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Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Sk 10,34a.37-43 

 
 

                 
 

2. čtení: Kol 3,1-4 

 
 

 
Evangelium: Jan 20,1-9 

 
 

 

 

Deset let arcibiskupské služby kardinála Dominika Duky 
   

 Na letošní Velký pátek připadlo mimo jiné významné výročí, a sice 10 let 
od slavnostního předání pražské arcidiecéze novému pražskému 
arcibiskupovi Dominiku kardinálu Dukovi OP. Je velkým kancléřem KTF UK 
Praha. Dne 21. dubna 2010 byl zvolen předsedou ČBK a tuto funkci stále 
vykonává. O slavnosti Zjevení Páně 6. ledna 2012 Svatý otec Benedikt XVI. 
oznámil, že bude 18. února 2012 při veřejné konzistoři jmenován kardinálem. 
Jako farníci jeho rodné farnosti mu stále vyprošujme hojnost Božího 
požehnání a Darů Ducha svatého pro jeho požehnané působení 
na svatovojtěšském stolci. 
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Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
12. dubna LP 2020 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Aleluja, Aleluja, Aleluja! 

 

Zpráva o umučení Ježíše končí slovy o položení do hrobu v den příprav na svátky 
(sobota). A na to jakoby jedním dechem naváže zvěst dnešního evangelia. V Jan 19,25-
27 se vyjmenovává, kdo stál pod křížem: byla to Marie Magdalská a učedník, kterého 
Ježíš miloval. Ti se stávají hlavními aktéry naší perikopy. 

Třetí kapitola Listu Kolosanům je povzbuzením pro ty, kdo uvěřili. V poslední větě zaznívá 
klíčové zaslíbení, které vzkříšení přináší. 

Slavíme nejdůležitější den liturgického roku. Pán Ježíš vstal z mrtvých, a zlomil tak vládu 
hříchu a smrti. Proto se ozývá vítězné aleluja (výzva ke chvále Boha). Současně již vidíme 
první plody tohoto Kristova vítězství. 

Svatý Petr přichází do domu pohana – setníka Kornélia – díky zvláštní Boží výzvě. Nikdy 
dříve do pohanského domu nevstoupil. Ale dnes je Bohem povolán, aby tak učinil. 
Když vidí, jak Bůh vedl kroky nejen jeho, ale i Kornélia, začíná vyprávět… 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Zahalení a odhalení 

Už více jak dva týdny nosíme na veřejnosti roušky. Přitom to není nijak dávno, kdy jsme jejích 
nošení považovali při nejlepším za přehnanou opatrnost některých asijských turistů. Překvapivě 
se ujaly velmi rychle ještě dříve, než bylo jejich nošení nařízeno oficiálně. Již několik dní 
před vyhlášením této povinnosti, bylo možné potkat řadu lidí s rouškami. Spontánně pochopili, 
že rouška je výrazem pozornosti k okolí. Nechrání totiž nositele, ale ty, s kterými se setkává. 
Až dojímavě se rozběhla obrovská vlna solidarity, s kterou se začaly roušky šít a nabízet 
zdarma potřebným. Semkli jsme se kolem roušek. 

Roušky nám zahalily tvář a odhalily soudržnost společnosti. Právě jejich počáteční zoufalý 
nedostatek přiměl vydat z nás to nejlepší, co běžně příliš nevnímáme. Projevená solidarita 
ukazuje ukryté jádro, zdravý potenciál společnosti, která je schopná nezištných skutků. 
Neměli bychom proto přehodnotit i naše soudy o ní? Je to vážně sobecká konzumní společnost, 
která hledá jenom požitky? Nevypovídá naše hodnocení současně též o nás, o tom, na co se 
nejvíce zaměřujeme a proč nás právě toto tolik znepokojuje? Jistě máme právo kritizovat 
konzumní způsob života. Zbytečně vyhozené potraviny, nákupy nejnovější elektroniky, rychle 
se měnící oblečení, to všechno svědčí o konzumním přístupu. Kolikrát jsem slyšela, 
že společnost žije jen zábavou, je sobecká a zahleděna do sebe.  

Schopnost nasadit své síly a prostředky pro druhé byla ukryta pod povrchem a neuvěřitelně 
rychle se aktivovala. Pod tlakem ze sebe lidé vydávali to nejlepší, co v nich bylo. Otevřeli oči 
k potřebám svého okolí. Tuto zkušenost můžeme využít k přehodnocení některých příliš 
příkrých soudů. Připravenost pomáhat nespadla odněkud svrchu, ale byla ukryta uvnitř lidských 
srdcí. Těch srdcí, která se ptají po smyslu, která mnohdy tápou, která touží po naplnění.      

