
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
                

 
K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: 2. Královská 5,14-17 

 
 

                 

 

 

2. čtení: 2 Timotejovi 2,8-13 

 
 

 
Evangelium: Lukáš 17,11-19 

 

 

 

 

 
Papež František zahájil synodu o Amazonii 

Papež František 6. 10. celebroval mši v bazilice svatého Petra, která zahájila 
biskupskou synodu pro panamazonský region. Ve své homilii Svatý otec vyzval biskupy, 
aby si vzali k srdci poselství svatého Pavla z jeho Druhého listu Timoteovi. Synoda potrvá 
od 6. do 27. října. 
           (www.cirkev.cz) 
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28. neděle v mezidobí 
13. října LP 2019 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Zpívejme Hospodinu píseň novou 

 

Text opět navazuje na předchozí neděle (víra jako hořčičné zrno, postavení služebníků 
Lk 17,5-10). Malomocní se nesměli přiblížit zdravému člověku, nesměli do města. 
Samaritán byl navíc cizinec, se kterým se židé běžně nestýkali. Deset je odkaz 
na Desatero, tedy Zákon. Tato vyprávění se připomínají především kvůli učedníkům. 

Pokračujeme v četbě pastorálních listů. Pavel mluví o důsledcích toho, že sám 
je v poutech (1,15 – 2,7) a povzbuzuje biskupa Timotea jednoduchou zásadou 
formulovanou jako hymnus či slogan (11-13): Připomíná náš křest (zemřeli s Kristem), 
náš zápas v tomto životě (vytrváme) a logický důsledek. 

V běžném životě zakoušíme řadu situací, kdy Boha o něco prosíme. Nejednou se naše 
prosba naplní. Jak ale zareagujeme? Vděčností, prohloubením vztahu s Bohem, 
či na Boha vzápětí zapomeneme? Dnešní liturgie nás zve, abychom se zastavili nad těmito 
situacemi. Jsme také vyzváni poděkovat za všechna uzdravení, která jsme zažili, ať fyzicky 
či na duchu, ve vztazích nebo třeba v rodině. 

Příběh patří do textů o mocném působení proroka Elíši (někdy nazýván též Elizeus) 
v 9. stol. před Kristem. Oblast ovládají Aramejci a Izrael žije ve značném politickém napětí 
s tímto sousedem. Tu přichází významný aramejský politik Náman do Izraele, aby vyléčil 
svoje malomocenství (tehdy nevyléčitelné). Král Izraele to chápe jako provokaci. Prorok 
Elizeus však ví, co dělat. Náman je podroben zkoušce víry, nechá se přesvědčit 
a sestoupí do řeky… 

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 9. 10. 2019 
 

přítomni: Miloslav Šiffel, Libuše Hovorková, Jaroslava Vojáčková, Matěj Havel, František Novák, 
Jan Mádlík, Marie Podzimková, Rudolf Pastuszek, omluveni: Lukáš Vízek, Marie Mádlíková 
 
Projednáno: 

1. Noc kostelů 24. května 2019 se vydařila, děkujeme všem za pomoc. 

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

k využití. 

3. Kaple na Rožberku bude za 4 roky slavit 100 let výročí, budeme pamatovat s opravami, aby byla 

kaple připravená. Zrenovujeme tamější zvon, opraví firma Boroko (zajistí P. Šiffel), zrenovujeme 

velký lustr, vymalujeme vnitřek, pořídíme nový rozhlas, atd. 

4. Varhanické nedělní služby na Rožberku se ujala Helena Stočesová. Všeobecná spokojenost. 

5. Farní den na Pouchově se uskutečnil a vydařil, děkujeme všem obětavým farníkům! Přemýšlíme 

o posunu termínu, aby si setkání různých farností nekonkurovala z hlediska návštěv. 

Pravděpodobný termín konání je 21. 6. 2020. Na farní den pozveme naši sesterskou farnost 

v Lochenicích. 

6. V neděli 31. 5. 2020 v den Slavnosti Seslání Ducha Svatého chceme uspořádat Den dětí 

v katolickém domě. Pozveme i děti z farností Hradce Králové. 

7. Na Dušičky v sobotu 2. 11. bude na Pouchově v 7,30 hodin kapitulní mše, v 17 mše 

na Rožberku, v 18 hodin bude mše farní, na Pouchově vždy s následnou pobožností na hřbitově. 

