
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením:  

                                  1. čtení:  Z první knihy Královské 17,17-24 

                     

                               
                  2. čtení:  Z  listu sv. apoštola Pavla  Galaťanům 1,11-19 

 
 

                                                                                                                  
                                   
                                      
             
                     

Evangelium: Podle Lukáše 7,11-17 
 
 

 

 

 

 

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

➢ Diecézní setkání seniorů 
Hlavní akce pro seniory v královéhradecké diecézi se uskuteční v sobotu 18. června 2016 
v Hradci Králové. Téma zní: Milosrdenství v našem životě. 
Program setkání zahájí modlitba za pokoj v srdci a mír ve světě a slavnostní bohoslužba se 
světícím biskupem Mons. Josefem Kajnekem v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
Následovat budou tematické besedy v Novém Adalbertinu, které povedou P. Jan Rybář SJ, 
sr. Miriam Baumruková a manželé Bronislava Halbrštátová a Leoš Halbrštát. Akci zakončí 
benefiční koncert kapely Kapka, jehož výtěžek podpoří projekt Papežských misijních děl v 
Sýrii. Podrobný program najdete na www.bihk.cz 
 

 
 
 
 
 
 

    Nedělní farní zpravodaj 23/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
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  Desátá neděle v mezidobí 
  5. června LP 2016 

      Barva zelená.  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 

 

Eliáš je prorok působící v 9. stol. před Kristem v Severním Izraeli. Musí prchnout 
do pohanské země, kde přebývá u chudé vdovy. V celé jeho zemi totiž nastalo sucho jako 
Boží trest za odpadnutí od Hospodina. 

Dnes navazujeme na minulou neděli. Svatý Pavel kritizuje Galaťany za návrat 
k zachovávání židovských předpisů. Zřejmě pod tlakem nově příchozích kazatelů vyčítají 
Pavlovi, že není dosti věrohodným svědkem evangelia. Aby je přesvědčil, ukazuje na sobě, 
jak se změnil jeho život přijetím Krista. Zachovala se nám tak jedinečná Pavlova 
autobiografie. 

Ženy zastupoval vždy muž, zemřel-li, pak syn. Žena dnešní perikopy ztratila nejen své 
nejbližší, ale i šanci důstojně přežít! A tu vstupuje do situace Ježíš – dotýká se már 
(porušuje předpisy i bonton) jako Pán nad situací, slabostí a především životem. Všimněme 
si slov: „Bůh navštívil…“, která odkazují k naplnění předpovědi z Lk 1,68 (proroctví 
Zachariáše). 

Dnešní neděle otevírá vážné téma bolesti a smrti lidí, kteří podle našeho pohledu 
neučinili nic zlého. „Proč má trpět nevinný?“, ptáme se. Bůh neodpoví přímo, ale v textu 
prvního čtení a evangelia nabízí svůj pohled a také řešení. Proto žalmista může zpívat 
chválu, i když mluví o bolesti, kterou zažil. Na příkladu života svatého Pavla ve druhém 
čtení pak lze nahlédnout, jak vypadá konkrétní životní příběh včetně osobních chyb 
a selhání. 

http://www.bihk.cz/


 
 

 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení        Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kdo se modlí, nemá strach z budoucnosti 
 

O mariánském zjevení u Tre Fontane z roku 1947 
 

Tato povzbudivá slova tvoří součást poselství mariánského zjevení, ke kterému 
došlo 12. dubna 1947 nedaleko trapistického opatství Tre Fontane v Římě. 
Teprve letos na jaře však bylo publikováno plné znění tohoto poselství spolu 
s životopisem jeho omilostněného příjemce jménem Bruno Cornacchiola. 
Jeho vydání notně zahýbalo knižním trhem a stalo se dokonce tématem 
nejsledovanějšího diskusního pořadu (Porta a porta) prvního programu italské 
veřejnoprávní televize. Důvodem tohoto zájmu je obsah poselství, které může 
vzbuzovat posvátnou bázeň, protože předpovídá věci, které – jak se zdá – 
nabývají na srozumitelnosti právě v této době.  

