
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením:  

                           1. čtení:  Z druhé knihy Samuelovy 12,7-10.13 

                     

                               
                  
               2. čtení:  Z  listu sv. apoštola Pavla Galaťanům 2,16.19-21 

 
 

                                                                                                                  
                                   
                                      Evangelium: Podle sv. Lukáše 7,36 -8,3 
 
 

 

 

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

Pozvánka na promítání filmového dokumentu   
 

Blahoslavený Frassati 
 

Termín: čtvrtek 16. června od 20 hodin farní sál na Pouchově. Blahoslavený Pier Giorgio 
se narodil v italské rodině, byl synem ředitele velkého deníku La Stampa. Pier Giorgio tráví 
čas tím, že pomáhá potřebným v chudých čtvrtích Turína. V období, které je v Itálii 
poznamenáno fašismem, se angažuje v politice a usiluje o větší sociální spravedlnost. Pier 
Giorgio Frassati umírá ve věku 24 let na následky nemoci, kterou se nakazil v jedné chudé 
rodině. V neděli 20. května roku 1990 byl v Římě blahořečen papežem Janem Pavlem II. 
Je vzorem mladým, kteří pojedou letos v červenci na Světové dny mládeže do polského 
Krakova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Nedělní farní zpravodaj 24/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

  Jedenáctá neděle v mezidobí 
 12. června LP 2016 

      Barva zelená.  Mše vlastní. Gloria. 
                                       Cyklus C  

    Odp.:  Pane, odpusť mi všechny hříchy! 
 

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 

 

Příběh se odehrává někdy kolem roku 980 před Kristem, v době, kdy král David 
byl již starý a nejezdil na válečné výpravy. Zneužil situace, kdy vojáci odjeli do boje, a spal 
se ženou jednoho ze svých velitelů, Chetity Uriáše. Aby David zakryl tuto hanebnost, 
nechal Uriáše vystavit válečné vřavě a ten padl. Nyní přichází za Davidem Boží prorok! 

Svatý Pavel dnes vede ostrou diskusi se zastánci postoje, kteří tvrdí, že k ospravedlnění 
před Bohem nestačí jen křest, ale je nejprve třeba zachovávat všechna nařízení Mojžíšova 
zákona. Na tento postoj Pavel reaguje následujícími řádky … 

Další událost evangelia vyhrocuje rozdílné přijetí Ježíše obyčejnými lidmi a farizeji. 
V předchozím textu se Ježíš vyjadřuje o Janu Křtiteli a o jeho odmítnutí farizeji. Připojil tvrdá 
slova: „Komu připodobníme toto pokolení? Jsou jako děti…“ 

Dnešní neděle nám nevybíravým způsobem postaví před oči skutečnost hříchu. Budeme 
ji však nahlížet z více úhlů. Nejprve jako čin, kterého se dopouštíme, jak naznačí první 
čtení. Následně v evangeliu jako zatvrzelost, tedy neochotu změnit svůj pohled. Teologické 
vyvrcholení lze hledat ve druhém čtení a jeho radikalitě nasměrování života. 



 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení        Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Křesťan je solí darovanou Bohem ve křtu 
 
Vatikán. Baterkou, kterou si křesťan svítí, je modlitba – řekl papež František v homilii 
při mši v kapli Domu sv. Marty. Křesťan se musí vyvarovat toho, aby se stal neslaným, 
a proto nesmí podlehnout pokušení „zrcadlové spirituality“, kterou je snaha osvěcovat 
sebe a nepřinášet druhým světlo víry. 

Papež komentoval dnešní evangelium (Mt 5,13-16), ve kterém je řeč o soli a světle: 
„Ježíš používá vždycky snadná slova a přirovnání, aby všichni mohli rozumět tomu, 
co chce říci. Projevuje se to i v definici křesťana, který má být světlem a solí. Ani jedna 
z těchto věcí - poznamenal dále - není sama pro sebe: Světlo osvěcuje druhé; 
sůl dodává chuť druhému a uchovává druhé. Co má však křesťan dělat, aby světlo a sůl 
nezanikly? – tázal se papež. Co má dělat, aby nedošel olej v lampách?“ 

„Co je onou baterií, kterou křesťan svítí? Jednoduše modlitba. Můžeš dělat spoustu 
věcí, mnoho skutků i skutků milosrdenství. Můžeš vykonat velké věci pro církev – 
katolickou univerzitu, kolej, nemocnici – a postaví ti i pomník jako dobrodinci církve. 
Avšak nemodlíš-li se, bude vše poněkud ztemnělé či temné. Kolik jen činů potemní 
pro nedostatek světla, nedostatek modlitby!? To co udržuje a dává život křesťanskému 
světlu, a co osvěcuje, je modlitba.“ 

