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Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Izaiáš 6,1-2a.3-8 

 
 

                 
 

2. čtení: 1 list Korinťanům 15,1-11 

 
 
 

 

Evangelium: Lukáš 5,1-11 
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Únor 2019 
Všeobecný úmysl - Obchod s lidmi 

– za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí. 

Národní úmysl 

– Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem. 
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5. neděle v mezidobí 
10. února LP 2019 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žl: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, Králi 

 

Lukášovo evangelium první dvě kapitoly věnuje okolnostem narození Ježíše, třetí kapitola 
se dotýká veřejného vystoupení Jana Křtitele, čtvrtá mluví o Ježíšově prvním vystoupení 
doma v Nazaretě. Nyní se události odehrávají v blízkém Kafarnau, které leží na břehu 
Galilejského moře. Následovat Ježíše může i obyčejný a hříšný člověk, pokud ovšem touží 
změnit svůj život podle zásad Kristova evangelia. 

V minulých nedělích jsme četli z 12. kapitoly 1. listu Korintským o charismatech. 
V 15. kapitole této knihy bude svatý Pavel odpovídat na otázku po vzkříšení. Předchází 
tomu shrnutí základního poselství evangelia: kérygma - doslova "ohlášení", hlásání 
jádra evangelijní zvěsti, tj. "smrti a vzkříšení Ježíše Krista", uskutečňovaného církví a jí 
předkládaného k víře, které svatý Pavel učil a ke kterému patří i víra ve vzkříšení! 

Bůh člověka neustále zve. Toto zavolání má rozdílné podoby jak v historii, tak i v průběhu 
našeho vlastního života. Ale Bůh zve stále znovu a každého člověka bez rozdílu, aby šel 
za ním. Není vždy tak snadné na Boží výzvu odpovědět. Dnes nás texty čtení vybízejí 
modlit se o milost odvahy odpovědět Bohu na jeho pozvání. 

Jsme v roce 740 před Kristem v Judsku. Politické ohrožení Asýrií sílí. Dnešní text popisuje 
povolání proroka Izaiáše. Jde o jedno z výsostných míst Písma, popisujících Boží 
vznešenost. Před námi stojí Bůh Sabaoth – Bůh zástupů (šiků). Tento text citujeme 
každou mši svatou ve zpěvu Sanctus (Svatý). 

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: rkf.pouchov@seznam.cz 
ICLic. Miloslav Šiffel, farář, m: 605 285 796, email: miloslav.siffel@volny.cz 

 

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/evangelni-evangelijni


 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zápis z pastorační rady farnosti, konané dne 6. 2. 2019 
 

Přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Jaroslava Vojáčková, Matěj Havel, František 
Novák, Lukáš Vízek, Marie Mádlíková, Jan Mádlík, Marie Podzimková, Rudolf Pastuszek 
Projednáno: 
- Noc kostelů bude 24. května 2019. V letošním roce zkusíme zajistit otevření židovského 
hřbitova (Jaroslava Vojáčková), otevřeme na Pouchově zvonici, ukážeme varhany, 
uděláme hru pro děti jako vždy; v letošním roce nově uděláme koncert žáků a zaměstnanců 
církevní ZUŠ (zajistí F. Novák); Mádlíkovi, Hesounovi, zajistí NK na Rožberku, 
na Pouchově bude Havel, Novák, Šiffel, Vojáčková, Hovorková, Vízek, Šafranko a další.  
- V rámci Týdne otevřených kostelů bude před kaplí na Rožberku divadelní představení 
Františka Blázna v úterý 21. května v 18 hodin (divadlo jednoho herce). 
- Kaple na Rožberku bude za 4 roky slavit 100 let výročí, budeme pamatovat s opravami, 
aby byla kaple fit. Zrenovujeme tamější zvon (zajistí P. Šiffel), zrenovujeme velký lustr.  
- Zavedeme kalendář varhaníků i pro Rožberk, aby se varhaníci o nedělích vystřídali. 
Prosíme ale o pořízení digitálního číselníku (ukazatele čísla písní). Číselník zajistí M Havel. 
- Povýšíme úklid našich kostelů do 21. století, pořídíme do každého průmyslový vysavač 
(Jan Mádlík). Na Pouchově již tento vysavač byl, ale stal se častým provozem nefunkčním. 
- Farní den na Pouchově se uskuteční v neděli 23. června 2019. 
- V listopadu 2018 proběhl na Pouchově Večer chval, měl velký úspěch, Lukáš Vízek 
a František Novák jej zorganizovali společně s KAK Salaš a Vikariátním společenstvím 
mládeže. Příští se uskuteční 12. března v 18:30 v pouchovském kostele. Hostujícím 
knězem bude P. Prokop Brož. Pomozte nám tuto akci propagovat! 
- Marie Mádlíková osloví chorální scholu z BiGy ve věci doprovodu nedělní mše 12. května 
(Den matek). 
- Zajistili jsme ozvučení místnosti pro děti na Rožberku na úrovni půdy, děkujeme panu 
Oldřichu Středovi a panu Janu Mádlíkovi, nyní už je jen třeba tuto místnost začít využívat. 
- Za zvážení stojí permanentní otevření kostela na Pouchově pro návštěvníky, předpokládá 
to bezpečnostní režim, vymezení prostoru pro volný pohyb návštěvníků a kamerový dohled 
– zjistíme možnosti.  
- Farní autobusová pouť v sobotu 15. září do Čihoště a Sedlece se velmi vydařila, 
děkujeme všem organizátorům. 
- V neděli 7. dubna přijede do farnosti na pastorační návštěvu P. Pavel Hověz (stavitel 
kostela blahoslavené ct. Marie Restituty v Brně – Lesné). Bude možné zvláštním osobním 
darem do nedělní sbírky na tuto stavbu přispět. 
- Na 18. května máme rezervovaný termín u P. Lanžiho (farnost Broumov) na případnou 
pouť a poznávací zájezd na Broumovsko, které začneme organizovat (Jarka Vojáčková, 
František Novák).  
- Letos je 30. výročí svatořečení sv. Anežky České, nabízí se možnost vydat se na farní 
pouť ke sv. Anežce. Pro zájemce zkusíme domluvit naši farní pouť (vlakem) na sobotu 
21. září.  
- Velikonoce proběhnou v obvyklém pořádku, obřady na Pouchově budou na Zelený čtvrtek 
v 18 hodin, na Velký pátek v 15 hodin, na Bílou sobotu v 19 hodin. Křížova cesta bude 
každou postní neděli v 15 hodin, na Velký pátek ve 14,20 hodin. Na Zelený čtvrtek bude 
v pouchovském kostele adorace po obřadech v Getsemanské zahradě do 20 hodin, 
po obřadech Velkého pátku začne noční adorace až do obřadů Bílé soboty – 18,30 hodin. 
- Zadáváme vypracování návrhu na nové řešení liturgického prostoru na Pouchově, tak aby 
byly návrhy k projednání v únoru. Jan Mádlík na návrhu pracuje a do konce února tento 
návrh bude připravený. Projednáme příště. 
- Příští setkání pastorační rady se uskuteční v úterý 23. dubna 2019 v 19,30 hodin. 

 Zapsal: Matěj Havel 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Desatero pokoje 

Jak žít víru ve všedním životě aneb „Desatero pokoje“ - papež Jan XXIII. 

JEN PRO DNEŠEK CHCI KONAT BOŽÍ VŮLI. 

V životě se vždy najde něco, co mi připravuje více starostí – nějaký nevyřešený 
problém, který přede mnou narůstá a skličuje mě. Proto si určím pořadí věcí, které je 
nutné vyřídit, a předně vykonám něco konkrétního, do čeho se mi vůbec nechce, co 
již dlouho odkládám. Když se k tomu nakonec odhodlám, jistě poznám, že mi 
najednou zbývá více času na vše ostatní a jak mi je lehce. Vždycky smím důvěřovat, 
že Bůh mi chce pomoci, stojí při mně a ukazuje mi cestu z každé životní situace       

        (www.vira.cz) 

 

• Věda, víra a skauting 

Marek Orko Vácha nebo Jiří Padevět, to jsou hosté letošního skautského 
semináře ve Skutči, který se koná 23. března. 

Svoji přednášku zde bude mít kněz a teolog Marek Orko Vácha, badatel Jiří 
Padevět, přeživší holocaustu Michaela Vidláková či poslanec Marek Výborný. 
Vstupné pro každého účastníka je 70 korun. Vzhledem ke kapacitě sálu je dobré se 
předem zaregistrovat přes přihlašovací formulář na stránkách: 
https://els.skauting.cz/seminar/skutec. 

