
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                   
 
K zamyšlení: 
 
 

 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Skutky 2,42-47 

 
 

                 
 

2. čtení: 1 Petr 1,3-9 

 
 

 
 

Evangelium: Jan 20,19-31 

 

 
ČBK s ERC jedná o znovuotevření kostelů 

 

Představitelé České biskupské konference a Ekumenické rady 
církví se společně obrátili na premiéra, představitele vlády a krizový 
štáb s žádostí o znovuotevření kostelů a umožnění konání 
veřejných bohoslužeb při zachování preventivních opatření. 
Ve vysílání ČT24 o tom hovořil kardinál Dominik Duka. O dalším 
vývoji vás budeme informovat. 
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2. neděle velikonoční 
Neděle Božího milosrdenství 

19. dubna LP 2020 
Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. 

 

Jan uvádí ve dvacáté kapitole několik příběhů, v nichž se především apoštolové setkávají 
se Vzkříšeným. Zvláštní roli zde hraje Tomáš, který se s ním setká až o týden později. 
Jeho příběh je výzvou pro všechny, kdo „nebyli u toho“ v den vzkříšení. 

První epištola svatého Petra začíná hned po vstupním pozdravu hymnem. Objeví se dvě 
témata: základní dar vykoupení a otázka zkoušek, které přicházejí zřejmě skrze 
pronásledování těchto prvních křesťanů obrácených z pohanství. 

Po osm dní jsme si stále připomínali velikonoční ráno, radost dne vzkříšení. Dnes končí 
tento „oktáv“, tedy osm dní radosti, ale radost bude připomínána po celou velikonoční 
dobu. Dnes se však vrátíme k události vzkříšení a budeme ji znovu nahlížet v celé její síle. 
Od roku 2000 se na první neděli po Velikonocích připomíná slavnost Božího milosrdenství. 

Při Letnicích apoštol Petr vystoupil a poprvé hlásal evangelium. Po tomto impulzu 
se začala budovat první církev. Náš text popisuje její typické (lze říci také ideální) znaky. 
Jde o souhrnnou zprávu, a tedy i idealizovaný stav, který v realitě vypadal přeci 
jen složitěji, jak se zakrátko objeví např. v textu o ustanovení jáhnů (Sk 6,1-6). 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Život v církvi dnešních dnů 
 

Informace ke zdravotnímu stavu biskupa Karla Herbsta 

Biskupa Karla Herbsta ve čtvrtek převezli zpět do ÚVN. Z COVID-19 je vyléčený, testy 
jsou negativní. Jeho stav je stabilizovaný, není však moc dobrý. Biskup Herbst je při vědomí 
a nyní bude probíhat pomalá a zřejmě dost dlouhá rekonvalescence.  U biskupa Karla Herbsta 
bylo v sobotu 28. března potvrzeno onemocnění COVID-19. Pracovníci arcibiskupství, kteří 
s ním byli v posledních dnech v kontaktu, včetně kardinála Dominika Duky, nastoupili 
do karantény. Ve čtvrtek 2. dubna se stav emeritního pomocného biskupa Karla Herbsta 
bohužel zhoršil. Byl uveden do umělého spánku a napojen na umělou plicní ventilaci. Z Ústřední 
vojenské nemocnice byl převezen do Nemocnice Na Homolce a posilněn svátostí pomazání 
nemocných. Po Velikonocích se jeho stav zlepšil. Děkujeme vám všem za modlitby a prosíme, 
abyste v nich i nadále pokračovali! 

Emeritní papež Benedikt XVI. oslavil 93. narozeniny. 

Dnes již emeritní papež Benedikt XVI., civilním jménem Joseph Alois Ratzinger, se narodil 
na Bílou sobotu 16. dubna 1927 v 8.30 hod. ráno v domě svých rodičů na Schulstraße 11 
ve vesnici Marktl am Inn v Bavorsku (Německo), poblíž hranic s Rakouskem. O čtyři hodiny 
později byl pokřtěn. Po konci války v listopadu 1945 společně se svým bratrem Georgem 
vstoupil do semináře v Traunsteinu a později oba bratři studovali Herzogliches Georgianum, 
jež bylo součástí Ludwig-Maximilians-Universität München. Oba byli na kněze vysvěceni 
kardinálem Michaelem von Faulhaberem 29. června 1951 v Mnichově. V roce 1959 
se Ratzigner stal profesorem na Universitě v Bonnu a 24. března 1977 byl ustanoven 
arcibiskupem Mnichova a Freisingu. Jako své biskupské motto si vybral slovní spojení 
z 8. kapitoly 3. Janova listu– Cooperatores Veritatis (spolupracovníci Pravdy). Papež Jan Pavel 
II. jmenoval Ratzingera 25. listopadu 1981 prefektem Kongregace pro nauku víry. Ratzinger 
byl jedním z nejvlivnějších mužů římské kurie ještě předtím, než se stal papežem. Měl taktéž 
velmi blízké vztahy s Janem Pavlem II. a jako děkan kolegia kardinálů předsedal jeho pohřbu 
a předcházející mši. Kardinál Ratzinger byl zvolen nástupcem Jana Pavla II. 19. dubna 2005 po 
čtvrtém skrutiniu, druhý den volby. Shodou okolností se 19. dubna slaví svátek svatého papeže 
Lva IX., nejdůležitějšího německého papeže středověku, známého pro svoje významné 
institucionální reformy. Papežem byl Benedikt XVI. zvolen ve svých 78 letech.  

