
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením:  
 

                                 1. čtení:  Ze Skutků apoštolů 14,21b-27 
                     

                               
 
                            2. čtení:  Z knihy Zjevení apoštola Jana 21,1-5a 

 
 

                                                                                                                  
                                   
  
                                          Evangelium: Podle Jana 13,31-33a.34-35 
 
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ctěná Excelence, 
 vzhledem ke zvláště závažné situaci, v níž se nacházejí obyvatelé Ukrajiny, se Svatý 
otec František rozhodl obrátit pozornost věřících k tragickým dopadům stále pokračujícího 
konfliktu. Proto letos 3. dubna ohlásil mimořádnou iniciativu humanitárního charakteru, která 
se uskuteční v podobě zvláštní sbírky plánované na neděli 24. dubna ve všech evropských 
kostelech. Její výnos se připojí ke značné peněžní sumě poskytnuté Svatým otcem na 
znamení jeho osobní účasti a půjde ve prospěch obyvatel postižených oblastí a uprchlíků 
uvnitř země. Částku shromážděnou při této sbírce může Vaše biskupská konference 
odevzdat prostřednictvím apoštolské nunciatury Státnímu sekretariátu, sekci všeobecných 
záležitostí. Vzhledem k mimořádné naléhavosti této iniciativy by bylo žádoucí, aby 
prostředky byly odeslány co nejdříve. S upřímnými díky za Vaši vzácnou ochotu využívám 
této příležitosti k vyslovení své hluboké úcty.  
                                                               V Pánu oddaný Pietro kard. Parolin, státní sekretář 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Nedělní farní zpravodaj 17/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

  Pátá neděle velikonoční 
   24. dubna LP 2016 

      Barva Bílá.  Mše vlastní. Gloria. 
                                       Cyklus C  

    Odp.: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. 
 

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 

 

Opět se setkáváme se svatým Pavlem a svatým Barnabášem tentokrát na konci jejich 
první misijní cesty, která zasáhla území středu dnešního Turecka. Antiochie 
v severovýchodním cípu Středozemního moře byla domovem živé křesťanské komunity 
zřejmě již velice záhy a svatý Pavel zde nalezl své útočiště, když se obrátil, a sem se 
i nyní vrací. Jde tedy o náznak jedné z prvních diecézí. 

Jsme v závěru celé Bible a také v závěru Apokalypsy. Po všech napětích ti, kdo obstáli, 
zakusí nádheru cíle připraveného Bohem. Dar nové země. V obrazné řeči se mísí 
jak biblická symbolika, tak i důraz na emoce. Obojí ale svědčí o jediném – o velkolepém 
Božím daru, který pro nás Bůh připravil. 

Jsme ve večeřadle, před malou chvilkou Ježíš umyl učedníkům nohy a začali slavit Poslední 
večeři. Ale text je vybrán především pro odkaz na základní princip fungování společenství 
církve. Ježíšovo slovo není jen dobrá rada, ale přikázání. 

S postupující velikonoční dobou se náš pohled více a více zaměřuje na život 
společenství těch, kteří uvěřili v Krista. Úkol hlásat evangelium se ukazuje jako 
požehnaný (první čtení), ale nesmíme ztratit z pohledu vnitřní hluboký smysl svého 
konání (evangelium). 



 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení        Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Informace o kritické humanitární situaci na Ukrajině 
  

Ozbrojený konflikt na východní Ukrajině začal na jaře 2014 a navzdory příměří ze září 
2015 stále pokračuje. Jeho oběti jsou zapříčiněny především obrovským množstvím 
neodstraněných min a nepřetržitou dělostřeleckou palbou. Zjištěných obětí je asi 9000, 
k nimž se přidávají nezvěstní a uvěznění, držení často nezákonně. Nestabilní situace, 
neustálá hrozba ozbrojeného útoku a v důsledku toho větší výskyt ozbrojených, nikým 
nekontrolovaných band způsobují obyvatelstvu vážné problémy, a to nejen na přímo 
postižených územích, ale v celé zemi. Obraz zhoršuje všeobecná ekonomická situace, 
která je zachvácena zatěžující inflací a drastickým omezením možnosti nákupů: více 
než 500 000 obyvatel má naléhavou potřebu potravin. Uprchlíků uvnitř země je více 
než milion a půl. 

Na územích přímo zasažených válkou jsou největší potřeby v oblasti zdravotnictví: 
více než 120 zdravotnických center bylo poškozených nebo zničených. Největšímu riziku 
jsou vystaveny těhotné ženy a rodičky a velmi velké nebezpečí představuje šíření AIDS 
a tuberkulózy. Chybějí anestetické prostředky a operace jsou často prováděny 
bez anestézie. Tam, kde jsou léky dosažitelné (mnoho lékáren bylo zavřených), dosahují 
jejich ceny nedostupné výše. 