„Seriózní modlitba - upozornil dále papež - adorace Otce, chvála Trojice, modlitba díků 
a také prosebná modlitba, ale ze srdce. To je ten olej, baterie, která oživuje světlo. 
A stejně tak sůl nedochucuje samu sebe.“ 

„Sůl se stává solí, když se dává. A to je další postoj křesťana: Dát se, ochucovat život 
druhých, ochucovat spoustu věcí evangelním poselstvím. Dát se. Nezachovávat sebe 
sama. Sůl není pro křesťana, sůl se dává. Křesťan ji má, aby ji dal; je solí, aby 
se daroval, ale ne sobě. Obojí – a to je zajímavé – světlo i sůl jsou pro druhé, nikoli 
pro sebe. Světlo neosvěcuje sebe a sůl neochucuje sebe. 

„Jistě by bylo možné se ptát – pokračoval papež – dokdy vydrží sůl a světlo, pokud 
se budeme bez ustání dávat? Vstupuje tam Boží síla – odpověděl – protože křesťan 
je solí darovanou Bohem ve křtu a je tím, co dostal a co bude nadále dostávat, pokud 
to bude stále dávat, osvěcováním a darováním. A nikdy se nespotřebuje.  

Právě to se stalo vdově ze Sarepty, která, jak praví čtení z 1. knihy Královské 17,7-16, 
důvěřovala proroku Eliášovi, že její mouka a olej se nikdy nespotřebují“ – připomněl 
papež a vyzval: „Osvěcuj svým světlem, ale braň se před pokušením osvěcovat sebe 
sama. To je nepěkné, trochu jako zrcadlová spiritualita: osvěcuji sebe samého. Braň se 
proti pokušení starat se o sebe sama. Buď světlem, které osvěcuje; buď solí, která 
ochucuje a uchovává.“ 

„Sůl a světlo – připojil ještě papež – nejsou samy pro sebe, jsou pro druhé. A tak 
budete »svítit lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích« (Mt 
5,16). To znamená vrátit se k Tomu, který ti toto světlo a tuto sůl dal. Kéž nám v tom Pán 
pomáhá, abychom stále pečovali o světlo, neskrývali jej, ale umožnili mu svítit, 
a abychom pečovali o sůl, rozdávali ji správně, kolik třeba.  

 

zdroj: radiovaticana.cz 

 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

 

➢ Informace k vybavení pouchovského kostela (dokončení z min. čísla) 

Křtitelnice 
Mramorová křtitelnice pochází z roku 1902 a byla zhotovena mistrem kamenickým Zdeňkem Ježkem 
z Hradce Králové. 
Socha sv. Pavla 
Byla přivezena v roce 1969 z kostela na Veliši u Jičína. Zprostředkovatelem byl pan kanovník Dušek. 
Kostelní lavice 
Kostelní lavice zhotovilo truhlářství Živanice u Bohdanče (rodištěm pana kanovníka Duška je obec 
Nerad, součást obce Živanice, kde je i na místním hřbitově pohřeben) 
Dřevěné vybavení presbytáře 
Ambon, obětní stúl, sedačky, stolky – provedla firma Procházka z Třebechovic. Objednával  pan 
kanovník Dušek ve spolupráci s panem Františkem Novotným. 
Dřevěné obložení kůru 
Provedl pan  Verner z Podhůří ( otec pana ing. Stanislava Vernera) 
Dřevěná zvýšená podlaha presbytáře 
Zhotovil pan Jiří Volák , truhlářství Pouchov 
Pískoncové kvádry 
pod dva boční oltáře a pod  sochu sv. Pavla a nový boční svatostánek zhotovila a zabudoval kameník 
pan Kulhavý z Pouchova (dnes již neexistující dům na rohu Zahradní ulice blízko vlakové zastávky) 
Čalounické práce 
na sedačky v  presbytáři a pro kostelní lavice provedl člen chrámového sboru, pouchovský čalouník 
pan Dudek. 
Vytápění kostela 
Za působení pana faráře Tichého byl nainstalován  agregát na naftový pohon, spuštěn ale nebyl, 
byl demontován  a nahrazen plynovým agregátem. Po celé severní délce kostela byla v pískovcovém 
kameni vytesána spára na přívod plynu. Byla provedena izolace agregátu a celého topného zařízení ( 
provedli  pan Ulík, pan František Novotný) 
Vrchol malé věže 
pozlacen za působení pan kanovníka Duška, jedním z dárců potřebných finančních prostředků byla 
paní Růžena Zikánová 
Věžní hodiny 
Dodavatelem je ing. Ivan Šmerda, z Radoňovic, Hodkovice nad Mohelnou, realizace 5. července 
2014, finanční krytí 102 000 Kč.                                                              Zpracoval pan Novotný ze Svinar 