     (www.bihk.cz) 

 

 

• Senioři se opět vydají na cesty 

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové zve seniory a další zájemce na 
poutně-poznávací a odpočinkový zájezd do Rumunska a Moldavska s biskupem 
Josefem Kajnekem.           

Termín: 4. 6. - 13. 6. 2019, cena: 15.090,- Kč  

Uzávěrka přihlášek je 29. 3. 2019.  

V případě zájmu doporučujeme neváhat.        

     (www.bihk.cz) 

 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“ 

Dětské modlitby s knihou „Cestičky k Bohu“ od Františky Böhmové 
(Karmelitánské nakladatelství) – Dřevěný koník. 

Milý Bože, vidíš mého koníka? Jsem právě statečný rytíř a jedu do boje za velké a 
dobré věci a pomáhat slabým. „Dej mi, Pane, odvážné a spravedlivé srdce.“ 

  (LV) 
   

 

https://els.skauting.cz/seminar/skutec


  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka Panny Marie Lurdské, je to také 
světový den nemocných; příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí. 

• Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále 
na Pouchově. Setkání bude zakončeno mší svatou v kostele. Na Rožberku ve čtvrtek 
mše svatá nebude sloužena. Zveme všechny seniory farnosti na toto setkání. 

• NET for God – bude stejný den – ve čtvrtek, od 19,30 hodin s tématem: Pojď 
a následuj mě. Obsah: Od počátků křesťanství si muži a ženy volili závazek celibátu 
kvůli Kristu a evangeliu a žili v čistotě, chudobě a poslušnosti. Jako dar od Boha 
a zároveň odpověď na osobní povolání nabral zasvěcený život v průběhu staletí velmi 
rozličné formy. Film byl natočen v Římě během prvního ekumenického kolokvia 
o zasvěceném životě, který organizoval Vatikán v lednu 2015. 

• Královéhradecký vikariát  - zve všechny mladé na další setkání. Tentokrát 
na již 3. taneční večer a to ve stylu Jamese Bonda. Akce se bude konat 22. února 
od 17. hodin v Salesiánském domově mladých v Kuklenách. Hlavním bodem 
programu je samozřejmě tanec, ale v programu budou i různé doprovodné aktivity. 
Znalost společenských tanců není vůbec potřeba. Přijďte! 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (11. – 17. 2. 2019) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

11.2. Po 7,30 Na dobrý úmysl dárce 17,00 
Za Boží požehnání  
pro Gabrielu 

12.2. Út -----  ------  

13.2. St 18,00  17,00 
Za duše zemřelých 
Miroslava a Růženu 
Houserových 

14.2. Čt 18,00 
Za +Marii a Jaroslava 
Rohlíkovy a t.c. rod 

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

 15.2. Pá 18,00 Františkáni 17,00 
Za duši +manžela  
a za živé a + z rodiny 

16.2. So 18,00 Za farnost 17,00 Za duše v očistci 

17.2. Ne 8,00 
Za Blaženu a Josefa Mužát-
kovy, +syna Josefa a +rodiče  
a sourozence z obou stran 

  9,30 Za živé a + členy čtyř rodin 

Lektoři Ne   
Jitka Novotná  
Marie Šetřilová  
Veronika Horejšová 

Ne 
Marie Bártová 
Zdeněk Krám 
Jitka Bartošová 

Čísla písní k liturgii  514    

Úklid kostela   Skupina 1  
 
 

Trocha polského humoru:  

Ve škole se učitelka ptá: "Řekni, Pepíčku, co se dává do jitrnic…?" "Ty nevíš, vždyť jsi 
přece řezníkův syn?!" "Právě proto. Když to vyzradím, otec mě zabije." 

------------------------------------------------------------------------------------------------  
Redakce: Libuše Veselá (LV), Jitka Novotná (JN), Martin Novotný (MN), P. Miloslav Šiffel (MŠ), Pavel 
Bartoš (PB), Matěj Havel (MH) Příspěvky do zpravodaje: zpravodajpouchov@seznam.cz (uzávěrka 
příspěvků: středa 18 hodin). Distribuce: Jan Mádlík (Pouchov, Ržb) (uzávěrka pro tisk: v pátek ve 12 hodin)  

Příprava na příští týden 
 

mailto:jarka.detova@seznam.cz