V pátek 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den zajistíme otevření kostela službami. 

8. 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.  

9. Po velkém úspěchu farního zájezdu na Broumovsko chceme na jaře podniknout další poutní 

zájezd do Hejnic. Termín bude upřesněn po dohodě s tamější duchovní správou. 

10. Zadáváme vypracování návrhu na nové řešení liturgického prostoru na Pouchově 

tak, aby byly návrhy k projednání na příští pastorační radě. Projednáme příště. 

11. Na základě vypracovaného návrhu diecézním organologem prof. Uhlířem organizují naši 

varhaníci generální rekonstrukci pouchovských varhan. 

12. Katolický spolek připravuje tradiční předvánoční posezení v Katolickém domě. Termín bude 

včas oznámen ve zpravodaji. 

13. Roráty budou v adventu slouženy v prosinci každé pondělí v 7 hodin ráno, adorace bude 

začínat v 6,15 hodin. 

14. Na Štědrý den bude v 16 hodin „Vánoční mše“, katecheze pro děti, ve 24 půlnoční. 

15. V úterý 31. 12. bude mše na poděkování za uplynulý rok v 16 hodin s bilancí. 

16. Při sčítání návštěvnosti bohoslužeb v neděli 6. 10. bylo na Pouchově přítomno 125 

návštěvníků, na Rožberku 80 návštěvníků. 

17. Příští řádné setkání pastorační rady se uskuteční ve středu 22. 1. 2020 v 19,30 hodin. 

 

Matěj Havel 

 

 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Když děti zlobí 

Dnes mají děti opravdu „svůj den“. Nenechají mě chvíli v klidu. Buď pořád něco 
chtějí, nebo se dohadují a perou. Už nedokážu kočírovat ten křik, rámus a 
slzy…Nevím, jak se mám zachovat, abych je správně vedla. Abych je vychovávala. 
Nejraději bych byla, kdyby byly pořád hodné a spořádané. Tak to ale nejde. Pořád 
musím hledat nové cesty ve výchově. Je to tak těžké a únavné. Často mám pocit, že 
nevolím tu nejlepší cestu. Často jsem nejistá. Nebylo by ale lepší, Tebe Pane, 
chválit? Chci tě, Pane v této nejistotě chválit. 

Modlitby chval z knihy „KáPéZetka CHVAL manželky a matky“ od Kateřiny 
Šťastné (nakladatelství Paulínky) 

• Svátek posvěcení katedrály Svatého Ducha 

Slavnostní pontifikální bohoslužba se uskuteční ve středu 30. října v 18.30 hod.  

Hlavní celebrant královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Při slavnostní 
pontifikální bohoslužbě zazní Missa Brevis skladatele Jana Tobiáše Beckera, která 
byla poprvé uvedena před 150 lety, po ukončení oprav katedrály vedených biskupem 
Karlem Boromejským Hanlem, kdy byla královéhradecká katedrála znovu 
posvěcena. V tento den nebude na Pouchově večerní mše svatá 

• Dny důvěry Taizé 

Víkendové setkání Taizé pro mladé se uskuteční v Olomouci ve dnech 18. - 20. 10.  

Od pátku do neděle se účastníci zapojí do společných modliteb s meditativními 
zpěvy, nasloucháním Božímu slovu a modlitbou v tichu. Na programu budou biblické 
úvody, sdílení ve skupinkách a workshopy. Téma setkání bude letos provázáno 
s úryvkem z Písma: „Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere“ (Sk 20,35). Přihlásit 
se můžete na webových stránkách www.dnyduvery.cz  

                                                                                                    

• Někdy si v životě připadáme jako v hustém lese bez cesty 

(Podle knihy Elias Vella „Ruku v ruce s Ježíšem“) 

Co znamenají Ježíšova slova: „Já jsem cesta“? Co znamená přijmout Ježíše jako cestu?  

  Žijeme v zemi a na místech, kde jsou ulice a cesty. Často u nich stojí směrovky a 
ukazatele. Představte si ale, že jste v lese, kde nejsou ani cesty, ani žádné značky. Nebo si 
představte, že se ocitnete v poušti bez ukazatele směru. Je těžké skončit na nějakém místě, 
kde není žádná směrovka. 

