
Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 
K zamyšlení: 
 
 

 
Komentáře k liturgickým čtení: 

1. čtení: Ze Skutků apoštolů 3,13-15.17-19 

 

 
 

 

                       2. čtení: Z prvního listu sv. apoštola Jana 2,1-5a                                                                                                               

                                  
 

 
                                   
                                      Evangelium: Podle Lukáše 24,35-48 
 
 

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

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na duben 2018 
 
Modleme se za propuštění unesených a nespravedlivě vězněných lidí na svobodu, 
aby se mohli vrátit do svých domovů.  

Nemůžeme například „nevidět osud bratří a sester naší církve v Čínské lidové republice nebo 
Severní Koreji. Pronásledování čínských a korejských věřících je mnohem krutější 
a bolestnější, než bylo za komunistického režimu u nás.“ „Modleme se k našemu 
všemohoucímu Otci za všechny lidi. Kéž Bůh nedopustí, aby bloudili, kéž zažene hlad 
a odvrátí pohromy, otevře žaláře a rozváže pouta. Kéž vede bezpečně k cíli ty, kdo 
jsou na cestách, a ty, kdo jsou v cizině, přivede domů, kéž dá nemocným zdraví a umírajícím 
věčnou spásu“ (přímluvy na Velký pátek). 
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Třetí neděle velikonoční 
         Barva bílá. Mše vlastní. Gloria 

  Cyklus B 

Odp.:  Aleluja 

Každý z evangelistů vybral a literárně upravil závěr svého evangelia tak, jak se domníval, 
že bude na co nejkratším prostoru co nejvíce vystihovat proběhlé události. Lukáš věnuje 
prostor vyprávění o dvou učednících a jejich cestě do Emauz. A teprve po této „přípravě“ 
přichází Ježíš ke všem do večeřadla. Všimněme si, že jde o téměř závěrečné verše 
Lukášova evangelia. 

Tento de facto úvodní text Prvního listu Janova navazuje na samotný začátek této epištoly, 
kde se mluví o Bohu, který je světlo, a že my máme s ním i mezi sebou společenství. 
Zřejmě jde o otázku nesvárů v komunitě křesťanů. Náš text je skvělou ilustrací toho, 
jak se v křesťanské praxi snoubí zápas o dokonalost s naší slabostí a sklonem k hříchu. 
Pravda, lítost a úsilí. 

Uplynuly již dva týdny od události Vzkříšení. Nastává čas na otázky spojené 
se smrtí a vzkříšením. Byla to náhoda? Neselhal Bůh? Je Ježíš Bůh, člověk, 
nebo se v něm tyto přirozenosti spojují? Jaký význam tyto události mají? 
Jaké důsledky pro obyčejného člověka? 

 

Třetí kapitola popisuje první znaky doprovázející ty, kteří žijí v moci Ducha svatého. Petr a Jan 
„jen náhodou“ potkají chromého. Prosí za něj v Ježíšově jménu a Bůh jedná. Zde konkrétně 
uzdravením, ale především následnou reakcí mnoha lidí. To je okamžik, kdy má Petr svědčit 
o Kristu a hlásat evangelium. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zápis z pastorační rady farnosti 4. 4. 2018 od 19 - 21 hodin 
 

přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Jaroslava Vojáčková, Matěj Havel, 
František Novák, Lukáš Vízek, Stanislav Verner j. h. 

 

Projednáno: 
1. Návštěva pana Dominika kardinála Duky – proběhne v sobotu 28. 4. V 9,30 pan 

kardinál odslouží mši v kostele, následně se chce na faře setkat se 30 blízkými 

známými a spolužáky. Jako dárek mu vyrobíme fotoknihu; odpovídá Stanislav 

Verner a Miloslav Šiffel. 

2. Noc kostelů proběhne v pátek 25. 5. v čase 18 – 23,00 hodin. Kromě obvyklých 

akcí počítáme opět s prohlídkou hřbitova, zařadíme meditativní část, kde budou 

zpěvy z Taizé prokládány četbou z Písma; odpovídá: Matěj Havel – web, 

letáky, propagace, hudba, prezentace, průvodce po hřbitově. 

Lukáš Vízek – zajištění úklidu zvonice, schodiště, zajistí za sebe jednoho 

průvodce. 

František Novák – naplánování zpěvů z Taizé + výběr textů z Bible; hudební 

doprovod (čas upřesní), zajistí za sebe jednoho průvodce. 

Jaroslava Vojáčková – ochutnávka mešního vína, průvodkyně. 

Libuše Hovorková – hry pro děti, průvodkyně. 