Křesťané si před blížícími se velikonočními svátky naléhavěji uvědomují, jak jim chybí 
prožívání velikonočních příprav způsobem, na který byli každoročně zvyklí. Někteří se bolestně 
vyrovnávají se současnými omezeními a mohou je nahlížet úkorně, jako zbytečně přísná. 
Jiní je naopak mohou vnímat jako dar pro svůj duchovní život. Neochota přijmout současný stav 
tvůrčím způsobem bude dusit tvůrčí síly v nás. V každé situaci se musíme znovu ptát, co nám 
Bůh sděluje. 

Díky nedostatku roušek jsme poznali tvář společnosti, s kterou bychom se jinak nesetkali. 
Díky přísným omezením veřejného shromažďování jsme inspirováni k novým formám 
duchovního života. Jsme jako cibule, která se postupně loupe. Sloupáváme ze sebe stereotypy, 
a hledáváme ve svém nitru, na čem je založena naše víra. Zážitek intenzívní solidarity nám 
může pomoci sejmout stereotypní názory na společnost a otevřít oči, abychom viděli u druhých 
touhu po hledání pravdy a smyslu. Tedy Boží přítomnost zde ve světě, Boží království, které 
je mezi námi.  

Jsme postaveni do situace, kterou jsme si nevybrali. Bůh nám ji nenabízí, aby nás srazil 
do země, ale aby nám ukázal cestu. Rozbíjí naše zavedené pořádky a vyzývá nás k hledání 
nových způsobů, otvírá nám oči a vede k solidaritě a odpovědnosti za společnost. Otázka nezní, 
o co přicházíme, ale co dostáváme. Musíme ztrácet, abychom něco nového získali. 
Někoho může tento příměr rušit v kontextu nemožnosti společného slavení bohoslužeb 
a přijímání eucharistie. Co když ale bylo naše křesťanství až příliš zvykové, příliš zabydlené? 
Přišli jsme o to, co pro nás stojí na vrcholu, třeba právě proto, že nás Bůh vyzývá, abychom 
intenzívněji hledali Jeho tvář novými způsoby.   

 
ThDr. Marie Kolářová 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Postní zamyšlení – Bílé šaty byly znamením… 

Když se ráno budeš oblékat, vzpomeň si, že jsi měl na sobě při křtu bílé šaty. 
Byly znamením, že tě Bůh má rád a že tě obklopuje a chrání svou láskou.  A tak 
až se dnes ráno budeš oblékat, představ si, že tě Bůh obklopuje a chrání podobně 
jako tyto šaty. Pak budeš celý den nejen dobře oblečený, ale také dobře připravený.                                                                                                                   

(z časopisu „Moje postní doba“, nakladatelství Duha) 

• Věřit v modlitbu a modlit se s vírou a odvahou – z kázání papeže Františka 

A třetí věc, kterou si v modlitbě přeje Bůh, je odvaha.  

Někdo si může myslet: Copak je třeba odvahy k tomu, abych se modlil či stanul 
před Bohem? Je zapotřebí odvahy postavit se, žádat a zacházet dál a dál, ba 
dokonce – nechci říci herezi – skoro Pánu vyhrožovat? Taková je Mojžíšova odvaha 
před Hospodinem, který chtěl zahubit lid a učinit Mojžíše hlavou jiného národa. 
Mojžíš však řekl: „Nikoli, jsem s lidem.“ (Ex 32,7-14).  

Potom odvaha Abrahama, který smlouvá o záchraně Sodomy: „A bude-li 
30 spravedlivých, bude-li 25 a 20...“ To je odvaha (srov. Gn 18,22-33). „Této ctnosti 
odvahy je velice zapotřebí. Nejenom v apoštolských činech, ale také v modlitbě.“ 
Uzavřel papež František kázání při slavení eucharistie, kterou zakončil opět výzvou 
k duchovnímu svatému přijímání před vystavenou Nejsvětější svátostí, adorací 
a svátostným požehnáním. 

      (www.radiovatikana.cz) 

• Dokonalá lítost 

Katechismus, článek 1452: Vyvěrá-li lítost z lásky k Bohu, milovanému nade vše, 
nazývá se „dokonalá“ lítost nebo lítost z lásky [contritio]. Taková lítost odpouští 
všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné 
předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné. 

