
     Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
 

 
Komentáře k liturgickým čtením: (Rožberk) 

                                   1. čtení: Z knihy proroka Izaiáše 45,1.4-6 
                             
  
 
                 
                             
                    2. čtení:  Z listu sv. apoštola Pavla Soluňanům 1,1-5b 

                                                                                                                  
                                  
                                       Evangelium: Podle Matouše 22,15-21 
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Papež František připomněl Světový den za odstranění chudoby 
Před nedělní modlitbou Anděl Páně připomněl Svatý otec Mezinárodní den za odstranění 
chudoby, který se slavil v úterý 17. října. Podle papeže Františka chudoba nemá nic 
společného s osudovostí: je způsobena příčinami, které je třeba identifikovat a odstranit. 
Caritas Europa vyzývá politiky, aby se postarali o to, že nikdo nezůstane pod hranicí 
chudoby. Je důležité, připomínat světovým politikům, že mají věnovat svojí pozornost 
rozsahu chudoby ve světě. Caritas Europa vydala prohlášení nazvané „Ať se chudoba 
stane do roku 2030 historií.“ Každý čtvrtý člověk v EU má zkušenost alespoň s jednou ze tří 
forem chudoby a sociálního vyloučení. „Věříme, že toto úsilí přispěje k ukončení chudoby, 
neboť prvním rozvojovým cílem je právě ukončení chudoby. Cílem Mezinárodního dne 
je upozornit na situaci lidí, kteří čelí extrémní chudobě a sociálnímu vyloučení. 17. října 
si tak každoročně připomínáme problémy lidí žijících v podmínkách extrémní chudoby 
a jejich zkušenosti, kterými mohou přispět k jejímu vymýcení.               (Zdroj: Radio Vaticana) 
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 29. neděle v mezidobí/ Slavnost Posvěcení kostela 

22. října LP 2017 
     Barva zelená (Rožberk) bílá (Pouchov).  Mše vlastní. Gloria. 
Cyklus A (Rožberk), Ze slavnosti Posvěcení kostela (Pouchov) 

Odp.: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám! 
          Do domu Hospodinova půjdeme s radostí! 

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 

 

Otevíráme Deuteroizaiáše, tedy text vzniklý v Babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.), kdy 
je Izrael, stejně jako Jeruzalém, zcela vypleněn. Prorok předpovídá znovuvybudování 
města i chrámu. Bůh k tomu použije pohanského perského vládce Kýra (557–529 př. Kr.)! 
Jemu jsou přiřčeny tituly, které později budou vztaženy k mesiáši: pastýř, vyvolený… 

List Soluňanům (též zvaný Tesalonickým) je nejstarší křesťanský dokument, snad z roku 51 
po Kristu Svatý Pavel v něm oslovuje církev, která prošla pronásledováním ze strany Židů 
i pohanů. 

Krátce před Ježíšovou smrtí o Velikonocích ho farizeové ostře napadají, ale ani on je nijak 
nešetří. Placení daně Římu bylo chápáno jako poručnictví okupaci, nesouhlas by znamenal 
vzpouru. Ježíš obrátí hovor zcela jinam. Žádný Izraelita plnící Tóru (Zákon), nesměl mít 
u sebe žádné zpodobení člověka či zvířete. Byl to symbol modloslužby. A farizeové, pečliví 
v plnění Tóry, ho u sebe nosí? 

Poslední neděle v liturgickém roce mají společné téma blížícího se konce věků 
(eschatologie). Můžeme si položit otázku, jak jsme připraveni na příchod Pána. Evangelium 
předloží zdánlivě téma ekonomické, ale nenechme se mýlit, jde o velmi zásadní otázku 
víry: Komu v životě sloužíme, komu patří náš život? Dnešní neděli se také církev modlí 
za misie, k tomu lze využít i zvláštních čtení. 



 
Stránka je věnována ke vzdělávání, informacím i zamyšlení           Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Připravujeme se na budoucí finanční nezávislost  
farnosti Pouchov 

 

