
Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 
K zamyšlení: 
 
 

 
 

 

Komentáře k liturgickým čtení: 

1. čtení: Ze Skutků apoštolů 1,15-17.20-26 

 

 
 

 

                       2. čtení: Z prvního listu sv. apoštola Jana 4,11-16                                                                                                               

                                  
                               
                                      Evangelium: Podle Jana  17,11b-19 
 
 

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

Osobnosti naší diecéze získaly ocenění 
 

Dne 8. května z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána převzali pamětní 
medaile v rámci oslav výročí konce II. světové války na Pivovarském náměstí: 

Biskup Josef Kajnek, významně se zasloužil o obnovu farního života v Královéhradecké 
diecézi po roce 1989, pečuje o vězeňské kaplany. Aktivně se účastní akcí pro seniory a skauty 
a podporuje domácí hospicovou péči. Mons. Josef Suchár, prezident Diecézní charity. 
Se svými spolupracovníky z občanského sdružení Neratov do obce vrací život a pracuje 
na obnově barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie. P. Josef Kordík, kněz, disident 
a bývalý vězeňský kaplan ve Valdicích, po podepsání Charty 77 zbaven státního souhlasu 
k výkonu kněžského povolání, pronásledován Státní bezpečností a následně i odsouzen 
k podmíněnému trestu odnětí svobody. Působí jako kněz v Železnici. 
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Sedmá neděle velikonoční 
13. května LP 2018 

         Barva bílá. Mše vlastní. Gloria 
  Cyklus B 

Odp.:  Veleb, duše má, Hospodina! 

Poslední večeře v Janově evangeliu vrcholí Ježíšovou velekněžskou modlitbou. Je dobré 
zahlédnout, jak nesmírně osobní a intimní charakter tento text má. V první části Ježíš prosil 
o oslavu Otcova jména a nyní prosí za jednotu učedníků. 

Autor Janova listu se brání naivnímu pocitu některých členů komunity, kteří se domnívali, 
že již dosáhli dokonalosti. Snaží se je tedy vést k rozlišování mezi duchem Božím a duchem 
klamu. Jedním z ukazatelů je jejich vlastní připravenost k lásce vůči spolubratřím. 

Poslední neděle před Letnicemi je již plně zaměřena na přípravu k přijetí Ducha svatého. 
On nejen naplňuje srdce, ale také dává dary, které jsou velkou pomocí, ale mohou také 
způsobit mnohá nedorozumění. Proto na prvním místě musí společenství usilovat 
o poslušnost Bohu a o vzájemnou jednotu. Tato neděle je také dnem modliteb za sdělovací 
prostředky. 

Učedníci se po Kristově nanebevstoupení nerozprchli. Nyní, na rozdíl od okamžiku Ježíšova 
zatčení, jsou pohromadě a snaží se jednat v intencích Kristova příkazu. Duch svatý bude 
darován až za několik dní. Oni se nyní soustředí na sebe, brzy se však jejich pozornost upne 
k druhým lidem a k hlásání evangelia. 

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 pana kardinála do kroniky farnosti 
 

na str. 209 naší farní kroniky vlastní rukou je zaznamenáno: 
 

Po 75 letech se vracím, abych poděkoval Pánu Bohu, rodičům a přátelům a všem, 
kterým mnoho vděčím. Zde jsem byl 9. 5. 1943 pokřtěn P. J. Paulusem, zde jsem byl 
vyučen P. V. Jónem a P. J. Pípalem, zde jsem ve 12 letech začal ministrovat za P. St. 
Fogla. Zde jsem uslyšel Pánův hlas při májové pobožnosti ve 14 letech. Zde jsou 
pohřbeni moji rodiče a blízcí. 
 

Za vše Deo gratias 
 

+Jaroslav Duka  
28. dubna 2018 

 
===================================================================== 

 

Papež vyzval Dominika kard. Duku k pokračování v úřadu 
 
Arcibiskupství pražské od Apoštolské nunciatury obdrželo odpověď na rezignační dopis 
pražského arcibiskupa Dominika Duky OP. Papež jej vyzývá k tomu, aby pokračoval 
ve svém úřadu „donec aliter provideatur", tedy dokud nebude stanoveno jinak. Překlad 
dopisu zveřejňujeme v plném znění:  
 
 

V Praze dne 7. května 2018 
 
Vaše Eminence, 

v den dosažení 75. roku věku, dne 26. dubna t.r., jste se zřekl svého úřadu 
arcibiskupa pražského do rukou Svatého otce dle požadavku kán. 401 § 1 
Kodexu kanonického práva. 

