
Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 
K zamyšlení: 
 
 
 

Komentáře k liturgickým čtení: 

1.  čtení: Ze Skutků apoštolů 10,34a.37-43 

 

 
 

                    2. čtení: Z listu sv. apoštola Pavla Kolosanům 3,1-4                                                                                                                

                                  
 

Evangelium: Podle Jana 20,1-9 
 
 

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

Návštěva pana kardinála Dominika Duky 
 

S radostí Vám, milí farníci, chci oznámit zprávu, kterou jsem formou telefonního hovoru přijal 
od sekretáře pana kardinála. Pan kardinál Dominik oslaví 26. dubna své 75. narozeniny. 
Rád by proto přijel poděkovat Bohu za dar života i dar služby, kterou koná v církvi, 
do své rodné farnosti – Pouchova. Tato návštěva se uskuteční v sobotu 28. dubna 2018. 
Pan kardinál bude v našem farním kostele od 9,30 hodin sloužit mši svatou na poděkování 
Bohu. Po mši svaté bude možné jej osobně pozdravit a pogratulovat mu. Rád by pak strávil 
také několik okamžiků s jemu v srdci blízkými farníky a přáteli ve farním sále. Rád bych, 
abychom se nejen na tuto návštěvu připravili a popřemýšleli o dárku pro něho, ale abychom 
se několik dnů u nás ve farnosti modlili za požehnání pro tohoto významného rodáka – 
primase českého. Proto chci co nejdříve svolat novou pastorační radu farnosti, spolu 
se členy ekonomické rady. Tam se společně poradíme na celém průběhu této jeho 
pastorační návštěvy. Termín bude jejím členům oznámen co nejdříve. Vás ostatní prosím 
o stálou modlitbu za pana kardinála.                                                                               MŠ 
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Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
1. dubna LP 2018 

         Barva bílá. Mše vlastní. Gloria, Sekvence, Kredo    

Odp.:  Aleluja, Aleluja, Aleluja! 

Tímto textem začíná Jan vyprávět o vzkříšení, které dokumentuje na několika konkrétních 
příbězích (jde o svědectví aktérů). Je třeba zahlédnout zlom vyprávění, vždyť ještě 
předchozí verš mluvil o hrobu. A také nepřehlédněme, jak teprve postupně apoštolové uvěří 
skutečnosti vzkříšení. 

Autor na konci druhé kapitoly rázně odmítá spoutání křesťanů všelijakými zbožnými lidskými 
předpisy (co se má jíst, nebrat do rukou…). Moc vzkříšení roztrhala všemožná pouta a jsme 
nyní zcela svobodní pro Boha. 

Slavíme nejdůležitější událost liturgického roku. Pán vstal z mrtvých, tuto noc přemohl 
zlo a smrt. Je Pánem života. Jásot naplňuje každý moment bohoslužby, ve které před 
evangeliem má zaznít sekvence a na dalších místech radostné aleluja. 

Apoštol Petr poprvé v životě vstupuje do pohanského domu, ale ke svému překvapení se 
nesetká s pohrdáním vírou. Naopak, Bůh mocně jedná, Duch svatý sestoupí na pohany 
dříve, než je Petr stačil pokřtít! Na to apoštol reaguje zvěstováním evangelia, které je 
zároveň vzorem předávání základů křesťanské víry. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Výsledky 2. kola voleb do Pastorační rady farnosti 
 
 

1. Havel Matěj, Pouchov, učitel    31 hlasů 
2. Mádlík Jan, Pouchov, architekt   21 hlasů 
3. Pastuszek Rudolf, Pouchov, důchodce  19 hlasů 
4. Vojáčková Jaroslava, Pouchov, učitelka  18 hlasů 
5. Rusek Ondřej, Pouchov, učitel   17 hlasů 
6. Špatenková Hana, Pouchov, ředitelka ZŠ 14 hlasů 
7. Vízek Lukáš, Pouchov, učitel   13 hlasů 
8. Hovorková Libuše, Pouchov, důchodce  13 hlasů 
9. Novák František, Pouchov, varhaník  12 hlasů 
10. Jíšová Kateřina, Pouchov, zdr. sestra  10 hlasů 
11. Luštincová Lucie, Pouchov, učitelka (MD)   6 hlasů 
12. Novotná Jitka, Pouchov, učitelka     6 hlasů 
13. Petr Zdeněk, Pouchov       5 hlasů 
14. Podzimková Marie, Rožberk, důchodce    3 hlasy 
15. Bartoš František, Rožberk, důchodce    3 hlasy 
16. Bártová Marie, Rožberk,důchodce     3 hlasy 
17. Mádlíková Marie, Pouchov, lektorka MC    2 hlasy 
18. Otavova Miroslava, Rožberk, důchodce    0 hlasů 
19. Posnar Jiří, Rožberk       0 hlasů 