Ekonomická rada farnosti Pouchov (dále ERF) dne 3. 10. 2017 projednávala 
možnosti budoucí finanční nezávislosti tak, aby nejpozději v roce 2043, kdy bude 
státem ukončeno vyplácení náhrad církvím, nebyla naše farnost závislá na úhradě 
chybějících finančních prostředků jinými církevními subjekty.  
V restitučních řízeních po roce 2013 byly farnosti Pouchov (z celkově státem 
zabrané výměry 81 346 m2 pozemků na Slezském Předměstí) navráceny pozemky 
o výměře 22 951 m2. V trvalém vlastnictví má farnost na Slezském Předměstí ještě 
pozemky o výměře 6 738 m2. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako 
ostatní plochy nebo trvalé travní porosty. Využitelné jako louky s možností 
propachtování jsou pozemky o výměře 22 362 m2, přičemž roční pachtovné může 
činit nejvýše 5 000,- Kč.  Zbývající pozemky o výměře 7 327 m2 nejsou pro farnost 
užitečné, jsou však potřebné pro město Hradec Králové.  Územní plán města tyto 
pozemky vymezuje jednak pro výstavbu propojovací komunikace mezi ulicemi 
Třebechovická a Kladská a zbytkové části pak pro veřejnou zeleň. Podle dosud 
uskutečněných jednání s Magistrátem Města Hradec Králové (MMHK) a na 
podkladě znaleckých posudků o ceně obvyklé, může farnost v rámci směny získat 
pozemek bývalé “Hasičárny“ ve Věkoších a pozemek bývalé „DTJ“ v ul. Vážní na 
Pouchově, při doplatku rozdílu v ceně 3,029 mil. Kč ve prospěch MMHK. 
 ERF připravuje záměr vybudovat na směněných pozemcích obytné domy s byty 
k pronájmu, především pro sociálně potřebné farníky.  Předběžně odhadované 
investiční náklady na výstavbu budou činit více jak 15 mil. Kč. Naše farnost 
v současné době disponuje volnými finančními prostředky ve výši cca 0,6 mil. Kč. 
Ostatní chybějící peníze bude třeba získat z jiných zdrojů. Především by mělo jít 
o dary nebo dlouhodobé půjčky od farníků. ERF jedná i o možném 
spolufinancováni s biskupstvím, o půjčkách od jiných farností disponujících 
volnými financemi, nevylučuje také případné sponzorství a v krajním případě bude 
zvažovat též úvěr u některého solidního peněžního ústavu.  Podle orientačního 
propočtu čistý výnos z pronájmu bytů by mohl činit cca 0,9 mil. Kč ročně, 
takže návratnost investice se dá očekávat cca 20 let. 
K tomu, aby ERF mohla dokončit jednání s MMHK o směně pozemků, připravit 
a zajistit realizaci zamýšlené investice, potřebuje zjistit, s jakými zdroji financování 
může kalkulovat. Protože za prioritní považuje zdroje v naší farnosti, obrací se 
s prosbou na ty farníky, kteří mají volné finance a mohou je na výše zmíněnou 
investici uvolnit, aby si spolu s farním Zpravodajem převzali dotazník, po zralé 
úvaze jej vyplnili a předali do sakristie. Všem ochotným a vstřícným farníkům 
předem děkujeme. Všechny prosíme o modlitby za zdar celé akce.   

 
Ekonomická rada farnosti  

 
 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pane, naše Žemě je jen malá hvězda ve velkém vesmíru. 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢ Znamení Fatimského zjevení pro svět 

Pokračování z minulého čísla  

                  Všimněme si nyní jednotlivých obrazů, které následují v textu tajemství. Místo 
dějiště je popsáno třemi symboly: strmá hora, velké polorozbořené město a konečně 
veliký kříž z hrubých kamenů. Hora a město symbolizují místo lidských dějin: dějiny 
jako namáhavý výstup vzhůru, dějiny jako místo lidské tvořivosti a lidského soužití, ale 
zároveň jako místo zkázy, jíž člověk ničí dílo své vlastní práce. Město může být místem 
společenství a pokroku, ale také místem nebezpečí a krajních hrozeb. Na hoře stojí 
kříž – cíl a orientační bod dějin. Na kříži se zkáza mění ve spásu; tyčí se v dějinách 
jako znamení bídy a jako jejich příslib. 
Pak se tu objevují osoby: bíle oblečený biskup („tušili jsme, že by to mohl být Svatý 
otec“), další biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice a konečně mužové a ženy všech 
tříd a sociálních vrstev. Zdá se jako by papež šel přede všemi, chvějící se a trpící 
všemi těmi hrůzami, jež ho obklopují. Nejen domy toho města jsou polorozbořené – 
papež kráčí mezi mrtvolami zabitých. Cesta církve je popisována jako Via Crucis, jako 
putování údobím násilí, ničení a pronásledování. V tomto obraze lze objevit 
znázorněné dějiny celého století. Jako jsou místa země shrnuta ve dvou obrazech – 
hora a město orientující se na kříž – tak i časy jsou prezentovány sevřeným způsobem: 
ve vidění můžeme rozpoznat uplynulé století jako století světových válek a mnoha 
místních válek, které naplnili celou jeho druhou půli a přinesli s sebou nové formy 
krutosti.                  www.fatima2017.cz 
Dokončení příště 
 
 

