
Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

                   Odp.: Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země, Aleluja 
K zamyšlení: 
 
 

 
 

 

Komentáře k liturgickým čtení: 

1.  čtení: Ze Skutků apoštolů 2,1-11 

 
 

 

                     

 

            2. čtení: Z prvního listu sv. apoštola Pavla  Korinťanům12,3b-7.12-13                                                                                                  

                                  
                               
                                    
                           Evangelium: Podle Jana  15,26-27;16,12-15 
 
 

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

 Letnice jsou svátkem Ducha Svatého 

Tak jako Vánoce jsou svátkem Kristova narození na Zemi, tak jsou Letnice svátkem Ducha 
Svatého. Seslání neboli vylití Ducha na apoštoly znamenalo stejně jako v případě Kristova 
zrození vyjevení Boží moci, zjevení se Boha. 

Obracejme se k Duchu Božímu jednoduchou větou: „Duchu Svatý, přijď.“ Vnímejme Ducha 
Božího, jak v nás a v celém stvoření roznáší život do všech buněk. Jak nás duchovně vede a 
posvěcuje. Děkujme Duchu Svatému za radost ve svém srdci, děkujme mu za úžas, kterým 
nás naplňuje, děkujme mu za milost věčného bytí, kterou nám dává. 
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Slavnost Seslání Ducha svatého 
Boží hod svatodušní 

20. května LP 2018 
         Barva červená. Mše vlastní. Gloria 

  Cyklus B 

Odp.:  Veleb, duše má Hospodina! 

Janovo evangelium v textu o poslední večeři asi nejvíce z celého Nového zákona vysvětluje 
vztah mezi Bohem Otcem, Synem a Duchem svatým. Proto jsou dnes zařazeny za sebe dva 
úseky z různých kapitol. Všimněme si, že popisují vztahy mezi jednotlivými osobami 
Nejsvětější Trojice. 

Dnes lekcionář umožňuje dvě varianty čtení (druhou možností je Gal 5,16-25). Náš text 
je začátkem tří kapitol, ve kterých svatý Pavel obhajuje a vysvětluje význam daru jazyků. 
Každý, kdo má nějaký dar Ducha, slouží druhým a nemůže tento dar chápat jako výsadu vůči 
ostatním. 

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. 

Slavíme třetí nejdůležitější den liturgického roku. Snoubí se v něm více významů. Duch svatý 
bude od této chvíle naplňovat kroky hlasatelů evangelia a provázet je, zároveň jim poskytuje 
dary pro službu (charismata). Díky těmto obdarováním mohou vytvořit společenství církve. 
Slavíme tedy i jakési narozeniny církve a její misii. Ale nelze ani přehlédnout téma vnitřního 
života samotného Boha, z jehož nitra Duch svatý vychází. 

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 15. 5. 2018 (19 do 21 hodin) 

přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Jaroslava Vojáčková, Matěj Havel, František 
Novák, Lukáš Vízek, Marie Mádlíková, Marie Podzimková, Marie Bártová 

Projednáno: 
1. Návštěva kardinála D. Duky se vydařila, DVD se záznamem z návštěvy bude k objednání po výrobě 

a ohlášení, možno si objednat v sakristii kostelů; 

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: M. Havel – web, letáky, propagace, hudba, prezentace, průvodce po hřbitově; 

L. Vízek – zajištění úklidu zvonice, schodiště, zajistí za sebe jednoho průvodce; 

F. Novák – naplánování zpěvů z Taizé + výběr textů z Bible; hudební doprovod (čas upřesní), 

zajistí za sebe jednoho průvodce; 

J. Vojáčková – ochutnávka mešního vína, průvodkyně; 

L. Hovorková – hry pro děti, průvodkyně; 

I. Rybecká – bude provádět návštěvníky po zvonici, poskytne výklad ohledně zvonů; 

Program–novinky pro letošní rok: zpěvy z Taizé + čtení z Bible 19:30 a 20:30 h, Hřbitov 18:15-18:45  

Program na Rožberku - bude letos ve formě výstavy obrazů paní Fendrychové na půdě. 