V oblastech, kde je konflikt nejcitelnější, v současnosti žijí ve velmi těžkých poměrech 
asi tři miliony lidí, z nichž většinu představují staří, kteří nebyli schopni opustit bojovou 
zónu. 

Pokud jde o obydlí, asi 12 až 15 tisíc domů bylo poškozeno a více než tisíc úplně 
zničeno. Zvláště dramatická situace nastane z teplotních důvodů v podzimním a zimním 
období. 

Velký počet dětí nemůže chodit do školy. 200 000 jich našlo útočiště v oblastech 
Ukrajiny, které nejsou zasaženy: tedy každé čtvrté dítě je uprchlíkem. Mnohé z nich 
jsou postiženy závažnými formami psychologického traumatu způsobeného násilím, 
jehož svědky byly anebo ho samy zakusily. Některé z nich dokonce ztratily schopnost číst 
a psát. 

Stav konfliktu představuje největší problém pro nalezení východiska z humanitární krize. 
Především platí omezení pro dovoz komerčního zboží, včetně léčiv, jakož i nesmírné 
těžkosti pro přístup mezinárodní pomoci na nejvíce sužovaná území. 

Na tyto obrovské problémy reaguje společnost s mimořádnou odolností. Síť poskytující 
pomoc, která na území funguje nejvíce, je tvořena konfesijními skupinami, mezi nimi 
i katolíky, jichž je na Ukrajině asi 10% a v nejvíce postižených oblastech představují 
nepatrnou menšinu. Jsou plně zmobilizováni pro pomoc potřebným, i když nedokážou 
čelit ani těm nejnaléhavějším potřebám. 

Svatý stolec na to reaguje specifickými akcemi, které směřují ve prospěch všeho 
obyvatelstva bez rozdílu náboženské a konfesní příslušnosti. Jejich cílem je přispět 
k řešení humanitární krize, zvláště v těch nejkrizovějších oblastech. Za tím účelem 
je vypracován mechanismus pro výběr financovaných projektů, který na místě provádí 
speciální komise pověřená jejich hodnocením. Papežská rada „Cor Unum“ se zabývá 
schvalováním a technickou stránkou správy těchto fondů, jejichž vyúčtování se 
pak náležitě předkládá. 
 
 
 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢ Louis Evely: Věrnost Pokračování z minulého čísla  
   V bibli je jeden nádherný příběh, je to pasáž z jedné apokryfní verze: Sára a Abrahám 
odcházejí do Egypta, protože v jejich zemi vypukl hlad. Na cestě se Egypťané dívají na Sáru 
a říkají Abrahamovi: "Abrahame, jakou máš krásnou ženu!" A tak, říká bible, Abraham se 
podíval na Sáru a viděl, že je krásná. Žili spolu dlouhý čas, mnoho let, a Abrahám se už tak 
dlouho na ni nepodíval! Občas vám někdo řekne: "Jakou máte výhodu, že jste křesťan. Musí 
to být krásné, mít víru."A vy se podivíte: Vida, jak dlouho jsem se už na svoji víru nepodíval! A 
k tomu jsem chtěl dojít. Nic se neztrácí tak rychle a bez našeho vědomí jako láska a víra. A 
teď snad pochopíte, že pojmy manželská víra a manželská láska jsou pro mne totožné. Láska 
je víra v toho druhého. Víra, naděje - to patří k sobě. V tom druhém je vždy o mnoho víc, než 
jsme dosud objevili. 
Někoho milovat, to znamená poskytnout mu úvěr. Znamená to očekávat od něho něco jiného 
než to, co jsme dodnes našli. Co očekáváte jeden od druhého? Očekáváte ještě mnohem víc, 
než co dosud o sobě víte? Zdalipak zkamenělou část vašeho svazku, tu část ztvrdlou, 
dřevnatou a inventarizovanou, přesahuje ta část, která vynalézá, objevuje, očekává - nebo je 
tomu naopak? To je otázka, v jaké situaci je váš manželský svazek. Nejkrásnější definice 
lásky, kterou znám, pochází od Gabriela Marcela: někoho milovat znamená navždy v něj 
doufat. Láska má v sobě vždy rozměry budoucnosti. Když jste se zasnoubili, kolik plánů jste 
spolu dělali! Děláte je ještě dnes? Jestliže si v padesáti letech neřeknete: konečně můžeme 
začít společný život - pak už se nemilujete. 
Vyšel jsem ve svých úvahách o věrnosti z případu Zachariášova, který byl otcem Jana 
Křtitele a manželem Alžběty. Byl to velký kněz, starý člověk, člověk nepochybující o víře, 
který si uchoval jistý druh věrnosti. Byla to však věrnost negativní - vždy jsme totiž v pokušení 
touto věrností nahrazovat věrnost živou. Zachariáš plnil povinnosti svého úřadu, modlil se, 
konal liturgickou službu, ale jeho srdce bylo úplně zkamenělé. Už od Boha nic neočekával. 
Vždycky si přál mít dítě, ale nedostal je. Modlil se dál, ale modlil se se zavřeným srdcem. 
Aniž tomu věřil, zůstal věrný svému slibu, nebo chcete-li, zůstal věrný své lásce. Největší 
nebezpečí pro manželství je v tom, že člověk zůstane věrný slibu, a tím se cítí zproštěn 
povinnosti být věrným v lásce. Milujeme-li někoho, pak v něj nepřestáváme doufat a 
poskytovat mu úvěr. Když si žena myslí, že zná svého manžela, už ho nemiluje, protože ho 
posoudila, klasifikovala, katalogizovala... A když si muž myslí, že zná svou ženu, když si 
myslí, že si jí už nemusí všímat, poslouchat ji, když mluví, a způsobit, aby mluvila, když mlčí 
(a to jsou vážné okamžiky!), když už od ní neočekává nic nového a nepředvídaného, když už 
k ní není pozorný, vynalézavý, když už netvoří, a snese, že také ona už nic netvoří, pak už ji 
nemiluje. Když si myslí, že ji zná, právě tehdy ji nezná. Zná ji jako věc, a ne jako osobu. A to 
je obyčejně v té chvíli, kdy ji začne poznávat někdo jiný. A ona se stane šťastnou, tak 
šťastnou, že se k nepoznání změní. Jakmile si myslíte, že někoho znáte, tak už ho nemilujete 
Pokračování příště.                                                                                                         www.vira.cz 
                                                                    