3. Farní den se uskuteční 24. 6. v obvyklých konturách: mše v 10 hodin 

v pouchovském kostele. 

oběd na farní zahradě, soutěže, kultura etc. 

odpovídá: Matěj Havel, Lukáš Vízek – hudba v kostele, oběd, nápoje. 

František Novák – kultura na odpoledne (cimbálovka?) 

Jan Mádlík – úprava farní zahrady. 

4. Zajistíme do kostela stolek a židle pro malé děti, aby si mohly během 

bohoslužeb malovat; odpovídá ten, kdo pojede první do IKEA. 

5. Nahradíme nevyhovující farní nástěnku novou, uzavíratelnou. 

odpovídá Lukáš Vízek (komunikuje s O. Ruskem a ekonomickou radou). 

6. Zajistíme streamování bohoslužeb, oslovíme v té věci Jana Špatenku. 

7. Za zvážení stojí permanentní otevření kostela pro návštěvníky, předpokládá 

to bezpečnostní režim, kamerový dohled – zjistíme možnosti.  

8. Farní autobusová pouť bude v sobotu 15. září 2018. Na programu je Číhošť 

(kostel s hrobem Josefa Toufara, dopolední mše, střed republiky) a obec 

Sedlec u Kutné Hory (katedrála, muzeum, kostnice). Z kraje léta začneme 

zjišťovat zájem a zahájíme přihlašování. 

9. Je třeba shromáždit kontakty na členy pastorační rady (telefonní čísla, 

emailové adresy – zajistí Miloslav Šiffel 

10. Příští setkání pastorační rady se uskuteční v úterý 15. 5. v 19 hodin. 

Matěj Havel 

 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

➢ Pokoj Vám 
Copak si to vlastně vzájemně přejeme při podání ruky sousedovi při slavnosti eucharistie? 
Pokud vám někdo od srdce popřeje "šálóm," je to to největší a nejlepší přání, které lze 
vyslovit. 
Pro biblické hebrejské slovo šálóm („pokoj“) nemají jiné jazyky přesný překlad. Slovo šálóm 
totiž neznamená jen to, co my označujeme slovem mír, tedy opak války. Šálóm znamená 
daleko více: neporušenost, celost, něco dokončeného, úplného. Může mít i význam 
hmotného blahobytu, štěstí, zdraví, síly a zabezpečenosti, ale i odpočinku, dlouhého života, 
úspěchu, vítězství ve válce, souladu a harmonie ve vztazích.  Šálóm označuje také to, co je 
dobré, v protikladu ke zlému. Šálóm je souhrnem všeho dobra. Šálóm tedy není jen stav bez 
války, ale znamená plnost všeho dobra a štěstí. Znamená život v souladu mezi člověkem a 
jeho okolím, ale také mezi Bohem a sebou samým. 
Člověk si pravý šálóm sám nevybuduje. Je ale Božím záměrem, aby každý člověk žil 
v šálomu“. Bůh, který sám je Bohem pokoje, je zdrojem i dárcem pokoje pro každého 
jednotlivého člověka. Je tvůrcem pokoje nejen „v nebi“, ale i v lidských srdcích.  A je na 
rozhodnutí každého člověka, kde hledá své zdroje života a pokoje. 
Ježíš se po svém zmrtvýchvstání postavil uprostřed učedníků a řekl: „Pokoj vám!“ Prvním 
z jeho darů je tedy pokoj („šalom“). Ježíšův pokoj ale není jen klid nebo mír, ani dát si nohy 
na stůl a mít „klídek“. Hebrejský kořen slova "šlm" značí „plnost, celistvost“. Ježíš 
učedníkům přináší plnost všeho, což lze vyjádřit i slovem „spása“. Jenže spása není v prvé 
řadě to, co nás eventuálně čeká na konci života, nýbrž to, co naplňuje smyslem můj život již 
dnes a třeba i zítra. Ježíš učedníkům tedy říká: „Přináším vám plnost všeho, po čem vaše 
srdce touží, už nemusíte hledat nic jiného." Lze tedy říci, že výraz ´shalom´ shrnuje celé 
křesťanské poselství.  
Pravý pokoj je tedy výsledkem a znamením Božího záchranného zásahu do lidských dějin, 
který nazýváme spása. Spása nám přichází v Ježíši Kristu. Vítězství nad zlem a satanem je 
jednou z podstatných stránek spásy, a tím i pokoje.  Toto vítězství se nakonec projevilo 
především ve vzkříšení. Všeobecný mír bude nastolen, až se plně projeví vláda Pána Ježíše 
Krista při jeho druhém příchodu. Církev je již nyní na zemi znamením míru mezi národy, 
rodícího se z překonání rozdílů mezi rasami, třídami a pohlavím. 
Když Ježíš někomu řekl „Jdi v pokoji!“ (šálom) nebo „Pokoj vám!“ (šálom), znamenalo to víc 
než obvyklý pozdrav. Byl to dar spásy a všeho, co s ní souvisí; dar, vydobytý jeho smrtí a 
zmrtvýchvstáním.   
A tak i mezilidský pozdrav a přání „Šálom“,  „Pokoj vám!“ znamená přátelské přání všeho 
dobra, štěstí, Božího požehnání. Přání pokoje plyne z vědomí, že pokoj je stav, který je 
nutno vědomě nastolit a důsledně obhajovat. 
Pokud někomu od srdce popřejete "šálóm", je to to největší a nejlepší přání, které můžete 
vyslovit.                                                                                                            www.vira.cz 
 

