
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
                

K zamyšlení: 
 
 
 
 

 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Jeremiáš 17,5-8 

 
 

                 

2. čtení: 1 Korinťanům 15,12.16-20 

 
 
 

 

Evangelium: Lk 6,17.20-26 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Papež František manželům 

V probíhajícím Národním týdnu manželství přinášíme některé rady papeže Františka 
na dobré manželství: 

„Manželství je také každodenní prací, mohli bychom říci uměleckou prací, prací 
klenotníka, neboť úkolem manžela je činit manželku více ženou a úkolem manželky je činit 
z manžela více muže, a růst spolu také v lidskosti, jako muž a jako žena.“ 

„Manželství nemůžete postavit na písku pocitů, které přicházejí a odcházejí, 
ale musíte ho postavit na skále opravdové lásky, která pochází od Boha,“ 
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6. neděle v mezidobí 
17. února LP 2019 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žl: Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají 

 

V předchozích kapitolách jsme sledovali Ježíše, jak začal veřejně hlásat, povolal apoštoly, 
a nyní Lukáš vypráví, co Pán hlásá. Jde o paralelu k Horskému kázání u Matouše. 
Zde je méně spiritualizovaná, protože Lukáš velmi zdůrazňuje kontrast mezi chudými 
a bohatými. 

Svatý Pavel v 15. kapitole 1. listu Korintským odpovídá na otázku, co je to vzkříšení. Korint 
byl velký přístav s mnoha nešvary, ale jeho obyvatelé stavěli především na řecké kultuře. 
Ta pojem vzkříšení vůbec neznala. Autor argumentuje tím, co někteří z apoštolů sami zažili 
– Ježíšovým vzkříšením. Tak bude vzkříšen i každý z nás. 

Texty této neděle jsou vzácné, protože se v mnoha letech přeskočí díky brzkému začátku 
postní doby. Můžeme jim tedy letos věnovat pozornost. Často sledujeme Ježíše, jak 
uzdravuje či vede spor s farizeji. Co je ale obsahem jeho učení? Jde jednak o obsah víry, 
tedy v co věříme, a za druhé jde o otázku, jak má člověk správně žít. A jak tedy máme žít? 

V situaci ohrožení židovského národa ukazuje prorok Jeremiáš svému lidu jednoznačně, 
na koho jedině má spoléhat. Spoléhání na Hospodina znamená i v obtížné či beznadějné 
situaci cestu k rozvoji života. 

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 

 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kardinál Duka OP již devět let pražským arcibiskupem 
 

13. února 2010 byl Svatým otcem Benediktem XVI. jmenován 36. arcibiskupem pražským 
Dominik Duka, OP. Pražskou arcidiecézi slavnostně převzal při mši svaté v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha dne 10. dubna 2010.  

Narodil se 26. dubna 1943 v Hradci Králové a vyrůstal v rodině vojáka z povolání, který 
se účastnil zahraničního odboje a v roce 1944 jako člen vládního vojska odešel s pomocí 
P. Jiřího M. Veselého OP do Itálie a přes Švýcarsko do Anglie, kde do konce války bojoval 
v Československé zahraniční armádě. V 50. letech byl vězněn spolu s důstojníky západní 
fronty. 

Jaroslav Duka absolvoval školní vzdělání v Hradci Králové, v roce 1960 maturoval 
na Gymnáziu J. K. Tyla. Další studium mu bylo z kádrových důvodů zamezeno. Pracoval 
v hradecké továrně ZVÚ (1960–1962) a vyučil se strojním zámečníkem. V letech 1962–
1964 absolvoval základní vojenskou službu a vrátil se na své pracoviště.  V roce 1965 
byl po dlouhých průtazích na odvolání přijat ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké 
fakultě v Litoměřicích. 5. ledna 1968 vstoupil tajně do dominikánského řádu - na území 
Československa zakázaného a ilegálně žijícího - a přijal řádové jméno Dominik. 6. ledna 
1969 složil časné sliby. 22. června 1970 přijal kněžské svěcení z rukou kardinála Štěpána 
Trochty a pět let působil v duchovní správě v pohraničních oblastech pražské arcidiecéze: 
Chlum svaté Máří, Jáchymov a Nové Mitrovice (dnes jde o oblast diecéze plzeňské). 
7. ledna 1972 složil slavné sliby v dominikánském řádu. 