 

 

P. Miloslav tedy, ze své pravomoci, do pastorační rady jmenuje: 
 

za Pouchov: 

Havel Matěj, Pouchov, učitel     
Mádlík Jan, Pouchov, architekt     
Pastuszek Rudolf, Pouchov, důchodce   
Vojáčková Jaroslava, Pouchov, učitelka   
Hovorková Libuše, Pouchov, důchodce   
Novák František, Pouchov, varhaník   
Vízek Lukáš, Pouchov, učitel 
 

za Rožberk: 

Podzimková Marie, Rožberk, důchodce     
Bartoš František, Rožberk, důchodce     
Bártová Marie, Rožberk, důchodce       

 
 
 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

➢ Velikonoce a jejich symbolika (Pokračování) 
 

Vajíčko 
Dalším ze symbolů Velikonoc je vajíčko, což má také dávnou tradici. Zvyk konzumovat ho v 
době svátků jara k nám přišel z Německa a zdá se, že souvisí s velkým postem, při němž se 
nesměla jíst ani vejce, a lidé proto nedočkavě čekali, až postní doba skončí. Ve spojení s 
lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček neboli zhotovování kraslic doprovázený řadou 
obřadů a pověr. V některých lidových tradicích je vajíčko také nositelem zlých mocí. Aby se 
člověk vyhnul neštěstí, nesmí je přinést do domu po západu slunce a skořápu je třeba 
dokonale rozdrtit a hodit slepicím, aby ji nezneužila nějaká nečistá síla. 
Vyprávění a přísloví o Kolumbově vejci je ve skutečnosti verze staré španělské lidové bajky 
o hlupákovi podobném našemu Honzovi, který se ukázal být chytřejší než všichni mudrcové. 
Trápili se totiž problémem, zda vejce může být moudřejší než slepice a co bylo dříve - zda 
ono nebo ta, co ho snesla. "Vejce filozofů" bylo spojováno s alchymií a vyfouklé a naplněné 
šafránem mělo být velmi účinnou ochranou před epidemiemi ve středověku. 
O vajíčku se nám také často zdá a jde prý o sny věštecké, které se většinou vyplní. Rozbité 
vejce předpovídá neúspěch a hádku či spor, smažené neshodu, celé a nepoškozené 
zvěstuje dobrou zprávu.  
Velikonoční zajíc 
Jiným z rozšířených symbolů Velikonoc je zajíček. Najdeme ho už v bibli mezi stvořeními 
"maličkými na Zemi a moudřejšími nad mudrce", kdy měl pravděpodobně symbolizovat 
chudé, skromné a pokorné. Křesťanství se k němu přesto stavělo s jistým odstupem pro 
jeho údajnou nadměrnou smyslnost a příslovečnou zaječí plodnost. Býval proto 
znázorňován jako bílý zajíc u nohou Panny Marie, což mělo symbolizovat vítězství čistoty 
nad tělesným pokušením. A to o sobě dávalo nejvíce vědět právě na jaře. 
V mnoha náboženstvích a mytologiích byl zajíc spojován s Měsícem, protože ve dne spí a v 
noci vyráží na své cesty. Souvisel s lunárním kultem a jako obyvatel nor také s Matkou 
Zemí, flórou, zázračnou živou vodu a tajemstvím smrti, protože byl považován za spojence 
bohyně Hekaté. Ta dokonce na sebe měla brát jeho podobu a v takovém případě bylo 
možné zajíce zastřelit jen stříbrnou kulkou. 
Pro Egypťany byl zajíc atributem zmrtvýchvstání boha Osirise, v antickém Řecku doprovázel 
Afroditu a Erose, symbolizoval také štěstí a jeho vyobrazení na náhrobcích mělo 
symbolizovat plynoucí čas a krátkost života. Za časů císaře Hadriána se objevil i na mincích 
a stal se znakem hispánské provincie a dnešního Španělska, kde se Hadrián narodil. 
Největšího kultu se mu však dostalo u Aztéků, kteří měli v kalendáři i Rok zajíce. Velký zajíc 
se jmenoval Menebuch a byl považován za mýtického předka a stvořitele. Pro 
severoamerické indiánské kmeny byl zase prostředníkem mezi Manitouem a člověkem. 
Když byli indiáni obraceni na katolickou víru, ztotožnili si Menebucha s Kristem. 
                                                                                                                                            www.vira.cz 
  

