
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením:  
                                     1. čtení:  Z knihy Přísloví 8,22-31 

                     

                               
        2. čtení:  Z prvního listu sv. apoštola Pavla Římanům 5,1-5  

 
 

                                                                                                                  
                                   
                                       Evangelium: Podle Jana 16,12-15 
 
 

 

 

 

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

REQUIEM 
 

Biskupství královéhradecké  
si vás dovoluje pozvat na Requiem  

u příležitosti 5. výročí úmrtí arcibiskupa Karla Otčenáška  
v pondělí 23. května v 18,30 hodin v katedrále Svatého Ducha.  

Hlavním celebrantem bude diecézní biskup Mons. Jan Vokál 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Nedělní farní zpravodaj 21/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

  Slavnost Nejsvětější Trojice 
  22. května LP 2016 

      Barva bílá.  Mše vlastní. Gloria. 
                                       Cyklus C  

    Odp.:  Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné  
je tvé jméno po celé zemi. 

 

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 

 

Kniha Přísloví je z větší části tvořena jen výroky o dvou verších. Ale v 8.–9. kapitole 
rozezpívá hymnus na Moudrost. Není tím míněna chytrost či intelekt. Starý Zákon nezná 
pojem Nejsvětější Trojice. Avšak určité náznaky popisu Ducha svatého lze rozeznat právě 
v textech vystihujících moudrost. 

List Římanům je velice propracovaným pojednáním o ospravedlnění z víry. Nicméně svatý 
Pavel v našem textu skoro mimochodem uvádí všechny osoby Trojice. Zajímavé je, v jaké 
souvislosti a s jakými vazbami. 

Ještě jednou se vracíme do večeřadla před okamžik Ježíšovy smrti. Ježíš v řeči při poslední 
večeři otevírá tajemství Nejsvětější Trojice asi nejvíce ze všech novozákonních textů. 
Sledujme nejen pojmy Otec, Syn, Duch, ale také slovesa označující jednání jednotlivých 
osob Trojice. 

Slavíme svátek vnitřního Božího života. Teologická skutečnost, kterou nám Ježíš 
odhalil, zůstane v mnoha ohledech tajemstvím. Ale Pán zároveň odhaluje mnohé detaily 
trojičního života proto, abychom Bohu porozuměli! Jsme tedy pozváni vstoupit do tohoto 
středu Božího života. Nikde ve Starém zákoně se nevyskytuje učení o Nejsvětější Trojici, 
ale postupně se formují pojmy, které pomohou v Novém zákoně porozumět (první čtení). 
Jednotlivé osoby Trojice pak představí druhé čtení a evangelium. 



 

 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení       Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zápis 
ze zasedání Pastorační rady farnosti svatého Pavla apoštola                   

v Pouchově dne 18. května 2016 
 
Přítomni: Miloslav Šiffel, Matěj O. Havel, Veronika Horejšová, Milena 
Kuchařová, Rudolf Pastuszek, Ondřej Rusek, Jan Mádlík, nepřítomen 
a omluven Pavel Jíša. 

Program jednání: 
 

P. Miloslav zahájil setkání Pastorační rady farnosti společnou modlitbou. 
Akce 24 hodin pro Pána byla z našeho pohledu úspěšná a sklidila ohlas, 

příště se opět zapojíme.  
10. 6. proběhne akce Noc kostelů 18 – 23 hodin, mše svatá bude v ten den 

opět mimořádně ve farní místnosti.  
V neděli 26. 6. bude na Pouchově tradiční farní den (společná mše svatá 

v 10 hodin dopoledne ve farním kostele). Po mši bude další program na farní 
zahradě – oběd, program pro děti, střelecký turnaj pro celé rodiny o putovní 
pohár Pouchov Cup, turnaj ve stolním fotbale, stolním tenise, atd. Prosíme, 
včas se přihlašujte na oběd, až budou připravené přihlašovací archy 
v kostelích.  

20. 8. je možné putovat na pouť do Malých Svatoňovic (300 let od vzniku 
poutního místa); organizovat vlastní zájezd na tuto pouť nebudeme, nechť se, 
příp. zájemce, vydá sám.  

17. 9. se uskuteční Diecézní pouť k Svatému roku milosrdenství na největší 
mariánské poutní místo v diecézi - do Králík, naše farnost se zúčastní. Zřejmě 
budeme objednávat autobus, během léta zahájíme přihlašování k dopravě.  

V neděli 29. 5. se (po májové pobožnosti na Rožberku) uskuteční v kostele 
na Pouchově od 16 hodin recitál Evy Henychové.  

Pastorační rada nadále prosí ekonomickou radu o vyřešení nevyhovující 
nástěnky před kostelem na Pouchově. Před prvním a druhým čtením 
od nejbližší neděle budeme číst krátký úvod ke čtením, který je již léta uváděn 
v našem farním zpravodaji. Lektoři před samotným čtením tento úvod přečtou. 
Je to vhodné zakontextování biblického textu v okolnostech Bible. Zpravodaj 
bude na ambonu připraven.  

