
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením:  
 

                                 1. čtení:  Ze Skutků apoštolů 5,27b-32.40b-41 
 

                     
                               2. čtení:  Z knihy Zjevení apoštola Jana 5,11-14 

 
 

                                                                                                                  
                                   
  
                                       Evangelium: Podle Jana 21,1-19 
 
 

 

 

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

Zamyšlení nad největším dnem celého liturgického roku 
 
Neděle Zmrtvýchvstání je pokračující oslavou Kristova vzkříšení. Od srdci k srdci, od úst 
k ústům se nese radostná zvěst, že Ježíš žije. On je živým Pánem nebe i země, Pánem 
mým a vítězem nad každým zlem. Ježíšovo vzkříšení dává jedinečnou naději na překonání 
smrti každému, kdo v něho věří. Naději na život, kdy smrt je už navždy bezmocná. 
Celý velikonoční oktáv od této neděle až do Svátku Božího milosrdenství se slaví jako jeden 
sváteční den, jako veliký den Páně, s radostí a vděčností. I na to je dobré si nechat čas, aby 
se radost z toho, že patříme Kristu, stala pro nás něčím, co utváří náš každodenní život. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Nedělní farní zpravodaj 15/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
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  Třetí neděle velikonoční 
   10. dubna LP 2016 

      Barva Bílá.  Mše vlastní. Gloria. 
                                       Cyklus C  

Odp.:   Chci Tě oslavovat, Hospodine,  
                          neboť jsi mě vysvobodil. 
 

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 

 

Po vylití Ducha svatého apoštolové hlásají veřejně evangelium. Již jednou byli zatčeni. 
Konají divy a lidé si toho všímají. Proto je velekněz znovu nechá zatknout, ale oni se 
dostanou s pomocí anděla ze žaláře a hned ráno zvěstují v chrámě Krista. Po třetí jsou 
zatčeni a probíhá výslech. 

Kniha Zjevení pomocí symbolických barvitých obrazů líčí podstatu vítězství Boha a jeho 
lidu. Kniha má jasnou koncepci. Čtvrtá kapitola popíše nebe a Boží vládu. V páté kapitole 
se na scéně objeví Syn jako ten, který přinesl oběť (Beránek). A nyní celé nebe padá 
na kolena před Synem člověka 

Vzkříšený Ježíš se ukázal apoštolům ve večeřadle a týden poté opět. Avšak apoštolové 
nerozumí, co mají dále dělat. Ježíš proto znovu přichází a naznačuje lovem ryb 
i rozhovorem s Petrem, k čemu apoštoly volá. 

Slavíme velikonoční dobu, připomínáme si stále radost vzkříšení. Ale před našima očima 
se otevírá další perspektiva, život s Bohem se nezastavil. Co to s sebou přináší? Jaké úkoly 
stojí před mladou církví? V mnoha ohledech se starosti mladičké církve promítají i do dnešní 
doby. My jsme v mnoha ohledech stále podobni církvi v apoštolské době. 



 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení        Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Jak dobře prožívat Velikonoce a velikonoční dobu (pokračování) 
 

Bílá sobota je den, kdy se neslaví žádná bohoslužba. Výjimkou je společná modlitba 
liturgie hodin a obřad Effata, kterým jsou katechumeni připraveni na samotný křest. 
Věřící se scházejí k modlitbě u Ježíšova hrobu, rozjímají o sestoupení Krista mezi mrtvé 
a očekávají v modlitbě a postu jeho vzkříšení. Je to den tichého očekávání. Každý z nás 
si může uvědomit, jaké by to bylo, kdyby Kristus nevstal z mrtvých, kdyby posledním 
slovem našeho života bylo jen utrpení a smrt, bolest a hřích. Tím roste naše touha 
po živém Kristu a vděčnost za dar víry. Bílá sobota liturgicky končí západem slunce. 
Nastupující noc už patří obřadům velikonoční vigilie. 

Noc ze soboty na neděli je svatou nocí zasvěcenou Pánu. Vigilie Zmrtvýchvstání, 
která se tuto noc slaví, připomíná svatou noc, kdy Pán vstal z mrtvých. Křesťané bdí, 
modlí se a slaví svátosti uvádějící do křesťanského života. Velikonoční vigilie má čtyři 
části: obřad velikonoční svíce, bohoslužba slova, křestní bohoslužba a vlastní slavení 
eucharistie. Bohoslužba začíná po západu slunce mimo kostel svěcením ohně. 
Požehnaný oheň a od něj zapálený a požehnaný paškál (velikonoční svíce) osvěcující 
tuto noc jsou symbolem Vzkříšeného Krista a světla, které zvěst o jeho vzkříšení přinesla 
celému světu. Tma hříchu, smrti a beznaděje musí ustoupit před Kristem Vzkříšeným. 
Věřící si od paškálu zapalují vlastní svíce a tím dávají najevo své rozhodnutí patřit Kristu. 
Po příchodu do kostela zazní na adresu této svíce velikonoční chvalozpěv nazývaný též 
podle svého počátečního latinského slova „Exultet“.  