 

Omlouváme se za zveřejnění nepřesných informací v minulém čísle  zpravodaje: 
-  Upřesňujeme, že při rekonstrukci kostela v roce 1969 -70 byl odstraněn hlavní oltář, dva postranní 
oltáře v presbytáři, v lodi pak jeden postranní oltář a kazatelna. 
- V části, kde je popisována oprava varhan nebylo uvedeno jméno dalšího odborníka, který se podílel 
na opravě. Dodatečně  můžeme doplnit, že celý nástroj byl ošetřen proti červotoči a varhanní skříň 
byla nově polychromována panem Kamilem Marešem z Horní Čermné. Během celkové úpravy varhan 
pan Mareš bydlel na naší faře v péči P. Miloslava.  

Děkujeme za pochopení.                                                                                                               VH 

➢ Pozvánka na výstavu 
Pěkné pozdravení vám všem. Zvu vás na mou výstavu na půdě kaple Neposkvrněného 
Početí Panny Marie na Rožberku (Slezské př.), která bude otevřena celý měsíc. Výstavu 
můžete navštívit kdykoliv po telefonické domluvě  (číslo 731 289 665). V sobotu 18.6.2016 
v rámci Dne otevřených interiérů bude otevřeno od 9 do 17 hodin.                  Iva Hendrychová 

➢ Nejen prosit, ale také chválit je třeba 

Zveme vás na Večer chval do kostela Nanebevzetí Panny Marie, který se koná v úterý 
14.6.2016, od 19.30 hodin.                                                                                       Veronika 

 

 

Církev žije ve světě     



  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

 Tento týden slavíme – zítra v pondělí je památka sv. Antonína z Padovy, kněze 
a učitele církve, ve čtvrtek je památka sv. Víta, mučedníka, příští neděle 
je 12. v liturgickém mezidobí. 

• Sbírka na charitu – se uskuteční ve farnostech naší diecéze příští neděli při všech 
bohoslužbách. 

• Mše svatá s katechezí pro mládež – předposlední setkání bude ve čtvrtek 
od 18 hodin ve farním kostele na Pouchově. 

• Hodina pravdy aneb Večer mladých – kde? – Fara Nový Hradec. Kdy?- Pátek 
17. 6. V kolik|? 17 – 21,30 hodin. Věk? – 15 – 20 let. Přihlašujte se do 16. 6. na 
email: machekfilip@seznam.cz nebo na telefon:  731 538 660. Ostatní na plakátku. 

• Diecézní setkání seniorů – se koná v sobotu 18. 6. od 9 hodin v Hradci Králové. 
Ostatní údaje na plakátku na vývěsce. 

• Generální úklid kostela na Pouchově – proběhne v sobotu 18. 6. již od 8 hodin 
dopoledne. Prosíme o pomoc zejména naši mládež, senioři jdou na diecézní setkání. 

• Pravidelná katecheze společenství dětí - probíhá během homilie při nedělní mši 
svaté v  sakristii farního kostela na Pouchově. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (13. – 19. 6. 2016)      
         

Den Pouchov Rožberk 

   13.6.  Po 7,30 
Za Annu a Karla 
Smejkalovy,  
+rodiče a sourozence 

16,30!! 
Za +P.Pecinu a všechny 
kněze zde působící a duše 
v očistci 

   14.6.    Út ------  ----  

   15.6.   St 18,00 Za +sestru a tetu Marii 17,00 
Za + manžela, jeho rodiče 
a sestry 

   16.6.  Čt 18,00 

Prosba o dar zdraví  
a Boží požehnání  
pro rodinu a za duše  
v očistci 

17,00 
Za dar víry pro děti a 
vnoučata a živé a + z 
rodin 

   17.6.  Pá 18,00 Na dobrý úmysl 17,00 
Za živé a + z rodiny 
Metelkovy a Hojných 

   18.6.  So 18,00 Za farnost 17,00 

Na poděkování za 80 let 
života a 60 let manželství, 
za živé a + z rodiny a dar 
víry pro děti 

   19.6.  Ne     8,00 
Za +rodiče Kotlandovy, 
děti a jejich rodiny 

9,30 Za + Alenku Hájkovou 

   19.6. Ne 8,00 
Helena Baierová 
Zdena Mistrová 
Libuše Hovorková 

9,30 
Zdeněk Krám 
Milena Kuchařová 
Stanislava Posnarová 

Čísla písní k liturgii  525   

Úklid kostela 
18.6. Generální úklid 

8,00 
 III.skupina 

Trocha vězeňského humoru 
Dozorce ve věznici otevře celu a povídá: „Vězeň Novák! Máte návštěvu!“ „A kdo to je?“ 
„Vaše manželka.“ „Řekněte jí, že nejsem doma.“ 

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