
Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 
 
K zamyšlení: 
 
 
 

 

 
Komentáře k liturgickým čtení: 

1. čtení: Z páté knihy Mojžíšovy 18,15-20 

 

 

2. čtení: Z prvního listu sv. apoštola Pavla Korinťanům 7,32-35 

                                                                                                                  
                                  

 
Evangelium: Podle Marka 1,21-28 

 
 

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

Dobroslav Orel - přednáška 
 

Biskupská knihovna v Novém Adalbertinu vás ve středu 31. 1. 2018 od 16 hodin zve 
na přednášku „Dobroslav Orel - Královéhradecký kněz, muzikolog a pedagog.“ 
O mimořádné osobnosti královéhradecké diecéze přednáší Mgr. Kateřina Andršová 
Přednáška se koná jako doprovodná akce výstavy: Dobroslav Orel – Královéhradecký kněz, 
muzikolog a pedagog. Jejím pořadatelem je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové 
a Kabinet Hudební historie při Etnologickém ústavu Akademie věd. Výstava 
je až do 16. února k zhlédnutí na hlavní budově UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ (adresa: 
Hradecká 1227/4) v galerii ve 3. patře. 
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4. neděle v liturgickém mezidobí 
28. ledna LP 2018 

         Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 
  Cyklus B 

Odp.: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu. 
Nezatvrzujte svá srdce! 

V prvních kapitolách evangelií se setkáváme s Kristem, který svým jednáním i slovy 
vysvětluje, co znamená spasitel. Jde v první řadě o moc nad duchem zla, ale i nad zlem 
v dalších formách, jak lze číst v následujících kapitolách. 

 V návaznosti na minulou neděli pokračujeme ve čtení 7. kapitoly listu Korinťanům; 

jde o souhrn odpovědí na několik otázek týkajících se manželství a celibátu. Pavel nedělá 
systematický výklad o zvláštním povolání k manželství. Naznačuje pouze křehkou hranici 
mezi lidskou emocionalitou a duchovním světem člověka. 
 

V prvních nedělích roku doprovázíme Ježíše na začátku jeho veřejného 
vystoupení. Lidé ho neznají. Kdo to je? Prorok? Mesiáš? Co to znamená a podle 
čeho poznáme, že je to právě on? Jak dnes jako křesťané chápeme Krista, jaký 
význam hraje v našem životě pojem Mesiáš? 

Pátá kniha Mojžíšova či Deuteronomium je koncipována jako předsmrtná řeč Mojžíše před 
vstupem Izraelitů do zaslíbené země. Opakuje jim předpisy a zákony. Najdeme zde 
i odstavec věnovaný prorokům (18,9-22). V první části (verše 10-13) odsuzuje pohanské 
věštění a další zvyky. Pohané se tak skrze božstva dotazovali na budoucnost. Ale Izrael 
se bude spoléhat na proroky. 

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 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nový pomocný pražský biskup  
 

 
 

V úterý 23. ledna 2018 jmenoval Svatý otec František novým pomocným biskupem 
pražské arcidiecéze dosavadního generálního vikáře Mons. ThLic. Ing. Zdenka 
Wasserbauera Th.D. Na plenárním zasedání České biskupské konference v Praze 
to oznámil Apoštolský nuncius v ČR, Mons. Giuseppe Leanza. 

 

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer Th.D. - je knězem pražské arcidiecéze. Narodil 
se 15. června 1966 v Novém Městě na Moravě. Vyrostl v malé vesnici Sázava 
na hranicích Čech a Moravy. Poté, co vystudoval gymnázium ve Žďáru nad Sázavou, 
pokračoval na Vysoké škole zemědělské v Praze - Suchdole, kterou ukončil inženýrským 
titulem. V letech 1989 – 1990 absolvoval základní vojenskou službu. V roce 1990 
pak zahájil studia bohosloví na obnovené Katolické teologické fakultě v Praze Dejvicích. 
Po roce byl kardinálem Tomáškem vyslán k dalšímu studiu na Papežské lateránské 
univerzitě v Římě. 

2. ledna 1996 byl ještě jako student vysvěcen na jáhna. Po návratu z římských studií 
byl 30. září 1996 kardinálem Vlkem vysvěcen na kněze a začal působit jako farní vikář 
na Praze 4 v michelské a lhotecké farnosti. Od roku 1998 pobýval opět v Římě 
na Papežském institutu Teresianum na postgraduálním studiu v oboru spirituální 
teologie. Roku 2003 ukončil svá studia obhajobou doktorské práce na téma Teologie 
a spiritualita diecézního kněze v církvi jako společenství na počátku třetího tisíciletí. 