➢ Nabídka Diecézního centra pro seniory  
17. 5. – 25. 5. 2016 – Zájezd do Itálie s návštěvou Říma a dalších zajímavých míst. V 
případě zájmu neváhejte!  
18. 6. 2016 - Diecézní setkání seniorů a jejich přátel - Nové Adalbertinum, Hradec Králové  
2. 7. - 9. 7. 2016 - Pobyt pro prarodiče s vnoučaty - Marianum, Janské Lázně  
 28. 8. - 2. 9. 2016 - Duchovně-odpočinkový pobyt ve Vysokých Tatrách s návštěvou 
Turzovky a Spišského Jeruzaléma 
 Přihlášky a informace:  Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, tel.: 

495 063 661, 495 063 661, 737 215 328, e-mail: dcs@bihk.cz, web1: www.dcshk.cz, web2: 

www.simeon.cz  

  

Církev žije ve světě     

http://www.vira.cz/
http://www.dcshk.cz/
http://www.simeon.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je svátek sv. Marka, evangelisty, v pátek 
je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, příští neděle 
je 6. neděle velikonoční. 

• Svěcení nového plzeňského biskupa – našeho diecézního kněze P. Tomáše 
Holuba: v sobotu 30. dubna od 10,30 hodin bude možné na TV NOE shlédnout přímý 
přenos z tohoto svěcení – anebo je možné se přímo zúčastnit, pokud se tam 
rozjedete. 

• Setkání skupinky Modlitby matek - se koná vždy v pondělí v 17. 30 hodin 
na pouchovské faře. 

• Pravidelné společenství dětí - probíhá během promluvy při nedělní mši svaté 
v 8 hodin  v sakristii farního kostela na Pouchově. 

• Dovolená P. Miloslava – od 28. dubna do 7. května bude na ozdravné 
dovolené. Prosíme, sledujte pořad bohoslužeb na obou vývěskách 
v těchto dnech a pro bohoslužby využijte i ostatní místa v kostelích 
Hradci Králové. Plán bohoslužeb pro celý vikariát je vyvěšen. 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu (25. 4. – 1. 5. 2016)      
         

Den Pouchov Rožberk 

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

  26.4.  Út 7,30  ------  

  27.4.   St 18,00 
Na poděkování za 60 let 
života 

17,00 
Na poděkování a další 
Boží pomoc a duše v 
očistci 

  28.4.  Čt ------  17,00 
Za +manžela Pavla,  
+dceru Petru a živé členy 
rodiny  

  29.4.  Pá ------  17,00 Bohoslužba slova 

  30.4.  So     ------  ------  

   1.5.  Ne     8,00 
Za +maminku  
Žofii Prokopovou 

9,30 
Za živé a + z rodiny 
Štikovy 

   1.5. Ne 8,00 
Hana Špatenková  
Ludmila Černá 
Marie Šetřilová 

9,30 
Petr Rusek 
Eliška Rusková 
Anna Chmelíková 

Čísla písní k liturgii  409,407   

   Úklid kostela     

Trocha pražského humoru:   
„Jak je to možné, 20 let žijete v Praze a nedokážete mi vysvětlit nejkratší cestu na Hrad?“ 
„Promiňte, ale já jsem taxikář!“ 

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