Mnohým lidem chybí nějaký směr a tak se přiklánějí se k různým neužitečným věcem 
s nadějí, že někam dojdou, ale ve skutečnosti nedojdou nikam. Pro někoho to může být 
cesta kariéry, pro jiné cesta k vyššímu společenskému postavení, cesta k dravému 
podnikání, cesta bez jakéhokoli sebeovládání či sebekontroly, cesta ustrnulých zvyků, cesta 
bezbřehého marnění volného času u počítače, cesty přejídání, alkoholu, nevázaných 
vztahů, drog….  

Ale kam nás to všechno dovede? Jakou cestu si zvolíme? Ježíš, říká: „Já jsem 
cesta.“ On vede člověka k životu, který stojí za to žít. Neřekl: „Ukážu vám cestu, na niž se 
máte dostat.“ Říká: „Já jsem cesta, chytněte se mě za ruku a pojďme po ní společně.“ Snad 
někdy k Bohu křičíte: „Pane, nevidím, kam mě vedeš!“ A on možná odpovídá: „Jistěže 
nevidíte, protože já jsem cesta.“              (www.vira.cz) 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v úterý je památka sv. Terezie od Ježíše, panny 
a učitelky církve, ve čtvrtek je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa 
a mučedníka, v pátek je svátek sv. Lukáše, evangelisty, příští neděle 
je 29. v liturgickém mezidobí, den modliteb za misie. 

• Sbírka na papežská misijní díla – bude v neděli při všech bohoslužbách. 

• Podzimní duchovní obnova – s bratry kapucíny bude v pátek a sobotu v Kostele 
BSP na Pražském Předměstí. Program na plakátku ve vývěsce.  

• Svatoanežská pouť do Říma a do Prahy - Biskupové českých a moravských diecézí 
všechny vyzývají ke společnému putování do Říma ve dnech 11. – 13. října a zvou 
do Prahy dne 16. listopadu do katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Více 
na webových stránkách: www.anezka2019.cz 

• Katedrální kapitula - při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové hledá pracovníka 
údržby budov a zahrady pro nemovitosti v Hradci Králové. Více na ve vývěsce. 

• P. Miloslav - ve dnech 19. – 21. 10. doprovází diecézní seniory na pouť do Hejnic. 
V sobotu proto nebudou na Pouchově a Rožberku mše svaté. 

• Mše svatá na Rožberku – bude mimořádně sloužena již od 8 hodin ráno. 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (14. – 20. 10. 2019) 
 

Den Pouchov Rožberk 

14.10. Po  7,30 
Za +Růženu Zikánovou  
a Františka Novotného 

17,00 Na dobrý úmysl dárce 

15.10. Út  ------  ------  

16.10. St 18,00 
Za +rodiče Evu a Karla 
Ettlerovy a tetu paní Věru 
Horákovou 

17,00 
Za Anežku Zajíčkovou,  
Anežku Demišovou a duše 
v očistci 

17.10. Čt 18,00 
Za +Annu Dostálovou a Boženu 
Kašparovou a za živé a +z rodin 

17,00  

18.10. Pá 18,00 Františkáni 17,00  

19.10. So ----- --------------------------------- ------ -------------------------------------- 

20.10. Ne   8,00 
Za +Boženu a Františka 
Desenských a za duše  
v očistci 

POZOR 

8,00 

Na poděkování za dožitá 
léta a za živé a +členy 
rodiny a za zlepšení zdraví 
bratra 

Lektoři Ne   
Helena Baigerová 
Zdena Mistrová 
Libuše Hovorková 

Ne 
Vladimír Novotný 
Marie Novotná 
Marika Bartošová 

Čísla písní k liturgii  512  512 

Úklid kostela    

Humor - Manžel se rozhodl, že udělá koláč. Když bylo dílo dokonáno a začalo se jíst, 

manželka najednou narazila zuby na něco tvrdého a vytáhla z koláče zapečenou lžíci. 
„Co to má znamenat?” nevěřícně se podívala na muže. Manžel vysvětluje: „V kuchařce 
psali - přidat lžičku cukru. Cukr nebyl, tak jsem tam dal alespoň tu lžičku...” 

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

http://www.anezka2019.cz/
mailto:jarka.detova@seznam.cz

