
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením:  
                           1. čtení:  Z knihy proroka Zachariáše 12,10-11  
                     

                               
               2. čtení:  Z  listu sv. apoštola Pavla  Galaťanům 3,26-29 

 
 

                                                                                                                  
                                   
                                     
                                       Evangelium: Podle Lukáše 9,18-24 
 
 

 

 

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

Kněze připomíná pamětní deska 

Pamětní desku pořídila ve spolupráci s obcí na presbytář kostela sv. Martiny dolnoújezdská 

farnost. Jejím autorem je akademický sochař Tomáš Vejdovský. Slavnostní odhalení pamětní 

desky se uskutečnilo 11. června 2016. 

Kněz Martin František Vích, CFSsS, rodák z nedalekého Jiříkova, čestný občan Dolního 

Újezdu, by se 12. června dožil devadesátých pátých narozenin. Zemřel ale již v roce 2008 

ve Strakonicích. "Pater Vích byl přímo v kostele v srpnu 1953 zatčen a ve vykonstruovaném 

procesu odsouzen na deset let vězení, z nichž sedm strávil ve Rtyni v Podkrkonoší v dole 

Trnavák. Při jednom závalu byl těžce zraněn, přesto dokázal zachránit život spoluvězni, 

evangelickému faráři. Následky těžkého zranění pak nesl po celý život." V roce 1967 nastoupil 

P. Vích opět do duchovní služby, a sice ve farnosti Dobrš na Šumavě. "Po celý život se věnoval 

hlavně rodinám, práci se skauty a mládeži. Pomáhal také duchovně a materiálně drogově 

závislým lidem v léčebně v Němčicích." V roce 2005 mu prezident Václav Klaus propůjčil Řád 

T.G.M. III. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. (peš) 

 
 
 
 
 
 
 

    Nedělní farní zpravodaj 25/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
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  Dvanáctá neděle v mezidobí 
 19. června LP 2016 

      Barva zelená.  Mše vlastní. Gloria. 
                                       Cyklus C  

    Odp.:  Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj! 
 

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 

 

Zachariášova předpověď z konce 6. stol. př. Kr. možná jen zaštiťuje jinak nezařaditelné 
eschatologické výroky. Ve 12. kapitole autor zaslibuje porážku pronárodů, ale Jeruzalém 
(též Judsko, dům Davidův) bude místem, které nepřemohou. Všimněme si pojmu „vylití 
Ducha“ a vazby na „probodeného“. 

Svatý Pavel pokračuje v obsáhlém výkladu ospravedlnění, a tedy také dědictví Božích 
zaslíbení na základě víry a nikoli na základě skutků Zákona, který se vztahuje pouze na 
Židy. V předchozím verši – 3,23 – říká: „Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které Zákon 
střežil…“ 

V synoptických evangeliích je jeden zlomový okamžik, který právě dnes otevíráme. Až 
dosud Ježíš mluvil převážně k zástupům, konal zázraky, poučoval. Ale nyní nejbližším 
otevírá oči pro ještě jiný význam svého příchodu na zem. To apoštolové dosud netušili… 

Znovu nás liturgie vrací k velkým tématům Velikonoc. Co znamená, že jsme byli 
ospravedlněni? A jak se dosáhlo ospravedlnění? Odrazíme se od starozákonního proroctví 
(první čtení) a připojíme důležitý komentář samotného Krista (evangelium). Ovoce 
ospravedlnění pak naznačí druhé čtení 



 

 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení       Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Papež František schválil dekret o heroičnosti ctností olomouckého 
arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana 

 

Vatikán. Svatý otec František schválil dekret o heroičnosti ctností olomouckého 
arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (foto) (1851-1923). Učinil tak při dnešní audienci 
v úterý 14. 6. 2016 pro prefekta Kongregace pro svatořečení, kard. Angela Amata, SDB. 

Než se Antonín Cyril Stojan stal biskupem, působil v letech 1888–1908 jako farář 
v Dražovicích u Vyškova, pak v letech 1908–1917 jako probošt kroměřížský. Byl velice 
aktivní v sociální oblasti, organizoval sociální a charitativní katolické spolky 
na arcidiecézní úrovni a v roce 1922 založil Arcidiecézní charitu Olomouc. Přispěl 
též k založení Diecézní charity Brno a rozvíjením spolupráce mezi oběma diecézními 
organizacemi položil základy pro pozdější vznik celostátní České katolické charity. 
Zasloužil se o obnovu a povznesení nejvýznamnějších moravských poutních míst – 
Svatého Hostýna a Velehradu. 