Kniha s názvem Vizionář (Il veggente. Il segreto delle Tre Fontane, Salani, 2016, 
stran 235) opatřená doslovem kardinála Jose Saraiva Martinse, emeritního 
prefekta Kongregace pro svatořečení, je dílem italského novináře Saveria Gaety, 
šéfredaktora nejčtenějšího katolického periodika Famiglia Cristiana. Autor měl 
k dispozici veškerou historickou dokumentaci, poselství, která jsou uložena 
v archivech Kongregace pro nauku víry, osobní zápisky a deníky vizionáře od roku 
1936 až do jeho smrti. Na pravdu Boží byl Bruno Cornacchiola povolán roku 2001 
krátce před událostmi 11. září, o nichž měl jakousi předtuchu, kterou kromě tušení 
mnoha jiných historických událostí zaznamenal ve svém deníku.  

Tento rodilý Říman prošel neuvěřitelnými životními peripetiemi: na svět přišel 
roku 1913, prožil tristní dětství v nepředstavitelné materiální a duchovní bídě; 
roku 1936 se oženil, ale z odporu k církvi přijal katolický sňatek - s dovolením 
faráře - pouze v sakristii; vzápětí vstoupil do italské komunistické strany, která 
jej vyslala bojovat do Španělska, ale v oddílech generála Franka jako vyzvědače; 
po návratu roku 1940 přestoupil k adventistům, k čemuž donutil i manželku, začal 
pořádat protikatolické přednášky před římskými kostely a předsevzal si, že zabije 
papeže, za tím účelem si koupil dýku. Tu pak po svém obrácení osobně daroval 
papeži Piu XII.  

Přišel rok 1947, Bruno Cornacchiola byl otcem tří dětí, kterým bylo 4, 7 a 11 let. 
V sobotu 12. dubna 1947 se spolu s nimi vydal do eukalyptového lesíka nedaleko 
trapistického opatství Tre Fontane, aby si tam připravoval přednášku 
proti Neposkvrněnému Početí Panny Marie. To co tam prožil, líčí v rozhovoru, 
který byl poprvé promítnut televizí RAI letos na jaře. Stručně řečeno, nejprve jedno 
z dětí a postupně i ostatní dvě spatřily výjev, po kterém se nezmohly 
než na strnulé opakování slov úžasu: „Krásná Paní!“ Nakonec ji spatřil také jejich 
otec, dostal milost obrácení a přijal obsáhlé poselství, které znal nazpaměť 
po zbytek života. 

Tento okamžik kompletně změnil život jeho i celé rodiny, která se vrátila 
ke katolické víře.  

(zdroj: radiovaticana - dokončení příště) 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢ Informace k vybavení pouchovského kostela 
Interiér kostela 

Do současné podoby byl kostel uveden na jaře 1970 za působení pana kanovníka Duška. 

Původní hlavní oltář i čtyři postranní oltáře byly odstraněny, též i mříž s brankou, která 

oddělovala presbytář od lodi kostela. 

Falešná zeď 

Protože zdi kostela vlhly, je kolem celého kostela vybudována falešná zeď s větracími otvory 

a odstupem 10 cm od původního zdiva. Hlavními zedníky byli, dnes již zesnulí, pan Horák 

a pan Líbal. 

Křížová cesta 

Byla pořízena v roce 1968, zhotovitelem byl duchovní správce z Hronova P. Václav Hartman. 

Na webových stranách farnosti Hronov jsme v seznamu tam působících duchovních našli 

jméno tohoto autora naší křížové cesty. P. Václav Hartman se narodil 21. 1. 1920 ve Žďáru 

nad Metují. Původně se vyučil malířem, potom se věnoval dalšímu studiu, které zakončil jako 

úspěšný absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Po roce 1950 studoval na 

Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a 26. 6. 1955 byl 

vysvěcen na kněze. Dále působil v duchovní správě mimo jiné také ve farnosti Nekoř.  

Administrátorem v Hronově byl 1. 7. 1970 - 3. 3. 1981.  Zemřel náhle uprostřed práce dne 

3. 3. 1981. 

Kříž a korpus v presbytáři 

Dřevěný kříž s korpusem byl zhotoven  firmou  Kafka z Červeného Kostelce v roce 1969 

Varhany 

Současný nástroj zhotovil v roce 1901 Emanuel Štěpán Petr. Nahradil předchozí třinácti-

rejstříkový nástroj z r. 1839 od J. Jirušky a K. Trnky. 

Velká oprava varhan proběhla v době působení faráře Fogla (1954–1966). Provedl 

ji varhanář Čálek z Českých Budějovic; během opravy bydlel několik týdnů na pouchovské 

faře. 