V letech 2000–2010 působil jako spirituál pražského kněžského semináře. V této funkci 
se spolu se sobě svěřenými bohoslovci podílel na organizování víkendových duchovních 
obnov v pražském semináři pro ty, kdo uvažovali o kněžství. Pro ně rovněž s bohoslovci 
organizoval týdenní letní pobyty na faře v Horní Plané v jižních Čechách, které v sobě 
kombinovaly prvky tábora a exercicií. Také v hojné míře dával různým skupinám 
rekolekce, exercicie a zastupoval nemocné kněze nebo kněze na dovolené. 

K 1. říjnu 2010 byl uvolněn z funkce spirituála a jmenován farářem farnosti u kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech. 15. ledna 2012 byl jmenován 
čestným kanovníkem staroboleslavské kapituly a 4. března téhož roku byl do této funkce 
instalován. K 1. květnu 2014 se navíc stal okrskovým vikářem III. pražského vikariátu. 
1. května 2015 byl jmenován ředitelem kurie pražského arcibiskupství. 18. června 2015 
byl uvolněn z funkce čestného kanovníka ve Staré Boleslavi a místo toho byl jmenován 
sídelním kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. 24. 3. 2016 byl s platností 
od 1. dubna 2016 jmenován generálním vikářem pražské arcidiecéze. 23. ledna 2018 
ho Svatý otec František jmenoval pomocným biskupem pražské arcidiecéze. 

Jako titulární biskupský stolec přidělil papež František Mons. Wasserbauerovi 
Butrintskou diecézi (Dioecesis Buthrotia). Toto dávné biskupství na jihu dnešní Albánie 
při hranici s Řeckem patřilo do poloviny 8. století do římského patriarchátu a posléze 
přešlo pod Konstantinopolský patriarchát. Vykopávky starověkého a raně středověkého 
města Butrint byly díky svému rozsahu a stavu zachování zapsány v roce 1992 
na seznam světového dědictví UNESCO.  
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

➢ Divné slovo pokora  
 

Zemitost je klíč k životu 
Latinské slovo humilitas souvisí se slovem humus, tzn. "země". Je-li člověk zemitý, stojí-li 
pevnýma nohama na zemi, pak je "humilis" – pokorný. Znamená to, že zná své přednosti i 
omezení, své klady i zápory, umí pravdivě reflektovat svůj život, své jednání a své 
hranice… Pokorný člověk ví, že dokáže jak skvělé věci, tak i věci zlé. Pokorný člověk ví, 
že je omezen svými náladami, pocity, zraněními, svými pudy a potřebami. Jen takový 
člověk může být prospěšný sobě a svému okolí. Naopak člověk, který se neodvažuje 
pohlédnout na sebe pravdivě, je slepý a v důsledku toho musí být arogantní a 
nejrůznějšími formami hrubý a násilnický. 
Pokorní lidé nejsou ti, kteří ze sebe dělají trpaslíky, kteří nepřevezmou žádný úkol, 
protože si nevěří. Nejsou to ti, kteří pokrytecky říkají: Já, nejmenší z nejmenších. Jsou to 
naopak ti, kteří se přiznávají ke svému pravdivému obrazu, a vystupují tudíž skromně. 
Vědí, že i v nich jsou všechny propasti světa, a proto se nad nikoho nepovyšují a nikoho 
neodsuzují. Protože se sami sklonili k hlíně své pravdy, mohou se stát posly pokory, kteří 
dovedou napřimovat lidi ohnuté a ztroskotané. Pokoru lze přirovnat k tomu, když si na 
cestě autem, či v přírodě (nebo na moři) potřebujeme jednoznačně určit svou polohu na 
mapě. Ať už jsme se svou momentální polohou spokojení, nebo ne, jen díky přesně 
určené poloze se můžeme dostat dále ve směru, kam chceme… 
Pokora jako odvaha k pravdě byla vždy pro křesťany výzvou. Pokud někoho jeho 
duchovní cesta učinila člověkem povýšeným, který se vyvyšuje nad druhé, koho ovládají 
pudy a nálady, ten se s pravdou o sobě ještě nesetkal a jeho působení mělo vždy 
negativní dopad na něho samotného, na jeho okolí a v posledku i na dějinný vývoj. 
Humilitas má cosi společného i s humorem. Pokorný člověk mívá smysl pro humor. 
Dovede se smát sám sobě, má k sobě odstup. Umí se na sebe podívat s nadhledem, 
protože si dovolil být takový, jaký je: člověkem země i nebe; plným chyb a slabostí a 
zároveň láskyhodným, drahým. 
 Inspirováno knihou Anselma  Grüna Poselství shůry, vydalo KN                                 www.vira.cz 