Od konce 19. století byl aktivní i politicky. Patřil tehdy do okruhu mladých duchovních, 
kteří měli blízko k vznikající Moravsko-slezské křesťansko-sociální straně na Moravě. 
V rámci katolického politického tábora reprezentoval Stojan proud ovlivněný 
cyrilometodějskou tradicí, který byl nakloněn spolupráci se slovanskými národy. 
Byl aktivní v katolických spolcích. Působil jako patron Sdružení venkovské omladiny 
na Moravě. Krátce před první světovou válkou prosadil do jeho stanov pasáž podporující 
zakládání orelských jednot. Výrazný vliv měl i na Cyrilometodějský tiskový spolek 
na Velehradě, který před světovou válkou měl ambice stát se jedním z center katolického 
tisku na Moravě. V doplňovacích volbách roku 1900 byl zvolen na Moravský zemský 
sněm za kurii venkovských obcí. Mandát zde obhájil i v zemských volbách roku 1902 
a také v letech 1907 a 1913, Ve volbách roku 1897 byl zvolen poslancem Říšské rady 
za všeobecnou kurii na Moravě Mandát v Říšské radě obhájil ve volbách roku 1901 
za stejný obvod. Stal se členem klubu Slovanské centrum, tvořeného Slovinci, Poláky, 
Rusíny a několika českými poslanci. Opět ovšem v státoprávních otázkách držel českou 
linii. Na Říšské radě pak usedl jako člen Českého katolicko-národního klubu. Mandát 
obhájil ve volbách roku 1911. V parlamentu setrval do zániku monarchie. Politicky 
byl aktivní i po vzniku Československa nejdříve jako poslanec Revolučního národního 
shromáždění Republiky československé za Československou stranu lidovou. 
V parlamentních volbách v roce 1920 získal senátorské křeslo v Národním shromáždění. 
V senátu arcibiskup Antonín Cyril Stojan zasedal do své smrti roku 1923.                                                                                                       

                                                                                                                 Zdroj: Wikipedia 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢ Slavíme Den otců 

Problém dobrého otcovství nespočívá jen na nedostatku času. Máme-li totiž srdce otevřené 
pro své děti, můžeme být dobrými otci, i jestliže máme hodně práce. Chováme-li své dítě v 
srdci, ono to vnímá, i když jsme daleko. Moderní technika nám poskytuje nebývalé možnosti. 
Možnost udržet kontakt s dítětem tedy existuje, i když jsme fyzicky daleko a máme málo 
času. Krátký hovor s dítětem dvakrát třikrát denně telefonem může být důležitým způsobem, 
jak mu předávat lásku. 
A když je otec doma, měl by se snažit dítě zvát do všeho, kde je jeho přítomnost možná. Je 
dobré využívat víkendy, prázdniny, aby byl otec s dítětem delší dobu. Jestliže někoho 
opravdu milujeme, vždycky si na něj najdeme čas. Otec by měl mít děti radši než svou práci. 
Pracovně vytíženým otcům je třeba čas od času připomenout, že za jejich rakví nepůjdou 
plody jejich práce, ale (možná) jejich děti... 
Otcovství vyžaduje stálou přítomnost, stálý vztah k dítěti, stálou péči. Dítě se s otcem 
potřebuje dělit o svou každodennost. Stálý vztah k dítěti vyžaduje ale čas. Ten je také 
největším dědictvím – darem, který může otec darovat svým dětem: věnovat jim každý den 
trochu času. 
Matka je učitelka srdce. Ona učí dítě řídit se citem a jako první je uvádí do světa lidské lásky 
– díky ní dítě zakouší bezpodmínečné přijetí a také se mu učí. 
Otec naopak slouží dítěti tím, že mu předává životní moudrost, učí je pracovat, vyžaduje od 
něho úsilí, námahu a oběť. Otec učí dítě řídit se nejen srdcem, ale také rozumem. Díky otci 
čerpá dítě sebejistotu, víru ve vlastní schopnosti a umění poradit si s životními obtížemi. 
Poskytnout svým dětem pocit bezpečí a předat jim radost ze života. A základním pramenem 
radosti ze života je pro dítě vzájemná láska otce a matky. Dítě se raduje ze života, když je 
svědkem jejich vzájemné lásky. Prvním úkolem otce i matky není vytvářet vztah k dětem, ale 
budování vlastního vzájemného vztahu manželského páru. Pokud se rodiče velmi milují, z 
jejich vzájemné lásky se živí i jejich děti. 
Existuje vztah mezi obrazem Boha jako otce a otcem rodiny. Na jedné straně obraz otce 
rodiny je východiskem, aby si člověk vytvořil pojem Boha jakožto otce. Na druhé straně Ježíš 
říká, že si lidé nezaslouží titul otce, protože otec je jenom jeden - v nebi. Je tedy potřeba 
očišťovat obraz pozemského otce tím, že si uvědomím, že nebeský otec je někdo jiný než 
můj tatínek. A zároveň je třeba v modlitbě prosit, abychom poznali, kým opravdu je nebeský 
Otec. 
Hluboký citový vztah k otci během dětství a dospívání se stává pro děti základem citové 
stability, pocitu bezpečí a otevřenosti vůči světu pro celý příští život. Otec otevírá dítěti bránu 
světa, který leží mimo domov. Jeho povinností je v pravý čas touto bránou dítě provést, aby 
mu mohl ukázat vhodný cíl, a zůstat na dosah ruky, pokud bude potřebovat jeho pomoc. Bez 
této pomoci a doprovodu se z dítěte může stát ztroskotanec bez kormidla na širém a 
bouřlivém oceánu života (M. Pytches). 
Otcovská výchova je uměním. Musí se pojit s něžnou láskou, shovívavostí, jemností a 
zároveň s rozhodností, emocionální průzračností a silou.                                    www.vira.cz 