Jako farnost bychom se měli v tomto roce milosrdenství zúčastnit pouti 
do katedrály. Termíny jsou předem naplánovány, stačí se jen rozhodnout 
pro některý z nich.  

20.11. bude v katedrále D. Svatého v Hradci Králové zakončení Svatého 
roku milosrdenství.  

Příští zasedání pastorační rady farnosti se uskuteční 21. 9. v 19,15 hodin 
na faře v Pouchově. 
                                                                        

               Zapsal: M.O. Havel 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢ Před 5 lety zemřel pan arcibiskup Karel Otčenášek 
Když se po revoluci tehdejší biskup královéhradecký vracel z internace, zamířil na první mši 
svatou do našeho pouchovského kostela. Nikdy nezapomeneme na chvíli, kdy procházel 
s aktovkou v ruce kostelem.  
Ani farníci rožberečtí na pana arcibiskupa jistě nikdy nezapomenou. Jeho středeční bohoslužby 
dýchaly  rodinnou atmosférou, a jak se sám  několikrát přiznal, do kapličky jezdil s panem 
Mádlíkem,  i přes svůj pokročilý věk, nesmírně rád.   
Pan arcibiskup odešel do nebe 23. května 2011. Letos tomu tedy bude 5 let. Připomeňme si 
jeho životopis a přidejme modlitbu za vzácného a ke všem hodného a vlídného člověka.  
Otec arcibiskup Karel se narodil se 13. dubna 1920 v Českém Meziříčí v rodině koláře 
Františka Otčenáška. Po měšťanské škole ve svém rodišti studoval na Arcibiskupském 
gymnáziu v Praze, kde maturoval v roce 1939. Ke kněžství se připravoval v Hradci Králové a - 
poslán biskupem Mořicem Píchou - do Říma (Lateránská univerzita, kolej Nepomucenum), kde 
byl 17. března 1945 vysvěcen na kněze naší královéhradecké diecéze. Po skončení války se 
vrátil do vlasti a působil jako kaplan v Týnci nad Labem, dále jako administrátor v Horní Rovni 
a v Žamberku a od října 1949 jako vicerektor kněžského semináře v Hradci Králové (do jeho 
zrušení komunistickou vládou v červnu 1950). 30. března 1950 byl papežem Piem XII. 
jmenován titulárním chersoneským biskupem s pověřením řídit královéhradeckou diecézi v 
případě, že bude „sedes impedita“ či „sedes vacans“ (tj. bráněno výkonu biskupské služby) a 
30. dubna 1950 svým předchůdcem Mořicem Píchou tajně bez vědomí státní moci vysvěcen 
na biskupa. Poté se stal administrátorem ve Vrchlabí, 11. července 1951 byl internován v 
želivském klášteře, spolu s biskupem Františkem Tomáškem a Mons. Šuránkem byl v přísné 
izolaci od ostatních duchovních. Za "velezradu a špionáž pro Vatikán" byl v roce 1953 
převezen do vyšetřovací vazby a v prosinci 1954 v Hradci Králové odsouzen na 13 let vězení. 
Jako vězeň poznal kromě jiných kriminálů Mírov, Leopoldov a Valdice, odkud byl po více než 
10 letech na amnestii propuštěn v květnu 1962. Poté pracoval jako dělník v mlékárně v 
Opočně. V roce 1965 mu bylo na zásah papeže Pavla VI. dovoleno nastoupit do duchovní 
správy, ale mimo vlastní diecézi a se zákazem jakéhokoli projevu biskupské hodnosti. Působil 
jako administrátor v Ústí nad Labem–Trmicích a dalších pohraničních farnostech. Mezi léty 
1968 - 1973 mohl opět působit ve své diecézi, avšak pouze jako administrátor ve farnosti 
Plotiště nad Labem; pak se musel znovu vrátit Trmic. Teprve po listopadu 1989 mu bylo 
umožněno převzít správu diecéze, do té doby řízené kapitulním vikářem Dr. Karlem Jonášem. 
21. prosince 1989 jej papež Jan Pavel II. potvrdil jako diecézního biskupa v Hradci Králové a 
27. ledna 1990 byl v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové uveden do služby, a to 
papežským zmocněncem arcibiskupem Francescem Colassuonem. Úřad sídelního biskupa 
vykonával do 6. června 1998, kdy se jeho nástupcem stal ThLic Dominik Duka, OP (při této 
příležitosti obdržel z rukou apoštolského nuncia Giovanniho Coppy od papeže uznání s 
poděkováním). 24. září 1998 ho papež Jan Pavel II. jmenoval osobním arcibiskupem. Během 
svého biskupského působení byl hlavním světitelem dvou biskupů - Josefa Kajneka a 
Dominika Duky OP a spolusvětitelem arcibiskupa Jana Graubnera a biskupa Josefa Hrdličky. I 
v letech odpočinku byl arcibiskup Otčenášek pastoračně činný v diecézi, komisi Iustitia et Pax 
(do roku 2000), sportovní organizaci Orel (do roku 2007), Konfederaci politických vězňů a 
dalších institucích; v posledních zhruba dvou letech bylo jeho veřejné působení omezeno 
zdravotním stavem. Žil v biskupské rezidenci v starostlivé péči Schönstattských sester. Jeho 
každodenní oporou bylo slavení eucharistie.                                                            www.bihk.cz 
 