3. Farní den se uskuteční 24. 6. v obvyklých konturách: mše v 10 hodin v pouchov. kostele, oběd na 

farní zahradě, soutěže, kultura etc.,odpovídá: M. Havel, L. Vízek – hudba v kostele, oběd, nápoje 

F. Novák – kultura na odpoledne (cimbálovka?), vypomáhá J. Vojáčková; 

J. Mádlík – úprava farní zahrady; M. Šiffel – osloví pí Šancovou stran vaření oběda na farním dnu; 

L. Vízek – zajistí plakát na Farní den; 

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 (do pouti), odpovídá L. Vízek 

(komunikuje s O. Ruskem a ekonomickou radou); 

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

ve věci ozvučení místnosti pro děti v podkroví na Rožberku; 

7. Za zvážení stojí permanentní otevření kostela na Pouchově 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 

J. Toufara, dopolední mše, střed republiky) a Sedlec u Kutné Hory (katedrála, muzeum, kostnice). 

Z kraje léta začneme zjišťovat zájem a zahájíme přihlašování. Propagaci zajistí M. Havel, autobus 

objedná F. Novák; 

9. Manželé Devetterovi v závěru června přestanou připravovat farní zpravodaj. Hledáme někoho, 

kdo by byl dále ochoten zpravodaj sestavovat. Prosíme o pomoc. 

10. Generální úklid kostela bude v druhé polovině června, přesný termín včas ohlásíme; 

11. Příští setkání pastorační rady se uskuteční ve středu 5. září v 19:30 hodin; 

 
zapsal: Matěj Havel 

 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

➢ Připravujeme se na Noc kostelů 

Pozdrav královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála  
Srdečně zvu všechny kolemjdoucí do kostelů a kaplí v celé královéhradecké diecézi. Chtěl 
bych je pozvat nejen do staveb krásných svou architekturou, ale i do prostor, které chrání 
a uchovávají nejposvátnější tajemství naší víry - Tělo a Krev Páně, Eucharistii. Právě její 
slavení a  bezprostřední přítomnost všechny tyto chrámy posvěcuje. Ona je tím, co činí 
z chrámu či kostela ve světě jedinečné místo. Povaha tohoto tajemství však není taková, že 
by se skrývalo. Otevírá se každému, kdo se k němu chce svou duší přiblížit. Tajemné je tím, 
že se niterně dotýká samotného srdce člověka. Všem návštěvníkům „Noci kostelů“ přeji 
pokojný čas v těchto posvátných prostorech, aby se s otevřeným kostelem otevřelo i jejich 
srdce Bohu. K tomu Vám ze srdce žehnám od katedrály Svatého Ducha.  
                                                                                 Mons. Jan Vokál biskup královéhradecký  

Pozdrav královéhradeckého biskupa CČSH Pavla Pechance  
Vážení poutníci, život každého z  nás je jiný, ale obecně se dá vyjádřit obrazem putování, 
jenž přináší pestrost, proměnu míst a časů. Pravda, povětšinou býváme doma, v práci a  v  
dalších místech, které známe důvěrně, ale život je natolik proměnlivý, že o  žádnou 
„konstantu“ se opírat nikdy dlouze nemůžeme. Kostely a  sbory jsou už desítky a stovky let 
místem, kde si lidé smějí uvědomovat a prožít, že jejich nejistá pouť má smysl a cíl. 
Nacházet tak duchovní rozměr a  ujištění uprostřed společenství dalších poutníků. „Noc 
kostelů“ se snaží otevřít před širší veřejností místa našeho možného duchovního ztišení, a  
to různými způsoby. Přináší svědectví, že duchovní domov lidé sice stále nosí ve svém 
srdci, ale jistá roztěkanost a nesoustředěnost je odvádí od podstaty života. Do temnot noci 
přichází světlo, aby člověk na své pouti se dokázal zastavit a vidět sám sebe i druhé. Přeji 
Vám všem vědomí Božího požehnání, ať už budete stát v pátek 25. května 2018 kdekoliv. 
Pán je s Vámi.  
              Pavel Pechanec biskup Královéhradecké diecéze Církve československé husitské  