Z pověření Kongregace pro biskupy je mi ctí Vám oznámit, že Svatý otec 
přijal Vaši rezignaci na úřad pražského arcibiskupa a vyzývá Vás, abyste 
pokračoval ve svém úřadu „donec aliter provideatur“ („dokud nebude stanoveno 
jinak“). 
  

V úctě 
 

Mons. Emien Jean Sylvain      
chargé d'affaires a. i. 
 

________________________ 
Jeho Eminence 
Kardinál Dominik Duka, O. P. 
Arcibiskup pražský 
 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

➢ Co je domácí hospicová péče?  (dokončení z minulého čísla) 

Pečovatelka /pečovatel/ pomáhá v rodině při péči o jejich blízkého. Pomáhá například  
s hygienou, poskytováním stravy, nebo jejich přípravou, oblékáním, přesuny z vozíku a na 
vozík. Zajišťuje dozor u pacienta po dobu nepřítomnosti příbuzného nebo během jeho 
odpočinku, může pomoci s provozem domácnosti, s úklidem, nákupy apod. Péče 
pečovatelské služby je hrazena samostatně, a to dle ceníku služeb Charitní pečovatelské 
služby dle aktuálního ceníku  služeb Charitní pečovatelské služby. 
Sociální pracovník poskytuje sociální poradenství a doprovází nemocného a rodinu a jeho 
blízké ve vzniklé  životní situaci. Je-li to aktuální, pomáhá vyřídit příspěvek na péči a další 
potřebné záležitosti, a to i v čase po úmrtí. Péči poskytuje dle potřeby a dohody. 
Psychoterapeut  a poradce pro pozůstalé se starají o duševní pohodu nemocného a jeho 
rodiny v citlivém procesu odcházení. Jsou k dispozici po určitou dobu i pozůstalým, kteří se 
vyrovnávají se ztrátou blízkého. Péči poskytují dle potřeby a dohody. 
Duchovní přichází do domácností na na přání nemocného či rodiny. 
Dobrovolník je v týmu Domácí hospicové péče Hradec Králové je důležitým členem. Jeho 
služba je v rámci domácí hospicové péče, je považována za jednu z nejnáročnějších a tudíž 
vyžaduje kvalitní a systematickou přípravu a je poté pravidelně supervidována a hodnocena 
v rámci týmu pomáhajících profesionálů. Přítomnost u nemocného je především náplní jeho 
práce. 
Více i o dalších službách Oblastní charity se dovíte na www.charitahk.cz. 
 

➢ Net for God  svědectví a povzbuzení - děkujeme 

Ve čtvrtek 19. dubna jsem měla vzácnou příležitost zúčastnit se na pouchovské faře 
promítání filmu z produkce mezinárodní sítě Net for God na téma Zbav nás od zlého.  

Hněv, uzavřenost, neschopnost důvěřovat… V našem každodenním životě pravidelně 
zažíváme situace, ve kterých pociťujeme nedostatek svobody. Cítíme se jakoby zaseknutí 
v nějakém postoji nebo myšlence, která je silnější než my a má nad námi navrch. Takové 
situace mohou být znamením toho, že se nám nedaří si naplno přisvojit svobodu, kterou 
nám nabízí Ježíš, a že tedy potřebujeme být osvobozeni. Křesťanský život zahrnuje 
i duchovní boj proti zlu, a osvobozování od zlých duchů, které má svůj základ v Ježíšově 
působení, je součástí poslání, které svěřil své Církvi. 

Film nám měl pomoci lépe pochopit biblický, teologický a duchovní rozměr osvobození 
a ukázal nám klíče, umožňující vstoupit do této plné svobody, kterou nám Pán chce dát. 
Po filmu jsme odpovídali např. na otázky týkající se svobody a potřeby „rozvázání“ v našich 
životech a o důvěře Pánu při odevzdávání našich bolestí a závislostí do jeho rukou. 