Královéhradecké studio Vojtěch Radia Proglas věnuje této vzácné osobnosti pořad 
v cyklu „Mezi slovy“, který si můžete poslechnout v repríze ve čtvrtek 26.5.2016 v 9,30 
hod.. Po odvysílání bude pořad k dispozici na webu v audioarchivu Radia Proglas. Uslyšíte 
unikátní (některé dosud nepublikované) vážné i humorné vzpomínky rodné sestry pana 
arcibiskupa  Anny Spudilové a jeho dlouholeté spolupracovnice Marcely Němečkové, 
zvané panem arcibiskupem „tety Marcely“. Vzpomínky  v pořadu dokreslí i vzácné 
nahrávky hlasu otce arcibiskupa, ve kterých vzpomíná například na svůj život nebo na své 
přátelství s Karolem Wojtylou, papežem Janem Pavlem II., a samozřejmě i na návštěvu Sv. 
otce v Hradci Králové.                                                                                        Martin Weisbauer  redaktor 

 
 

Církev žije ve světě     



  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Po 
mši svaté bude smírná pobožnost v kostele před vystavenou NSO. Příští 
neděle je 9. v liturgickém mezidobí. Odpoledne od 15 hodin bude na Rožberku 
poslední májová pobožnost a po ní od 16 hodin ve farním kostele na 
Pouchově recitál kytaristky Evy Henychové. Vstup zdarma. 

• Mše svatá v D. Matky Terezy – bude sloužena ve čtvrtek od 16 hodin. 

• Setkání františkánské rodiny – bude v pátek od 15,30 hodin na  faře. Bude 
zakončeno mší svatou ve farním kostele. 

• Z týdne kostelů vybíráme:  
Pondělí 23.5 17:00: divadlo Víti Marčíka O holčičce, která se ještě nenarodila, 
Nám.28.října 
Úterý 24.5. 19:30  koncert Biblické písně Antonína Dvořáka v podání   R.Nováka a  
V. Uhlíře, kostel Nanebevzetí Panny Marie  
Středa 25.5. 17:00 Vojtěch Kodet Vnitřní zranění a uzdravování, Katedrála Sv.Ducha 

                  Čtvrtek 26.5. 19:00 Když Bible ožije, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

                     Pátek 27.5. 18:00 přednáška Prof. Jana Sokola: Důstojnost člověka, Sbor Kněze  
                 Ambrože 

                   Pátek 27.5. 19:30   A. a K. Maříkovi: Důstojnost manželství; P. a A. Maclovi:     
Důstojnost lidí na okraji společnosti; M. Kolátorová: Důstojnost stáří 

                 Sobota 28.5. 19:30 Krása ticha v srdci města – Ztišení, meditace, modlitba, kaple sv. 
Klimenta  

 

Bohoslužby v příštím týdnu (23. – 29. 5. 2016)  
     

Den Pouchov Rožberk 

  23.5.  Po 7,30 Za farnost 17,00 
Na poděkování a další 
pomoc a duše v očistci  

  24.5.  Út 7,30 Na dobrý úmysl 17,00  

  25.5.   St 18,00 
Za +Marii Holečkovou, 
manžela a rod Slánských 

17,00 
Za rodiče Oulehlovy a živé 
členy rodiny 

  26.5.  Čt 18,00 Za duše v očistci 17,00 
Na poděkování a další 
pomoc a duše v očistci 

  27.5.  Pá 18,00  17,00 
Na poděkování a další 
pomoc a duše v očistci 

  28.5.  So 18,00 
Za rodiče Dytrtovy,  
syna Vladimíra  
a Annu Fejfarovou 

17,00 

Za + rodiče Rackovy, 
prarodiče  Macháčkovy, 
dědu p. Horyčku a vnučku 
Veroniku 

  29.5.  Ne     8,00 Za zdraví a Boží pomoc 9,30 
Za + manžela, snachu, 
sestry a rodiče z obojí 
strany 

  29.5. Ne 8,00 
Libuše Hovorková 
Josef Jíša 
Jan Mádlík sen. 

9,30 

Marika Bartošová 
Vladimír Novotný 
Marie Novotná 

Čísla písní k liturgii  517   

Humor v drogerii 
Pan Kolčava přiběhl rozčilen do drogerie: „Ten váš prostředek pro růst vlasů je k ničemu! Vždyť mi 
zbývající vlasy vypadaly!“ „To je v pořádku,“ odpověděl prodavač, „nové vlasy potřebují místo …“ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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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