 
 

➢ Co si přečteme v Katolickém týdeníku č. 4 
 

Papež vAmazonii: Jste naší pamětí 
Za účasti více než milionu lidí ukončil papež mší svatou šestidenní návštěvu Chile a Peru. 
Amazonii navštívila hlava katolické církve po 30 letech. 
Volební servis -nedejte na pomluvy! 
Po biskupech vydali k prezidentským volbám společné prohlášení i  představení řeholních 
společenství. KT dále nabízí anketu osobností.  Zednáři v pozadí voleb? O „tajném 
spolku“  hovoří historik Tomáš Petráček. 
Téma: Salesiáni Dona Bosca 
Zakladatel salesiánů –sv. Jan Bosco–zesnul před 130 lety. Dnes toto řeholní společenství 
působí ve 130 zemích. Jak se mu daří u nás?  
Není lehké opouštět Vatikán 
Přinášíme rozhovor s velvyslancem ve Vatikánu Pavlem Vošalíkem. V lednu na setkání 
diplomatů se Svatým otcem zastupoval ČR naposledy.  Ve své funkci byl deset let, což je 
nebývale dlouho. Jak se Vatikán za to desetiletí změnil? 
Doma: Chodím s nevěřícím 
Potkat věřící protějšek a žít s ním šťastně „až do smrti“.  
Kdo by si to nepřál? Realita však bývá často jiná. 
 

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Poselstvi-shury.html
http://www.vira.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – ve středu je památka sv. Jana Boska, kněze, v pátek 
je svátek Uvedení Páně do chrámu (žehnání hromniček, průvod), v sobotu je památka 
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka (svatoblažejské požehnání bude udělováno individuelně 
všem přítomným), příští neděle je 5. neděle v liturgickém mezidobí (svatoblažejské 
požehnání bude udělováno všem společně). 

• Návštěva farníků v domácnosti – se uskuteční v pátek v dopoledních hodinách 
dle předem dohodnutého času. 

• Slavnost sv. Jana Boska - srdečně Vás zveme na oslavu našeho zakladatele při mši 
svaté, která se bude konat v úterý 30. 1. 2018 od 17.30 hodin v kapli Salesiánského 
domova mladých v Hradci Králové  - Kuklenách. Po mši bude následovat přátelské 
setkání. Sestry salesiánky. 

• Taneční večer mladých - Královéhradecký vikariát zve všechny mladé od 13 let 
na Taneční večer s názvem Republika včera, dnes a zítra, který se bude konat v pátek 
9.2. od 17 hodin v Salesiánském  domově mladých v Kuklenách. Více informací 
naleznete na plakátku. 

 
 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (29.1. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

29.1.  Po 7,30 
Za +rodiče a duše 
v očistci 

------  

 30.1.  Út ------  ------  

 31.1.  St 18,00 
Na dobrý úmysl dárce 
a duše v očistci 

17,00 
Za duše v očistci a na 
poděkování za ochranu 
Boží Rodiny 

 1.2.  Čt 18,00 
Za rodinu Pařízkovu  
a duše v očistci 

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

    2.2.  Pá 18,00 
Za Josefa Ondráka  
a duše v očistci 

17,00 
Za živé a +z rodiny  
A duše v očistci 

  3.2.  So 18,00 Za farnost 17,00 
Za +maminku  
Annu Krejcarovou 

  4.2.  Ne      8,00 
Za Miladu a Josefa 
Ferbasovy a rodiče 
z obou stran 

 9,30 
Za živé a +z rodiny 
Houfovy a Konečných 

Lektoři Ne    
Marie Košňarová 
Iva Fendrychová 
Helena Baigerová 

 
Lukáš Kyrián 
Miroslava Otavová 
Petr Rusek 

Čísla písní k liturgii  515   

Úklid kostela    

Poslední vánoční humor 
„Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory, doly.” „A splnil ti přání?” „Ano, koupil mi atlas hor...” 

------------------------------------------------------------------------------------------------  
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(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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