Noc kostelů na kole  
Papež František a jeho encyklika Laudato si nás vybízí, abychom zacházeli s naší planetou 
uvážlivě. Říká, že láska nám byla vtisknuta do srdce, ale také do přírody kolem nás. Proto 
jsme také jako lidé přirozeně nastaveni prožívat a užívat věci společně. Tyto myšlenky nás 
vedly k nápadu prožít letošní desáté výročí Noci kostelů trochu jinak; ekologicky a ve 
společenství a ještě k tomu udělat i něco málo pro své zdraví. Proto jsme naplánovali 
cyklotrasu, na které nás čeká spousta zajímavých míst, lidí, programů i myšlenek. Pojeďte si 
s námi prohlédnout přehlížené perly Hradce a jeho okolí a jak jinak, než typicky po 
hradeckém způsobu, na kole! Navštívíme několik vybraných kostelů a v každém z nich bude 
pro náš peleton připraven speciální program. Co je to Noc kostelů? Noc kostelů je určena 
pro širokou veřejnost. Cílem akce je vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu 
kostelů a církevních staveb. Návštěvníci se mohou setkat se s křesťanstvím prostřednictvím 
rozhovorů, hudby, umění, nebo třeba svého niterného zážitku. Letos slaví v České republice 
10. výročí. Připravili jsme dvě trasy, delší společnou a kratší individuální. Kratší trasa • Měří 
15 km • Pouze v centru Hradce • Každý jede individuálně na vlastní odpovědnost • Je 
možné sbírat razítka do Poutnického pasu, pro cyklisty v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
čeká odměna Delší trasa • Měří 29 km • Vede kolem Hradce Králové • Vyrážíme společně 
v 17.00 • Sraz před katedrálou Sv. Ducha na Velkém náměstí • Jede s námi kněz • Každý 
dostane dáreček • Co s sebou: Kolo, helmu (děti do 18 let povinně), reflexní prvky. Na závěr 
občerstvení při kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
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➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – ve čtvrtek budeme slavit nový svátek Ježíše Krista, 
nejvyššího a věčného kněze, v sobotu je památka sv. Filipa Neriho, kněze, příští neděli 
budeme slavit slavnost Nejsvětější Trojice. 

• Týden otevřených kostelů – v jeho rámci bude v úterý od 18 hodin v našem farním 
kostele uvedeno „divadlo jednoho herce“ František (z Assisi) - blázen. Všichni jsme 
srdečně zváni. Vstup samozřejmě volný. 

• Requiem - u příležitosti 7. výročí úmrtí arcibiskupa Karla Otčenáška bude slouženo 
ve středu 23. května 2018 v 18.30 hodin v katedrále Svatého Ducha. Hlavním 
celebrantem bude diecézní biskup Mons. Jan Vokál. Možnost účasti pro zájemce. 

• Mše sv. v azylovém domě Matky Teresy – bude sloužena ve čtvrtek od 16 hodin, 
vstup na bohoslužbu možný. po mši možný rozhovor s účastníky bohoslužby. 

• NOC KOSTELŮ – se uskuteční v pátek od 18 – 23 hodin ve farním kostele. Z toho 
důvodu bude páteční mše svatá sloužena ve farní místnosti. Program je na plakátě 
a na webu: www.nockostelu.cz 

 

          Bohoslužby v příštím týdnu od (21. - 27. 5. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

21.5.  Po 7,30 
Za Boží pomoc  
a ochranu při operaci 

17,00 
Za rodiče Vendolských 
a živé členy rodiny 

22.5.  Út ------  ------  

23.5.  St 18,00 
Za + Libuši Vršťalovou 
a živé a + z rodiny 

17,00 
Za + rodiče  
a živé členy rodiny 

    24.5.  Čt 18,00 
Za rodiče Dytrtovy, 
syna Vladimíra  
a rodinu Fejfarovu 

17,00 
Za + manžele 
Slepičkovy 

  25.5.  Pá 18,00 
Za Annu a Josefa 
Bachtíkovy, rodiče z obou 
stran a rodinu Kašparovu 

17,00 
Za + rodiče, + manžela  
a + syna 

26.5.  So 18,00 Za farnost 17,00 Na dobrý úmysl 

27.5.  Ne      8,00 
Za + Ottu Voláka  
a za živé a + z obou 
rodin a obou stran 

  9,30 
Na poděkování,  
za dožitá léta  
a za uzdravení v rodině 

Lektoři Ne   
Jitka Rusková 
Ondřej Rusek 
Alena Záveská 

 
Zdeněk Krám 
Milena Kuchařová 
Stanislava Posnarová 

Čísla písní k liturgii  514, 911   

Úklid kostela    

Humor u Nováků 
V činžáku bydleli dva Nováci, ten v přízemí byl důchodce, v prvním patře pak bankovní 
úředník. Ten den, kdy penzista Novák zemřel, odjížděl úředník Novák na dovolenou na Maltu. 
Po příjezdu na ostrov poslal domů dopis, který pošťačka omylem doručila těsně po pohřbu 
vdově Novákové. V dopise bylo: „Šťastně jsem dorazil, je tu úžasně horko." 

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