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Komentáře k liturgickým čtením: 
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2. čtení: Kniha Zjevení 1,9-11a.12-13.17-19 
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Úmysl papeže Františka pro květen 2019 svěřený  

Celosvětové síti modlitby s papežem  
Evangelizační úmysl - Církev v Africe – kvas jednoty 
 – za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy 
a znamením naděje pro celý tento světadíl 
Národní úmysl 
– Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí   

 
 

Nedělní farní zpravodaj 17/19 
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2. neděle velikonoční 
28. dubna LP 2019 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žl: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý 

 

Vyprávění Janova evangelia dostalo v posledních kapitolách velký spád: Ježíš byl 
ukřižován, na začátku dvacáté kapitoly však přijdou ženy ke hrobu… Nyní Vzkříšený poprvé 
potkává učedníky. V takto vypjatém okamžiku zaznívá nejzásadnější poselství Vzkříšeného. 
Následný týden a přítomný Tomáš otevírají otázku, jak mají uvěřit ti, kdo „nebyli u toho“. 

Knihu Zjevení nelze číst jako běžný popis událostí. Jan zvláštním jazykem, plným barvitých 
obrazů a přirovnání, vykládá skutečnost Božího vítězství a lidského zápasu o spásu. 
Hned na začátku po úvodním pozdravu popisuje již tímto jazykem své povolání k sepsání 
této knihy a především toho, který ho povolal. 

Dnešní nedělí končí velikonoční oktáv, tedy osm dní, které všechny připomínaly den 
Kristova vítězství nad zlem a smrtí. Zároveň však již zahlédneme, že vzkříšením Boží 
dějiny nekončí. Události vzkříšení dostanou novou dynamiku! Jsme tedy na úplném 
počátku nových dějin, které pokračují po staletí až k nám. Jakou roli v nich hrajeme my? 
Jsme i my jejich součástí? Tato neděle je také nazývána nedělí Božího milosrdenství. 

Shrnující zpráva následuje po dlouhém vyprávění o prvním zázraku apoštolů, následném 
vyšetřování před radou a příběhu o Ananiášovi a Safiře, kteří chtěli první komunitu církve 
ošidit. Následovat bude opět zázrak a vyšetřování. Naše shrnující zpráva tedy ukazuje, 
že evangelium nelze zastavit a povědomí o něm bude stále růst. 

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, mobil: 605 285 796, email: miloslav.siffel@volny.cz 

 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zápis z pastorační rady farnosti dne 23. 4. 2019 
přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Jaroslava Vojáčková, Matěj Havel, František Novák, 
Lukáš Vízek, Marie Mádlíková, Jan Mádlík, Marie Podzimková, Rudolf Pastuszek 
Projednáno: 

1. Noc kostelů bude 24. května 2019. V letošním roce zajistíme prohlídku vojenského hřbitova 

(R. Pastuszek, J. Vojáčková, L. Hovorková), otevřeme na Pouchově zvonici, ukážeme varhany, 

uděláme hru pro děti a další 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.  

2. Místnost s hračkami na Rožberku – pro matky s dětmi už vždy otevřena, ozvučena, volně 

k využití. Je třeba ji začít pravidelně využívat. 

3. V rámci Týdne otevřených kostelů bude před kaplí na Rožberku divadelní představení Františka 

Blázna v úterý 21. května v 18 hodin (divadlo jednoho herce). 

4. 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 (zajistí J. Mádlík) 

5. Hledáme varhaníka na Rožberk, aby pouchovští mohli jenom střídat, mají toho moc. Z Pouchova 

budeme Rožberk „zásobovat“ do konce srpna tohoto roku. 

6. Farní den na Pouchově se uskuteční v neděli 23. června 2019. Členové pastorační rady si rozdali 

úkoly. 

7. Výborně nám funguje akce Večery chval v pouchovském kostele. Další bude už v úterý 7. května 

od 18,30 hodin. Pomozte nám tuto akci propagovat! Více na plakátku. 

8. V květnu budou Májové pobožnosti na Rožberku o nedělích v 15 hodin u malé kaple. V případě 

deště budou v kapli velké. V jednotlivých kostelích dle ohlášek. 