Využijme nyní tuto možnost. Je potřeba si pravidelně zpytovat svědomí, 
vzbuzovat lítost a chránit se hříchu. Pokud zavádíme bezpečnostní opatření, aby se 
COVID-19 nešířil, je potřeba se samozřejmě vyhýbat i nákaze hříchu. Vyhýbat se 
blízké příležitosti, nevystavovat se zbytečně situacím, ve kterých člověk může do 
hříchu upadnout. Naopak, více se modlit, více číst Písmo a duchovní literaturu. Je tu 
čas zkoušky, který prověří i to, jaká je naše víra. Je tu čas být na sebe o něco 
náročnější. Svátosti jsou nesmírně vzácné: jsou to pro nás viditelné znaky neviditelné 
milosti, stanovené Kristem. Avšak neviditelná Boží milost v nás působí, i když nám 
její viditelné znaky dočasně nejsou plně k dispozici. Věříme tomu? 

Nabízí se i otázka na zpytování svědomí: nezvykl jsem si náhodou na svatou 
zpověď jako na „náplast“, kterou přikrývám symptomy pocházející z hlubších příčin, 
například z pýchy, egoismu, závisti, či strachu? Neopakuji tam dokola totéž, abych 
odešel, snad na chvíli spokojený, ale bez toho, abych se opravdu obrátil nebo 
alespoň posunul k lepšímu? Nyní je příležitost jít do hloubky. Přemýšlet. Zpytovat. 
Litovat. Měnit.         (www.cirkev.cz) 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

 
 

• Celý týden – budeme slavit jako velikonoční oktáv, příští neděle je 2. velikonoční 

a také neděle Božího milosrdenství. V 8 hodin ráno začne přímý přenos mše svaté 

přes youtube z farního kostela na Pouchově. Vše ještě upřesníme. 

• Rok Karla Otčenáška – v úterý 7. dubna a ve středu 8. dubna 2020 vždy 19.30 hod. 

na rádiu Proglas jsme mohli sledovat premiéru rozhovorů o bývalém hradeckém 

arcibiskupovi. Proč „Rok Karla Otčenáška“? V letošním roce 2020 a začátkem roku 

příštího totiž postupně oslavíme neuvěřitelných pět kulatých výročí pana arcibiskupa 

Karla. To největší je 13. dubna 2020, kdy je to přesně 100 let od narození této vzácné 

osobnosti, mající veliký význam nejen pro Hradec Králové a celou diecézi. Jeho jméno 

se ovšem stalo i pojmem, který diecézi daleko přesahuje. Zároveň si letos 

připomínáme i další jeho velká výročí, a sice 75 let od vysvěcení na kněze (17. 3.), 

70 let od tajného vysvěcení na biskupa (30. 4.) a 30 let od jeho uvedení 

do biskupského úřadu (27.1.).  

V roce 2021 pak si pak navíc připomeneme 23. května 10 let od jeho úmrtí. Smyslem 

dvoudílného pořadu nebylo seznamovat se podrobně s životopisem Karla Otčenáška, 

ale připomenout si zajímavé rysy jeho osobnosti ve vzpomínkách několika lidí, kteří s 

ním byli v úzkém kontaktu. Některé vzpomínky a zajímavosti o něm nebyly ještě nikdy 

publikovány! V prvním dílu hovořil Mons. Josef Socha, bývalý generální vikář. 

Seznámil bodově se životem pana arcibiskupa a podělil se s námi o některé své velmi 

zajímavé osobní vzpomínky. Poté zavzpomínal současný biskup Mons. Jan Vokál. Ve 

druhém dílu se s námi podělil o své originální vzpomínky osobní lékař pana 

arcibiskupa Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, a také PhDr. Ludmila Žlábková, která nám 

vysvětlila, co je to nově vzniklý spolek Saeculum, jehož je předsedkyní, a jakou má 

spojitost s osobou pana arcibiskupa. (www.bihk.cz) 
 
 

Intence v příštím týdnu od (13. – 19. 4. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

13.4. Po    Za +Juliusa 

14.4. Út     

15.4. St    Za duše v očistci 

16.4. Čt     

17.4. Pá  
Za Jaroslava Fresara  
a jeho rodiče 

  

18.4. So  Za farnost   

19.4. Ne  
Za živé a +členy rodiny 
Havlovy a Rejskovy 

 
Za +Pavla Bartoše, dceru 
a živé členy rodiny 

Koronavirový humor: 
Dnes jsem začal utíkat před revizorem. Honil mě po celé tramvaji a pak ještě kus po ulici. 
Když mě nakonec dopadl, moc ho nepotěšilo, že jsem celou dobu měl platnou jízdenku 
a jen jsem si od něho chtěl udržovat bezpečný odstup … ☺ 

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