V roce 1975 mu byl odňat „státní souhlas k duchovní správě“, pracoval pak patnáct let 
jako rýsovač v továrně Škoda-Plzeň. Intenzivně žil ilegální řádový život a věnoval se studiu. 
Od roku 1975 do roku 1986 byl vikářem provinciála a současně v letech 1976–1981 
magistrem kleriků. Spolupracoval na zřízení tajného řádového studijního centra 
a organizoval náboženskou činnost mladé dominikánské generace na území 
Československa. V roce 1979 získal licenciát teologie na Papežské teologické fakultě sv. 
Jana Křtitele ve Varšavě. 

V roce 1981 byl odsouzen za „maření státního dozoru nad církvemi“ podle § 178 trestního 
zákona 218/49 Sb. Patnáct měsíců byl vězněn v Plzni-Borech za řádovou činnost, 
organizování studia dominikánských kleriků, samizdat a spolupráci se zahraničím. V roce 
1986 byl Magistrem Řádu dominikánů jmenován provinciálem Československé 
dominikánské provincie a byl jím až do roku 1998. Po listopadu 1989 byl nejprve 
sekretářem a později předsedou Konference vyšších řeholních představených v ČR 
a viceprezidentem Unie evropských KVŘP (1992–1996). Přednášel jako odborný asistent 
biblistiku na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 1990–1998 
byl členem Akreditační komise při vládě ČR. 

6. června 1998 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován 24. sídelním biskupem 
královéhradeckým a 26. září 1998 přijal biskupské svěcení z rukou arcibiskupa Karla 
Otčenáška v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. 

Navázal na velkorysou činnost a projekty svého předchůdce. Sv. Vojtěcha navrhl 
za třetího patrona diecéze. Založil Diecézní teologický institut a církevní gymnázium 
ve Skutči. V roce 2002 svolal druhý Diecézní eucharistický kongres. Dokončil rekonstrukci 
Nového Adalbertina, v jehož areálu byla vybudována nová Biskupská knihovna v salla 
terreně. Též byla rekonstruována historická Biskupská knihovna založená biskupem 
Trautmannsdorfem. 10. listopadu 2004 vydal nový statut a jmenoval nové kanovníky 
Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové. V letech 2000–2004 
byl místopředsedou České biskupské konference. Svatým otcem Janem Pavlem II. byl 
6. listopadu 2004 jmenován apoštolským administrátorem diecéze litoměřické. Tuto funkci 
vykonával do 22. listopadu 2008.                                                     (pokračování příště) 
 

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 VĚŘIT V BOŽÍ PROZŘETELNOST. 

Bůh o mně ví a stará se o mne tak, jakoby mimo mne nebylo nikoho na světě (i 
kdyby okolnosti svědčily o pravém opaku). Bůh si mě váží, cení mě jako drahocenný 
šperk a miluje mne jako svou milovanou dceru nebo syna.       

                                  (www.vira.cz) 

• Národní pouť do Říma 

Biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společnému putování 
do Říma.           

Národní pouť do Říma se uskuteční 11. - 13. 11. 2019. Po návratu do ČR bude 
pokračovat 16. 11. ve svatovítské katedrále v Praze hlavní bohoslužbou k 30. výročí 
kanonizace sv. Anežky České. 

Před 30 lety se účastníci bohoslužby připojili k demonstrantům požadující zásadní 
politickou změnu v naší zemi. Symbolem těchto událostí bylo zvonění klíči. I my 
bychom měli zvážit nejen symbolické zvonění růžencem, ale především upřímnou 
modlitbu za národ s Pannou Marii, sv. Anežkou a našimi národními patrony. Zájemci 
o pouť se mohou již nyní přihlašovat. Cena: letecky – 4 noci se snídaní: 12 900 Kč, 
autobusem - 2 noci se snídaní: 5 900 Kč. (http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5333-
narodni-pout-do-rima).      