9. Marie Mádlíková osloví chorální scholu z BiGy ve věci doprovodu nedělní mše 12. května 

(Den matek). 

10. 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.  

11. Farní autobusová pouť bude v sobotu 18. května do Broumova a na Broumovsko. 

Přihlašujte se. Odjezd od kostela na Pouchově bude v 7,50 hodin, v 8 hodin od kaple 

na Rožberku. V 10 hodin bude mše sv. v kapli na Hvězdě, následně je možný oběd (pokud 

se přihlásíte) v tamější turistické restauraci. Potom přejezd k vybraným kostelům Broumovské 

skupiny, kde bude vždy odborný výklad P. Lanžiho, v 16 hodin prohlídka broumovského kláštera. 

Odměna za jeho výklad bude ve sbírce při mši svaté. Počítejme proto s tím. 

12. Letos je 30. výročí svatořečení sv. Anežky České, máme zajištěný termín farní pouti 21. září 

ke sv. Anežce v Praze u Křížovníků. Pojedeme vlakem. 

13. 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 června tento bude 

připravený. Projednáme příště. 

14. 9. května v 19,30 hodin se uskuteční na Pouchově setkání pastorační a ekonomické rady 

s organologem Václavem Uhlířem stran prezentace projektu generální rekonstrukce a přestavby 

pouchovských varhan. Zajistí M. Havel. 

15. Příští řádné setkání pastorační rady se uskuteční v pondělí 10. června 2019 v 19,30 hodin. 

Matěj Havel 
 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Svědectví – Robert  

        Jmenuji se Robert a jsem lékař. Chtěl bych se podělit o své svědectví, jak 
Bůh vstoupil do mého života (pokračování z minulého zpravodaje). 

Moje obrácení se datuje do druháku na vysoké škole. Je to pro mě svědectví o 
tom, že Bůh si dokáže člověka najít kdykoli a kdekoli.  

K tomu okamžiku došlo doma, o samotě. Četl jsem tehdy jakousi knížku (tady 
bych chtěl upozornit ty, kdo budou toto vyprávění číst, aby si nepředstavovali 
nějaký "mystický" zážitek. Už předtím totiž byla ve mně touha po něčem novém, 
touha najít něco, co by změnilo můj stav, který jsem před chvílí popsal). Když 
jsem si četl tu knížku, tak jsem najednou uslyšel takový vnitřní hlas, který mě vedl 
k tomu, abych řekl: "Věřím v Ježíše Krista." Dodneška nechápu, odkud se to 
vzalo, byla to taková myšlenka, jakých člověka za den napadne spousta (nebojte 
se, schizofrenními hlasy netrpím). V tu chvíli ve mně bojovaly dvě věci. Jednak 
rozum, který mi říkal: "Neblbni, takových hloupostí se člověku za den urodí v 
hlavě, vzpamatuj se…“. A jednak ta druhá věc, kterou jsem cítil v srdci- ta touha 
po změně, naděje, že by můj život mohlo něco opravdu naplnit… 

Věděl jsem, že tuhle větu "Věřím v Ježíše Krista" nemohu říci "jen tak". Vnitřně 
jsem cítil, že když tuhle "hloupost" vyslovím, že se něco změní. Jen jsem nevěděl 
co. Ještě asi 20 minut jsem s tím bojoval a pak jsem to řekl. Řekl jsem: "Věřím v 
Ježíše Krista". V tu chvíli jsem nevěděl, co to znamená, ale prožil jsem radost, 
jakou jsem nikdy předtím nezažil. V tu chvíli jsem věděl jedno: "Už nejsem 
nevěřící, jsem věřící!!!" Od toho okamžiku jsem s tím Ježíšem Kristem začal 
mluvit (tenkrát jsem ještě nevěděl, že se tomu říká modlitba), začal jsem ho prosit 
za svoje potřeby, začal jsem děkovat za úplně obyčejný věci, které mi dělaly 
radost. A on mi začal "odpovídat" - třeba tím, že ty moje prosby, které byly často 
úplně dětinské, trpělivě plnil… 

Poté jsem si v knihkupectví koupil "dětskou" Bibli a začal jsem ji sám číst. 
Zdaleka ne všem textům jsem rozuměl, ale přesto jsem v ní začal Boha stále více 
poznávat.  