Bohoslužba slova je tvořena devíti biblickými čteními: sedm je ze Starého zákona. 
Tato čtení nám připomínají dějinami postupující Boží sklánění se k člověku. Jednotlivá 
čtení jsou od sebe oddělena zpívanými žalmy. I když se nám tato část zdá dlouhá, je 
dobré ji prožít pozorně a s vědomím, jak dlouho lidstvo čekalo na milost Kristova příchodu 
a jak dlouho čeká Pán na každého z nás, aby nás mohl zahrnout svou láskou a proměnit 
svým životem. Vrcholem je novozákonní čtení z listu apoštola Pavla Římanům o významu 
křtu a velikonoční evangelium. Slavné aleluja je vlastní velikonoční zpěv vyjadřující 
chválu Bohu za to, co pro nás vykonal.  
 

Po homilii následuje křestní bohoslužba, ve které jsou křtěni katechumeni a kdy 
ostatní křesťané obnovují svůj křestní slib. To je okamžik, na který jsme se připravovali 
celou dobu postní. Veřejné zřeknutí se Zlého se všemi jeho lákadly a veřejné a slavnostní 
přiznání se ke Kristu má velikou duchovní sílu: láme moc zla nad námi a naším životem a 
přičleňuje nás do důvěrného společenství s Ježíšem.   

Slavením eucharistie je celá bohoslužba dovršena. V plném významu je eucharistie 
svátostí velikonoční, totiž památkou oběti na kříži a přítomnosti Krista vzkříšeného. 
Svědectvím o vzkříšení pak už není jen prázdný hrob, ale každý křesťan oživený 
Kristovým Duchem a celé společenství věřících. Radost ze vzkříšení a naději pro náš 
každodenní život si nedáme sami. Je to Boží věc, jakým způsobem se nás Pán ujme. Ze 
své strany se ale můžeme disponovat osobní modlitbou, rozjímáním biblických čtení a 
událostí z Ježíšova života, a nechat se provést těmito dny právě liturgickým slavením, 
které je plné krásných symbolů a obřadů. Každé velikonoce mohou a mají být mojí 
paschou, tedy přechodem ze smrti do života.  
                                                                                        (dokončení na straně 1) 
 
 
 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

 
➢ Katolický dům a Katolický spolek ve farnosti Pouchov 

 
V letošním roce uplynulo 25 let od ustavení Katolického spolku v naší farnosti, který je 
obnoveným občanským sdružením Spolku pro dostavbu Katolického domu v Pouchově. Je na 
místě, abychom si alespoň stručně něco z historie připomněli .  
 Počátek Katolického domu v Pouchově sahá do roku 1936, kdy pro potřeby Jednoty 
Československého Orla byla zakoupena starší hospodářská usedlost. Ta byla v dalších letech 
postupně přestavována na tělocvičnu s potřebným zázemím. V době druhé světové války byla 
činnost Čsl. Orla zakázána.   V dostavbě Orlovny bylo možné pokračovat až v letech 1946-47. 
Vzhledem k tehdejšímu vývoji společenského a politického dění (i se záměrem zabránit případné 
nežádoucí konfiskaci), jevilo se účelné pro dostavbu založit Spolek a dokončit stavbu s názvem 
Katolický dům.  Dům byl po dokončení v roce 1947 slavnostně vysvěcen a jeho označení z té 
doby na čelní fasádě přes zakrytí stříkanou omítkou dodnes prosvítá. 
Po nástupu komunistů k moci v roce 1948 byla činnost spolku zakázána a na Katolický dům byla 
tehdejším Jednotným národním výborem v Hradci Králové zavedena národní správa, která 
právně přetrvala až do roku 1991. Dům v tomto období byl nejprve využíván jako sklad obilí, dále 
jako mateřská škola, poradna pro matky s dětmi, naposled jako Agitační středisko pro činnost 
tehdy povolených společenských organizací (Národní fronty), nikoliv však náboženských. 
Příslušným uživatelem a správcem domu byl naposledy Městský národní výbor v Hradci Králové. 
Díky nedůsledností orgánů tehdejší státní správy nedošlo právně ke změně vlastníka. Národní 
správa nebyla zrušená a právní příslušnost k vlastnictví domu zůstala Spolku pro dostavbu 
Katolického domu v Pouchově. 
Z iniciativy několika pamětníků proběhla počátkem roku 1990 podpisová akce na podporu 
 žádosti o navrácení Katolického domu do užívání sdružení katolíků, jako nástupnické organizaci 
Spolku pro dostavbu Katolického domu v Pouchově. Na písemném originálu nově vypracovaných 
stanov Katolického spolku ve farnosti Pouchov  Ministerstvo vnitra ČSSR dne 23.6.1990 potvrdilo 
jeho registraci.  Přípravný výbor Katolického spolku pak dopisem ze dne 29.8.1990 sdělil MěNV 
v Hradci Králové, že registrovaný nástupnický spolek a právoplatný vlastník chce převzít 
Katolický dům do své správy a stát se jeho uživatelem. Právo k užívání domu nově ustaveným 
spolkem bylo však zablokováno národní správou.  Jednotný národní výbor  zanikl a ze vzniklých 
nástupnických orgánů státní správy (MěNV, ONV, VčKNV) se žádný nepovažoval za oprávněný 
národní správu zrušit. Po dlouhé řadě osobních jednání a písemných doplňujících podání byla 
dopisem ze dne 22. 4. 1991 úřadem Města Hradec Králové národní správa zrušena. Dohodou 
z 21. 5. 1991 pak už byla uživatelská práva ke Katolickému domu v plném rozsahu převedena 
Katolickému spolku. 
Katolický spolek ve farnosti Pouchov byl oficielně ustaven na zahajovací valné hromadě dne 24. 
února 1991. Zvolena byla 11-ti členná rada s předsednictvem: Stanislav Verner, Marie Jeřábková, 
Jan Volák.  Nejen za působnosti této první spolkové rady, ale i těch, které následovaly v dalších 
letech, bylo vykonáno mnoho užitečné práce ve prospěch nejen farnosti, ale i širšího okolí. 
Katolický dům je otevřený pro všechny slušné lidi.  Má stále bohatou nabídku služeb a akcí 
k poučení, zábavě, oslavám, setkáváním aj. Příležitost k tomu, abychom si zavzpomínali a 
popovídali o tom, co se vše za minulých 25 let událo, budeme mít na výročním valném 
shromáždění konaném dnes,  