                                (www.bihk.cz) 

• Samota, co s ní? 

z knihy Yves Boulvina „Naplněný život - Abeceda partnerských vztahů“, 
nakladatelství Paulínky - Co mohu dokázat a objevit právě teď, když jsem sám? 

Nabízí se mi tedy tento postoj: jsem někdo, a právě proto, že jsem a jsem 
hodnotná bytost, mohu zaujmout své místo ve velké mozaice společnosti, v níž mám 
svou úlohu mezi ostatními. Začnu vnímat krásu všech povolání a nezapomenu, že 
každý z nás může být druhému užitečný. Uvědomím si, za co vděčím těm, kteří mě 
léčí, i těm, kteří mě vozí, dále pak všem, kteří pro mě dělají nepatrné věci. Těm, kteří 
mi nosí poštu; těm, díky nimž si mohu sednout na židli, kterou zas jiní vyrobili, 
prodali, doručili na správné místo... Pokud například nebude fungovat lékárna, v 
pekárně se nebude péci chléb. Pokud řemeslník nevytvoří moji židli, bude mi to 
chybět. Bůh každého z nás zve, aby nalezl svou úlohu ve společnosti, svou vlastní 
osu, a není žádný důvod to odmítat. Moje samota mě tedy má přivádět k tomu, abych 
znovu zkoumal sám sebe a ptal se, co mohu dokázat a objevit právě teď, když jsem 
sám. 

     (www.vira.cz) 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“ 

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

Ležím v postýlce, bolí mě hlava i bříško. Musím pít hořký čaj a tabletky, které mi 
nechutnají. Je mi smutno a nic mě nebaví. „Prosím tě, Bože, ať se rychle uzdravím a 
můžu si hrát a vesele se smát.“                                                                             (LV) 

   

 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v pátek je svátek Stolce sv. apoštola Petra, 
v sobotu je památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka, příští neděle 
je 7. v liturgickém mezidobí. 

• Sbírka Svatopetrský haléř – bude příští neděli ve všech kostelích katolické církve 
ve světě. Výtěžek bude předán sv. otci Františkovi ke zmírnění hladu, žízně a bídy 
křesťanů ve světě, zvláště v zemích válečných konfliktů a přírodních katastrof. 

• Omezení počtu bohoslužeb ve farnosti – od pondělí do čtvrtka bude omezen 
pravidelný počet bohoslužeb z důvodu duchovních cvičení P. Miloslava. Rozpis 
je v tabulce pod tímto textem. 

 
 
 
 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (18. – 24. 2. 2019) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

18.2. Po -----  17,00 
Za Boží pomoc  
a požehnání pro Vojtěcha 

19.2. Út -----  ------  

20.2. St -----  -----  

21.2. Čt -----  -----  

 22.2. Pá 18,00 Na dobrý úmysl 17,00 
Za +Růženu Zikánovou  
a Františka Novotného 

23.2. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za +Josefa Zvolského 
a ten celý rod 

24.2. Ne 8,00 
Za Jana Věcka a rodiče 
z obou stran 

  9,30 
Za dar víry a Boží 
požehnání pro vnuka  
a za duše v očistci 

Lektoři Ne   
Veronika Horejšová  
Jitka Benešová  
Rudolf Pastuszek 

Ne 
Lukáš Kyrian 

  Stanislava Poznarová 
Petr Rusek 

Čísla písní k liturgii  515    

Úklid kostela Skupina VI.    
 
 

Trocha sousedského humoru:  

V noci někdo klepe na dveře: "Babičko, nepotřebujete dřevo?" "Ne, nepotřebuji, synku. 
"Ráno babička vyšla ven a na dvoře ani tříska …. 

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