Vždycky, když jsem Bibli otevřel, tak jsem řekl: "Bože, co mi teď chceš říct?" 
No a on mi vždycky "něco" řekl. Bylo to takové krásné období, trvalo asi půl roku. 
(pokračování příště)           
                     (www.katolik.cz) 

   

• Myšlenky z knihy: „Víra v rodině“ od Christine Ponsardové 

Několik podnětů, jak se (začít) modlit: “ Přestat modlitbu hodnotit“ 

„Dobře jsem se pomodlil,“ nebo naopak: „Modlím se špatně.“ Ale co o tom já 
můžu vědět? Hodnota modlitby na tom, co pociťuji, nikdy nezávisí. Opravdu nikdy. 
Pán po mně ostatně ani nechce, abych svou modlitbu hodnotil. Žádá mě jen, abych 
se modlil, abych prostě a jednoduše obětoval svůj čas jenom jemu. Ještě jedno 
přirovnání. Všichni dobře víme, že spálit se člověk může, i když je zataženo. Stejně 
tak, tápeme-li v duchovní mlze, neznamená to, že naše srdce neozařuje Boží světlo; 
když nás modlitba nudí, neznamená to, že je neplodná.      

      (www.vira.cz) 



  

 

➢ Farní ohlášky:  
 
 
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je svátek sv. Kateřiny Sienské, 
spolupatronky Evropy, ve středu je památka sv. Josefa, dělníka, v pátek je 
svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, příští neděle je 3. neděle velikonoční. 

• Pohřeb pana Karla Bystrého – našeho významného farníka a otce jednoho 
z diecézních kněží – pohřební obřady osobně povede pan kardinál Dominik Duka 
zítra, t.j. v pondělí od 12 hodin v našem farním kostele. Pokud Vám to bude 
možné, přijďte v co největším počtu na tyto obřady. Jednak z úcty k zemřelému 
a pak kvůli setkání s panem kardinálem Dominikem, naším nejslavnějším 
farníkem. Prosím také, podle možnosti, o asistenci naše ministranty. 

• Večer chval – v úterý 7.5. od 18,30 hodin v pouchovském kostele. Hostem bude 
P. Prokop Brož, bývalý děkan kněžského semináře a nynější farář farnosti Nový 
Hradec Králové. Přijďte, prosím, na tuto akci a doporučte ji ve svém okolí. 

• Svatební obřad – Aničky Vávrové - vnučky paní Vejrové – bude v sobotu 
v 11 hodin na Pouchově. 

• Májové pobožnosti v květnu – začneme májovou pobožností v neděli 
od 15 hodin u kapličky na Rožberku. Májové pak budou po každé mši svaté – jak 
na Pouchově, tak i na Rožberku. 

• Návštěvy starých a nemocných farníků – se uskuteční, kvůli nynější dovolené 
P. Miloslava - v pátek 10. května v dopoledních hodinách. 

 
 
 

 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (29. 4. – 5. 5. 2019) 
 

Den Pouchov Rožberk 

29.4. Po 12,00 
Pohřeb pana  
Karla Bystrého 

------  

30.4. Út ------  ------  

1.5. St ------  ------  

2.5. Čt ------  ------  

3.5. Pá ------  ------  

4.5. So ------  ------  

5.5. Ne   8,00 
Za +Otu Voláka a za živé  
a zemřelé z rodiny 

  9,30 
Za živé a zemřelé z rodiny 
Štikovy 

Lektoři Ne   
Helena Baigerová 
Zdena Mistrová  
Libuše Hovorková 

Ne 
Marika Bartošová 
Vladimír Novotný 
Marie Novotná 

Čísla písní k liturgii  410,407  410,407 

Úklid kostela    
 
 

Trocha humoru:  

„Tati, já jsem si vyrobil housle a docela sám." „Ty jsi ale šikovný kluk. A kde jsi vzal 
struny?" „Vytáhl jsem ti je z kytary." 

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