Atmosféra při prezentaci filmu a následné besedě mě nesmírně naplnila pokojem 
a sounáležitostí s ostatními a nadlouho dala podnět k meditaci na dané téma. Oslovila mě 
vzájemná důvěra a do hloubky prodiskutované problémy. Překvapilo mě ale, jak málo 
farníků na produkci přišlo a situace zřejmě jindy ani není lepší. Přijde mi to škoda, neboť 
promítání i debata je vedena velmi sdílnou a vstřícnou formou a jistě by byla přínosem 
pro duchovní růst i dalších věřících. Za sebe mohu říci, že další promítání si nenechám ujít, 
a když to mám trochu dál než pouchovští, přijedu zas…                       Ivana Rybecká 
 

Modlitba na závěr 
Pane Ježíši, přišel jsi nás spasit, a již jsi nad zlem zvítězil. Otevři naše oči, abychom viděli 
všechna pouta, která nás svazují, a přijď nás od nich osvobodit. Dej, abychom 
si uvědomovali autoritu nad všemi zlými duchy, kterou jsi nám svěřil ve křtu. Veď Církve 
svým Svatým Duchem, aby vykonávaly tuto službu osvobození, které tak mnoho lidí 
na celém světě dnes naléhavě potřebuje. 

 

 

http://www.charitahk.cz/nase-strediska/domaci-hospicova-pece/tym-domaci-hospicove-pece/pecovatel-pecovatelka/
http://www.charitahk.cz/nase-strediska/charitni-pecovatelska-sluzba/charakteristika-sluzby1/vyse-uhrad-za-poskytovane-sluzby/
http://www.charitahk.cz/nase-strediska/domaci-hospicova-pece/poradna-domaci-hospicove-pece-hradec-kralove/
http://www.charitahk.cz/nase-strediska/domaci-hospicova-pece/poradna-domaci-hospicove-pece-hradec-kralove/
http://www.charitahk.cz/nase-strediska/charitni-osetrovatelska-sluzba1/domaci-hospicova-pece/dobrovolnici/priprava-dobrovolnika/
http://www.charitahk.cz/nase-strediska/charitni-osetrovatelska-sluzba1/domaci-hospicova-pece/dobrovolnici/napln-prace-dobrovolnika/
http://www.charitahk.cz/


  

 

 
➢ Farní ohlášky:  

 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je svátek sv. Matěje, apoštola, ve středu 
je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, příští 
neděli oslavíme Slavnost Seslání Ducha svatého. 

• Setkání pastorační rady farnosti – úterý v 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově. 
Je možné do úterního odpoledne posílat poštou nebo emailem své připomínky 
a žádosti na email: miloslav.siffel@volny.cz 

• Pouť k sv. Janu Nepomuckému – středa 18,30 hodin v kostele bývalého semináře 
vedle CZŠ. Srdečně zveme. Z toho důvodu nebude sloužena večerní mše svatá 
na Pouchově. 

• Promítání dokumentu Net for God – ve čtvrtek od 19,30 ve farním sále 
na Pouchově. Přijďte shlédnout zajímavý dokument a pobesedovat o jeho obsahu. 
Těšíme se na Vás. Malé občerstvení připraveno. 

• Setkání františkánské rodiny – se uskuteční v pátek od 15,30 hodin na faře 
na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou ve farním kostele. 

• Sbírka na pastorační aktivity – se uskuteční příští neděli při mši svaté. 

• K dnešnímu svátku našich maminek – jim přejeme a vyprošujeme vše potřebné. 

 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (14. - 20. 5. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

14.5.  Po 7,30 Na dobrý úmysl 17,00 
Za +pí Zilvarovou, 
+manžela a za živé 
členy rodiny 

15.5.  Út ------  ------  

16.5.  St ------  17,00 Za + Jaroslava Kolmana 

    17.5.  Čt 18,00 
Za +Jaroslava Fresara 
a jeho rodiče 

17,00 Na úmysl dárce 

  18.5.  Pá 18,00 Františkáni 17,00 Na úmysl dárce 

19.5.  So 18,00 Za farnost 17,00 Na úmysl dárce 

20.5.  Ne      8,00 
Za rodinu Malečkovu  
a Doležalovu 

  9,30 
Na poděkování  
za dožitá léta a Boží 
ochranu do dalších let 

Lektoři Ne   
Veronika Horejšová 
Jitka Benešová 
Rudolf Pastuszek 

 
Marie Hesounová 
Stanislava Kozáková 
Pavel Hesoun 

Čísla písní k liturgii  425,422,407   

Úklid kostela Skupina I.  I.skupina 

Humor svatých 
Jistá dívka prosila svatého Antonína, aby jí poslal muže. Soška svatého stála na okně 
a jednoho dne se stalo, že spadla a zasáhla mládence, který šel po ulici. Přiběhl nahoru, 
aby viníkovi vyčinil. Seznámil se s dívkou a oženil se s ní. 

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