➢ Novinky z pouchovského kostela a fary 

Uplynulý týden byl zejména pro kostel na Pouchově významně inovativní. V úterý byla 
díky štědrému daru několika farníků provedena velmi nákladná generální oprava 
chrámového rozhlasu. Firma Vojtěcha Pecky z Prahy, která realizovala rozhlas 
v největších hradeckých kostelích, nejprve změřila akusticky celý prostor kostela, 
následně provedla návrh a realizaci, včetně konečného detailního nastavení celé 
soustavy přesně pro náš kostel. Prostor uprostřed klenby v zadní části kostela byl i pro 
zkušené profesionály akustickým oříškem. Díky využití přesných zvukových zářičů se 
mírně snížil počet reproduktorů v kostele. Výsledek je velmi dobrý, značně se zvýšila 
srozumitelnost mluveného slova pronášeného od ambonu a od obětního stolu. 
Celebrant nově používá klopový mikrofon, čili se snížil i počet mikrofonů a celebrantovi 
je rozumět odevšud, kamkoliv se v kostele i v jeho okolí jenom pohne. Nový rozhlas 
zároveň umožňuje pouštět v kostele reprodukovanou hudbu (oceníme na Vánoce a při 
Noci kostelů) a přenášet zvuk z kostela před vchod na hřbitově (oceníme my, rodiče 
malých neukázněných dětí). 
Pro pouchovský kůr se podařilo získat do dlouhodobé zápůjčky audio sestavu (chcete-
li aparaturu), která se bude využívat zejména při rytmických bohoslužbách. Zvuk se už 
nebude přenášet do kostelního rozhlasu, jak tomu bylo doposud, ale bude se šířit 
přímo z kůru. Aparatura umožňuje napojení více mikrofonů a nástrojů. 
A do třetice se v tomto týdnu podařilo povýšit hudební produkci v kostele díky tomu, 
že byly kompletně naladěny varhany; provedeny byly i drobné práce na píšťalovém 
fondu, aby se omezilo silné a rychlé rozlaďování našich varhan. Snad nám je topení 
tentokrát nerozladí tolik. 
Díky vaší štědrosti jsme mohli uzavřít sbírku na farní presovač. Vybralo se 16 400,- 
korun, za něž byl zakoupen kávovar značky De Longhi, který od této chvíle budeme 
na farních snídaních využívat.  

Matěj Havel 
 

Církev žije ve světě     

http://www.fatima2017.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v sobotu je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, 
příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí. 

• Konec letního času  - připomínáme, že v noci ze soboty 28. 10. a neděli 29. 10. 
2017 končí letní čas. V neděli o třetí hodině ranní letního času se posunou 
ručičky hodin na druhou hodinu středoevropského času. Pospíme si proto 
o hodinu déle.  

• Diecézní pouť mládeže - Vikariát Hradec Králové zve všechny mladé 
na Diecézní pouť do Králík, která se koná 27. - 28. 10. 2017. Královéhradecký 
vikariát bude vycházet 26. 10. 2017. Sraz je na hlavním nádraží ve 12:45 
u odjezdové tabule. Přihlášky podávejte nejpozději do 23.10. 2017 do 23:59 
hodin na: vikariatniakcehk@gmail.com. nebo na tel. 732 269 012. Více 
informací naleznete na facebookové události. (Diecézní pouť do Králík 
s Královéhradeckým vikariátem).  Filip Machek 

• Exercicie P. Miloslava – od 23. – 27. 10 bude P. Miloslav na duchovních 
cvičeních v Rokoli u Nového Města nad Metují. Prosí v těchto dnech o modlitbu 
pro tyto dny ztišení. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (23.  2017)      

         

Den Pouchov Rožberk 

23.10.  Po 7,30 
Za Boží pomoc  
a ochranu Panny Marie 

------  

24.10.  Út ------  ------  

25.10.  St ------  ------  

26.10.  Čt ------  17,00 Za +Martina Všetečku 

  27.10.  Pá 18,00 Františkáni 17,00 
Za živé a +členy rodiny 
Lankašovy a za kněze 

28.10.  So 18,00 Za farnost 17,00  

29.10.  Ne      8,00 
Za děti, manžela, 
rodiče a duše v očistci 

  9,30 
Za +Stanislava Houfa, 
manželky a celý rod 

Lektoři Ne   8,00 
Marie Šetřilová 
Jan Šetřil 
Veronika Horejšová 

  9,30 
Lukáš Kyrian 
Miroslava Otavová 
Petr Rusek 

Čísla písní k liturgii  512   

Úklid kostela    

   Humor z finančního úřadu 
Po třech hodinách strávených ve frontě na finančním úřadě a jednáním s otrávenými mizerně 
placenými úředníky, se vytočený chlápek vydal do supermarketu koupit synkovi baseballovou 
pálku. U pultu se ho prodavačka ptá: „Budete platit kartou nebo hotově?” Chlápek naštvaně 
vyhrkne: „Hotově!” Pak si uvědomí, že ta prodavačka si takové chování nezaslouží 
a vysvětluje: „Promiňte, strávil jsem dopoledne na finančním úřadě...” „Nic se nestalo... 
Chcete tu pálku zabalit, nebo se tam ještě vracíte?” 

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