Další oprava proběhla v roce 1980; nástroj opravoval J. Hubený. Jednalo se o výměnu 

některých červotočem silně napadených píšťal a nový potah klaviatury. 

Poslední generální oprava proběhla v roce 2008, provedl ji varhanář Ivan Červenka se synem 

Jiřím Červenkou z Jakubovic u Lanškrouna. Byly vyměněny všechny červotočivé píšťaly, byla 

opravena traktura, zhotovena zcela nová pedálnice. Celý nástroj byl ošetřen proti červotoči 

a varhanní skříň byla nově polychromována panem … z Letohradu. Během celkové úpravy 

varhan bydlel na faře v pohostinství P. Miloslava. Opravu varhan předcházelo pětileté 

přípravné období, ve kterém zde v kostele 5x vystoupil na sponzorském koncertu houslový 

virtuóz Jaroslav Svěcený. P. Miloslavovi se podařilo na opravu zajistit 200 000 Kč skrze 

poslance pana ing. Kafku, 200 000 Kč pak P. Miloslav získal z fondu na opravy varhan od 

zastupitelstva města a 50 000 Kč na opravu tohoto nástroje věnoval pan učitel František 

Novotný ze Svinar. Celá rekonstrukce stála kolem 530 000 Kč. 

Zvony 
Zvon sv. Pavel byl ulit v roce 1949, váha je cca 450 kg, 
Zvon sv. Anežka byl zhotoven firmou Perner v bavorském Pasově v roce 2011, první zvonění 
(automatické) proběhlo dne 17. listopadu 2011 - v den 850. výročí narození svaté Anežky 
České. Váha zvonu je 275 kg. Podrobnosti a údaje o zvonech (ve farní kronice 2011, str. 10)                                                               
 

(dokončení příště) 
                                                                                               

 

Církev žije ve světě     



  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – zítra v pondělí je památka sv. Norberta, zakladatele 
řádu premonstrátů, v sobotu je památka sv. Barnabáše, příští neděle je 11. 
v liturgickém mezidobí. 

• Setkání seniorů farnosti – poslední předprázdninové setkání proběhne ve čtvrtek 
od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou v kostele. 

• Akce NOC KOSTELŮ – se uskuteční v pátek 10. června od 18 hodin. Vzadu na 
stolečku jsou natištěny pozvánky, rozeberte si je, prosíme, a pozvěte své sousedy, 
spolubydlící, spolupracovníka, spolužáky a ostatní na tuto pastorační akci. Z toho 
důvodu bude mše svatá v pátek sloužena ve farním sále. 

• Obědy na farní den – objednávka – je možné si objednat oběd na farní den 
26. června na papíře na stolečku vzadu. Je třeba uvést jméno a počet obědů. 
Prosíme, abyste se objednali nejpozději v neděli 19. června. Děkujeme. 

• Pravidelná katecheze dětí předškolního věku - probíhá během obvyklé homilie - 
ve školním roce - při každé nedělní mši svaté v 8 hodin v sakristii farního kostela 
na Pouchově. 
 

 
Bohoslužby v příštím týdnu (6. – 12. 6. 2016)      

         

Den Pouchov Rožberk 

    6.6.  Po 7,30 Za duše v očistci 17,00 
Za + manžela Františka, 
rodiče a prarodiče 

    7.6.  Út ------  -----  

    8.6.   St 18,00 
Za +Josefa a Marii 
Volákovy 

17,00 
Na poděkování za 
prožitá léta 

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

   10.6.  Pá 18,00 Za + tetu Marii 17,00 
Za Eduarda a Ludmilu 
Havlovy a živé a + z 
rodiny 

   11.6.  So 18,00 Za farnost 17,00 
Za + Ladislava Poláka a 
živé a + z rodiny 

   12.6.  Ne     8,00 
Za Josefa Doležala, 
rodiče a strýce 
Františka 

9,30 
Za živé a + z rodiny 
Linderovy, Paceltovy a 
Nevečeřalovy 

   12.6. Ne 
Lektoři 
8,00 

Marie Košňarová 
Iva Hendrychová 
Helena Baigerová 

Lektoři 
9,30 

Marie Hesounová 
Stanislava Kozáková 
Pavel Hesoun 

Čísla písní k liturgii  522   

Úklid kostela    

Z vojenského prostředí: 
„Vojíne, holil jste se?“ „Ano, pane poručíku.“ Tak si příště stoupněte blíž k břitvě.“ 

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

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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