O Matce Tereze se vypráví krátký příběh. Když se jednou ujala zubožené 
opuštěné dívky, zažila zvláštní věc. Ta dívka se jí podívala do očí a unaveně se 
zeptala: „Proč to děláš?“ Matka Tereza jí odpověděla: „Protože tě mám ráda.“ 
Holčička se rozzářila a třikrát zašeptala: „Řekni to ještě, řekni to, řekni to ještě.“ 
 
Milí čtenáři farního zpravodaje, 
přejeme Vám, abyste v událostech Velikonoc zaslechli  stejná slova od milujícího 
Otce a byli naplněni radostí, že všechno, úplně všechno, co žijeme má hluboký 
smysl pro náš  život!                                                                            redakce 

http://www.vira.cz/


  

 

 
➢ Farní ohlášky:  

 
• Celý týden - budeme slavit velikonoční oktáv. Příští neděle je 2. neděle velikonoční 

a také neděle Božího milosrdenství, jak ji ustanovil a zavedl svatý papež Jan Pavel II. 

• Návštěva starých a nemocných farníků – se uskuteční na první pátek (v tomto týdnu) 
v dopoledních hodinách, v časech dle domluvy. Prosíme o nahlášení dalších bratří 
a sester, kteří již nemohou navštěvovat společné bohoslužby. Rád je navštívím 
a posloužím jim. 

• Společenský večer - srdečne zveme všechny rodiče a přátelé Církevní základní školy 
na již desátý Společenský večer, který se bude konat 6. dubna v příjemném, téměř 
domáckém prostředí v Katolickém domě na Pouchově od 20 hodin. Vstupenky lze 
zakoupit v kanceláři školy, vstupné 140 Kč. (studentské vstupné 70 Kč).  
Organizační kontakt: 775 735 175, janmadlik@seznam.cz  

 

 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (2. – 8. 4. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

2.4.  Po 8,00 
Za syna Davida a 
Františka, za dobrodince 
a na úmysly matek 

9,30 
Za zdraví a Boží ochranu 
tatínka Miroslava Krejcara 

3.4.  Út ------  ------  

4.4.  St 18,00 
Za +rodiče Věru a 
Antonína Schmiedovy 
a babičku 

17,00 Za pana Františka Hájka 

5.4.  Čt 18,00 
Za rodinu Markovu, 
Knězovu a Fábinovu 

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

  6.4.  Pá 18,00 Za farnost 17,00 
Za +MUDr. Eduarda  
a Ludmilu Havlovy 

7.4.  So 18,00 
Za +Marii Hortovou a 
duše v očistci 

17,00 
Za +Ladislava Poláka  
a za živé a +z rodiny 

8.4.  Ne      8,00 
Za nemocného bratra 
a jeho rodinu 

 9,30 
Za rodinu Devetterovu  
a Veselých 

Lektoři Ne    
Petra Petrová 
Zdeněk Petr 
Ludmila Černá 

 
Petr Rusek 
Lukáš Kyrian 
Miroslava Otavová 

Čísla písní k liturgii  404, 406, 407   

Úklid kostela Skupina V.  I.  skupina 

Nedělní kázání  
     Muž přijde z nedělní mše domů a sedne si s novinami ke kuchyňskému stolu. Žena byla 

s dítětem doma a tak se vyptává: „Kdopak měl mši?“ „Pan farář.“ „A jestlipak taky kázal?“ 
„Hmm.“ „A kázal dobře.“ „No jo.“ „A o čem kázal?“ „O hříchu.“ „A co o tom povídal?“ „Byl proti.“ 

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

mailto:jarka.detova@seznam.cz