➢ Jak oslavíme Den otců? 

Sejdeme se tuto neděli v 11 hod na Velkém náměstí před kostelem Panny Marie, kde  do    
14 hod. budou probíhat tyto akce: * historické motocykly a automobily  * kulturní vystoupení   
* běžecký okruh pro tatínky  * sportovní soutěže pro děti *   pestré občerstvení *  
Vstupné je dobrovolné. 
Organizaci zajišťuje Integrační centrum pro cizince  mobil: 731 402 284  KRC Sedmikráska, zs. 
Projekt je podporován Europskou unií.                                                                           www.bihk.cz 

Církev žije ve světě     



  

 

 
➢ Farní ohlášky:  

 

• Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Aloise Gonzagy, 
řeholníka, v pátek je slavnost Narození sv. Jana Křtitele, příští neděle 
je 13. v liturgickém mezidobí. 

• Mše svatá s katechezí – poslední ve školním roce pro naše mladé, bude 
ve čtvrtek od 18 hodin v pouchovském kostele. 

• Farní den – proběhne příští neděli společnou mší svatou od 10 hodin 
na Pouchově. Prosíme, abyste dnes využili poslední možnosti přihlásit se na 
společný oběd. 

• Připomínáme, že o prázdninách zpravodaj nebude vycházet, v Kapličce 
na Rožberku prosíme lektory, aby se zájemci hlásili vždy před mší svatou 
v sakristii.  

• Sbírka na Charitu - děkujeme všem, kteří jste dnes přispěli do této sbírky. 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu (20. – 26. 6. 2016)      
         

Den Pouchov Rožberk 

   20.6.  Po 7,30 Na dobrý úmysl 17,00 Na úmysl dárce 

   21.6.    Út ------  ----  

   22.6.   St 18,00 
Za živé a + z rodiny 
Šafrankovy a Kavkovy 
a za duše v očistci 

17,00 Na úmysl dárce 

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

   24.6.  Pá 18,00 Za farnost 17,00 
Za úspěšné složení 
zkoušky 

   25.6.  So 18,00 
Za +Jiřinu a Květosla-
va Skalických 

17,00 

Za dar víry, úspěšné 
dokončení studia a Boží 
požehnání při všem 
konání 

   26.6.  Ne    10,00 
Za +Jiřinu a Vladislava 
Svobodovy 

------  

   26.6. Ne 10,00 
Marie Šetřilová 
Jan Šetřil 
Veronika Horejšová 

9,30 
Miloslav Devetter 
Marie Bořková 
Marie Bártová 

Čísla písní k liturgii  525   

Úklid kostela    

 

Trocha dešťového humoru 
„Ale příteli, proč bys chodil tak pozdě domů. A ještě v takovém lijáku. Vyspíš se u nás.“ 
Přítel se objevil po dvou hodinách, promoklý na kůži. „Kde jsi byl, člověče? Všude jsme tě 
hledali.“ „Ale, skočil jsem si domů pro pyžamo…“ 

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