znovu a znovu otevírá pro každý přítomný okamžik. 
Chiara neměla nikdy v plánu zakládat nějakou organizaci: "Na organizační otázky jsme ne-
myslely. Šly jsme dopředu. Když počet mých prvních družek vzrostl a nevešly jsme se do jed-
noho domku, hledal se další a tak to šlo dál. Byl tu však Někdo jiný, kdo vše řídil. Byl zde 
Duch svatý, který věděl, jaké dílo má postupem let budovat."  Organizaci si zkrátka vytvářel 
sám život. Na druhé straně je pravda, že tato "organizace" vždy stála na velmi jednoduchých 
základech. Spočívá na přirozeném modelu - život na způsob rodiny. Však také odtud pochází 
i jedno z pojmenování Hnutí. Italsky "focolare" znamená rodinný krb, ohniště.  
Hnutí ovšem používá názvy dva. Tím druhým je "Opera di Maria", Dílo Mariino. Název vychá-
zí z této myšlenky: jako se Ježíš narodil z Panny Marie, tak i jeho "narození" mezi členy Hnutí 
je dílem Mariiným, protože se snaží svým životem napodobovat Mariin život a tak vytvářet 
podmínky pro Kristův zrod uprostřed nich. Není bez zajímavosti, že dřív než byly položeny 
základy Hnutí, dřív než vypukla 2. světová válka, dřív než mohl kdokoliv tušit, že Hnutí vůbec 
vznikne, už mnohem dříve zde byla jasná vize. Chiara  to popisuje takto: "Byla jsem ve svaty-
ni Panny Marie v Loretu. ....Neměla jsem čas se ptát, zda je či není historicky doloženo, že je 
to domek, v němž bydlela Svatá rodina... začala jsem meditovat o všem, co se zde mohlo 
odehrát: o andělském zvěstování Panně Marii, o životě oněch tří osob, Ježíše, Marie a Jose-
fa. Loretánský dům odhalil mému srdci něco tajemného, avšak určitého... cestu, která se poz-
ději zkonkretizovala podle vzoru Svaté rodiny v soužití lidí žijících v panenství i v manželství, 
kteří se plně - i když odlišným způsobem - darují Bohu. A to je fokoláre."                           VH 
 

➢ Pozor, změna 
Rytmická mše svatá, která měla být sloužena tuto neděli (vždy první neděli v měsíci)  se 
z důvodů služební cesty hudebníků do Králík  přesouvá  na příští neděli 10. 4. 2016.         MH 

 

Církev žije ve světě     

http://www.kna.cz/


  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden – v pondělí je Slavnost Zvěstování Páně, ve čtvrtek je památka sv. Jana 
Křtitele de la Salle, kněze, příští neděle je 3. neděle velikonoční. 

• Setkání členů III. řádu sv. Františka – se uskuteční mimořádně dříve a to v pátek 
8. dubna od 15,30 hodin na pouchovské faře. Bude zakončeno mší svatou 
v kostele. 

• Skupinky hnutí Modlitby matek se scházejí na pouchovské faře každé pondělí od 
17,30 hodin. Modlíme se za potřebné,  je možno požádat o přímluvu.  

• Katolický spolek Pouchov zve na zajímavé setkání ku příležitosti 25 let od jeho 
založení, které se koná příští neděli  10. dubna od 14,30 hodin v Katolickém domě 
na Pouchově. K významnému výročí se vrátíme příští týden ve zpravodaji.                                                                         

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu (4. – 10. 4. 2016)  
         

Den Pouchov Rožberk 

   4.4.  Po 7,30 Na dobrý úmysl 17,00 
Za dar víry pro děti a 
vnoučata a živé a + z 
rodin 

   5.4.  Út ------  ----  

   6.4.   St 18,00 Za +Josefa Jihlavce 17,00 
Za zdárný průběh 
operace a dobré 
uzdravení 

   7.4.  Čt 18,00  17,00 Na úmysl dárce 

   8.4.  Pá 18,00  17,00 
Za + rodiče z obojí 
strany, bratra, ten celý 
rod a duše v očistci 

   9.4.  So 18,00 Za farnost 17,00 
Za + rodiče, manžela, 
syny a vnuka 

  10.4.  Ne     8,00 
Za živé a +z rodiny 
Šenkovy a Jelínkovy 

9,30 Na úmysl dárce 

  10.4. Ne 8,00 
Veronika Horejšová 
Jitka Benešová 
Rudolf Pastuszek 

9,30 
Milena Kuchařová 
Stanislava Poznarová 
Zdeněk Krám 

Čísla písní k liturgii  404,406,407   

   Úklid kostela  Skupina II.  I.skupina 

 
Trocha velikonočního humoru:   
Znovu se sešla Velerada a Kaifáš, brunátný vztekem, hřímá: „Josefe z Arimatie, ty, vážený 
Žid, dobrý a respektovaný člověk, člen Velerady…ty, ty, tys prý dal svůj hrob tomu 
podvodníkovi Nazaretskému“. „Áchjo. Vy naděláte… Tak aby bylo jasno: za prvé: nedal, ale 
půjčil. A za druhé: jen na tři dny…“. 

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

Redakce: Jarka Devetterová (JD), P. Miloslav Šiffel (MŠ), Veronika Horejšová (VH), Hana Špatenková (HŠ), Marie 
Podzimková (MP), Matěj Havel (MH) Příspěvky: jarka.detova@seznam.cz  t: 495 408 501, m: 603 764 771(uzávěrka 
středa 18 hod).  Distribuce:Jan Mádlík (Pouchov), Miloslav Devetter (Ržb) (uzávěrka pátek 12 hod). 

Příprava na příští týden 
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