      tuto neděli 10. dubna 2016 od 14,30 v Katolickém domě na Pouchově 
Rada Katolického spolku srdečně zve k účasti nejen stávající členy, ale také ostatní, kteří mají 
zájem posílit členskou základnu nebo se zúčastnit pouze jako hosté.  Bude příležitost získat 
mnoho dalších zajímavých informací souvisejících s historií, současnou i výhledovou 
problematikou spolku a Katolického domu. Na všechny se těšíme a budeme rádi, když naše 
pozvání přijmete. 

                                Spolková rada KD    
 

Církev žije ve světě     



  

 

 
➢ Farní ohlášky:  

 

  
• Tento týden budeme slavit – v pondělí je památka sv. Stanislava, biskupa 

a mučedníka, příští neděle je 4. neděle velikonoční. 

• Setkání seniorů – uskuteční se ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. 
Bude zakončeno mší svatou tamtéž. 

• Sbírka na kněžský seminář – se uskuteční příští neděli. Naše diecéze má nejvíce 
bohoslovců ze všech českých diecézí, někteří studují v zahraničí. Roční částka na 
jejich studium činí kolem 2,2 milionu Kč. Diecéze nemá na celou částku ve svých 
fondech, proto každý rok koná sbírku na tento účel. Letos se do semináře hlásí čtyři 
kandidáti, a je mou velikou radostí Vám oznámit, že z nich je jeden z nich – je náš 
ministrant a student Biskupského gymnázia David Fendrych. Proto se tato finanční 
otázka nově týká doslova každého z nás. Děkuji vám proto předem za Vaši štědrost. 

 
Bohoslužby v příštím týdnu (11. – 17. 4. 2016)      

         

Den Pouchov Rožberk 

  11.4.  Po 7,30 Za +Růženu Zikánovou 17,00 
Na poděkování a další 
Boží pomoc pro rodinu  
a duše v očistci 

  12.4.  Út 12,30 Mše svatá kněží DM ----  

  13.4.   St 18,00  17,00 Za duše v očistci 

  14.4.  Čt 18,00  17,00 
Za Boží požehnání  
pro Ludvíka a Ludmilu 
Vlachovy a celý rod 

  15.4.  Pá 18,00 Na dobrý úmysl dárce 17,00 
Za živé a + z rodiny 
Pilipovy, Bednářovy a 
Slavíkovy 

  16.4.  So 18,00 Za farnost 17,00 
Na poděkování za 
narození pravnučky 

  17.4.  Ne     8,00 Za +Rudolfa Janála 9,30 
Za+rodiče Věru a Karla 
Dolkočovy, jejich rodiče a 
prarodiče 

  17.4. Ne 8,00 
Jitka Rusková 
Ondřej Rusek 
Alena Záveská 

9,30 
Marie Bořková 
Marie Bártová 
Miloslav Devetter 

Čísla písní k liturgii  405,407   

   Úklid kostela     

 
Trocha  židovského humoru:   
Povídá Kohn Roubíčkovi:   "Tuhle jsem četl, že prej jsme tu naši zemičku zaprodali Americe 
a Západu. A tady zase píšou, že jsme se zaprodali Rusku a Číně. No, řeknou, Roubíček! 
Není to krásný, prodat takovej aušus dvakrát?" 

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