➢ Konference o služebnici Boží s. M. Elišce Pretchnerové OSF 

se koná  v sobotu 19. 5. 2018 v Novém Adalbertinu.   Konferenci pořádají Školské sestry 
sv. Františka pod záštitou královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála, Diecézního 
teologického institutu v Hradci Králové a Anny Maclové, náměstkyně primátora města 
Hradec Králové. Přednášející: Mons. prof. Zdzisław Józef Kijas, OFMConv. • Mons. doc. 
ThDr. Jiří Skoblík • ThDr. Jan Bárta Mons. Dr. Karel Janoušek • JCLic. Mgr. Bc. Timotej 
Maria Pavel Vácha, OPraem. RNDr. ThLic. Jan Rajlich, OP • S. M. Ludmila Pospíšilová, 
OSF Sr. Mag. Petra Rosenberger, Dr. • Sr. Anna Rautar • S. M. Zdislava Nosková, OSF 
Svědectví laiků a spolusester z Čech a Slovenska • Divadelní představení „Eliška“.  
Přihlášky  do 30.4. na: zdislava.noskova@seznam.cz. V příštím čísle se k s. M. Elišce 
Pretchnerové vrátíme podrobněji.                                                              www.eliskaosf.cz 

 
 

http://www.vira.cz/
mailto:zdislava.noskova@seznam.cz
http://www.eliskaosf.cz/


  

 

 
➢ Farní ohlášky:  

 
• V tomto týdnu si budeme připomínat – v sobotu je památka sv. Anselma, biskupa 

a učitele církve, příští neděle je 4. neděle velikonoční. 

• Mše svatá v azylovém domě -  Matky Terezy bude sloužena ve čtvrtek od 15,45 
hodin. Tato bohoslužba je přístupná i nám všem. Přijďme prožít její nevšední atmosféru. 

• Setkání NET FOR GOD – zveme vás na promítání filmového dokumentu s následnou 
debatou. Téma: „Zbav nás od zlého.“ Malé občerstvení zajištěno.  

• Setkání františkánské rodiny – se uskuteční v pátek od 15,30 hodin na faře 
na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou v kostele, na kterou jste všichni srdečně 
zváni. 

• Sbírka na kněžský seminář – se uskuteční příští neděli – 22. dubna při všech 
bohoslužbách v diecézi. Máme nejvíce bohoslovců ze všech českých diecézí, 
proto náklady jsou vysoké. Prosíme o podporu. 

 

 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (16. – 22. 4. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

16.4.  Po 7,30 
Za + Růženu 
Zikánovou a Františka 
Novotného 

17,00 
Za živé a + z rodiny 
Pilipovy, Bednářovy  
a Slavíkovy 

17.4.  Út ------  ------  

18.4.  St 18,00 Na dobrý úmysl dárce 17,00 
Za živé a + z rodiny 
Trojanovy a Perných 

19.4.  Čt 18,00 Za farnost 17,00 Na dobrý úmysl dárce 

  20.4.  Pá 18,00 Františkáni 17,00  

21.4.  So 18,00 
Za Václava Hovorku, 
celý rod a rodinu 
Zavadilovu 

17,00  

22.4.  Ne      8,00 
Za živé a + z rodiny 
Volákovy 

  9,30 
Za + manžela Pavla, 
+ dceru Pavlu a živé 
členy rodiny 

Lektoři Ne    
Rudolf Pastuszek 
Alena Záveská 
Jan Mádlík jun. 

 
Stanislava Poznarová 
Zdeněk Krám 
Milena Kuchařová 

Čísla písní k liturgii  405, 407   

Úklid kostela Skupina VI.  Skupina II. 

Humor ze školních lavic 
Slečna katechetka zahájí svou pravidelnou hodinu náboženství a dá dětem na úvod malou 
hádanku: „Dávejte, děti, bedlivý pozor. Je to rezavé a běhá to po stromech. Co to je?“ 
Pepíček se přihlásí a řekne: „No, normálně bych řekl, že to je veverka. Ale že jste to vy, tak je 
to určitě andělíček.“  

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