Na svůj úřad rezignoval 28. února 2013 ve 20.00 SEČ. Svoje rozhodnutí vysvětlil takto: „Poté, 
co jsem opakovaně zpytoval své svědomí před Bohem, došel jsem k jistotě, že mé síly, kvůli 
pokročilému věku, již nejsou vyhovující pro adekvátní výkon úřadu.“ 
 

10. výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka 
 

Narodil se 17. prosince 1919 v Boskovicích, 23. září 1940 vstoupil do noviciátu České provincie 
SJ v Benešově u Prahy. v roce 1946, byl poslán do nizozemského Maastrichtu, aby absolvoval 
základní teologická studia. Dne 22. srpna 1949 byl vysvěcen na kněze. Na římském Papežském 
východním institutu (Pontificio Istituto Orientale) v roce 1955 získal doktorát z teologie. 
Zcela novým způsobem dokázal vystihnout také originalitu slovanského světa. Více než 38 let 
působil jako spirituál v české koleji Nepomucenum v Římě. Všechny tyto závazky ho ale 
neodváděly od soustředěné vědecké práce, takže je dnes považován za největšího znalce 
na spiritualitu křesťanského Východu, a to v celé ekumeně. Dne 28. října 1998 jej český 
prezident Václav Havel vyznamenal za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva Řádem 
T. G. Masaryka. Kardinál Tomáš Špidlík zemřel v římském Centru Aletti, večer 16. 4. 2010, 
v kruhu svých blízkých přátel a spolupracovníků. 
 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• (Nejen) postní zamyšlení – Zastav se a zeptej se: „Opravdu to potřebuji?“ 

Lepší než usilovat o to mít stále více, je učit se používat a potřebovat co nejméně. 
To bude dnešní úkol. Když dnes budeš něco potřebovat nebo to budeš chtít použít, 
zastav se a zeptej se sama sebe: „Opravdu to potřebuji?“ Pak se teprve rozhodni!                                                                                                                    

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

• Papežská misijní díla (PMD) zřizují fond solidarita KORONA 

Izolace nám znepříjemňuje každodenní život, ale pro chudé lidi v misiích jsou 
dlouhodobá karanténní opatření ještě mnohem náročnější. 

Životní podmínky jim neumožňují vytvářet si dostatečné zásoby jídla, ani 
dodržovat základní nezbytná hygienická opatření, např. časté mytí rukou. Ve 
slumech téměř není možné zamezit sociálním kontaktům. Velmi nízká je také úroveň 
a dostupnost lékařské péče. Koronavirová pandemie pro ně proto představuje 
mnohonásobně větší problém. Misionáři a naši projektoví partneři stojí při lidech v 
různých těžkostech neustále, nyní o to více. Je to patrné i z dopisů z misií, které jsme 
nedávno obdrželi:  

Filipíny 

Naši drazí!  

Děkujeme vám za sdílení vaší situace. V tomto čase jsme jedna velká Boží 
rodina a cítíme jednotu v této "svázané" době, spojeni vytrvalou vírou v našeho 
Pána. Ve službě těm nejzranitelnějším z našich bližních. Jak víte, staráme se o 
rodiny z hor nad námi a slumu pod námi. V tuhle dobu jim schází úplně všechno, 
protože jejich obživa je založena na maličkém výdělku každý týden. Přestože máme 
zákaz vycházení, poloha našeho kláštera na úpatí hor na kraji města nám umožňuje 
být jim nablízku – musí projít okolo našeho kláštera, když jdou do lesů na úpatí hor 
hledat něco k jídlu – jsou to banány, kořínky a jiné plody a ovoce. My přidáváme jako 
vždy ze zásob rýži, která je základem každého jídla. Tím je v tuhle chvíli rýže s 
nasekanými banánovými květy a kokosovým mlékem – velmi zdravé a výživné... 
Díky Bohu za plody země. Dávejte na sebe pozor a pomozte dětem překonat tuhle 
dobu strachu a utrpení, dodávejte jim odvahu k dobrému a ať nezapomínají, že nikdo 
nejsme ostrov. Bůh žehnej nám všem! Sestra Claudia a celý klášter sester od Piety. 

 

Papežská misijní díla je podporují prostředky z Fondu solidarity KORONA. 

Číslo účtu 72540444/2700, variabilní symbol 19 

Děkujeme za vaši pomoc. Do poznámky napište KORONA. Pokud chcete uplatnit 
odpočet z daní, nezapomeňte uvést svou adresu nebo e-mail.        

     (www.bihk.cz) 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 
 
 

 

• V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Anselma, biskupa a učitele 

církve, ve čtvrtek je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona 

pražské arcidiecéze, v pátek je památka sv. Jiří, mučedníka, v sobotu je svátek 

sv. Marka, evangelisty, příští neděle je 3. neděle velikonoční. 

• Mše svatá na Pouchově – příští neděli bude opět možnost se přes youtube zúčastnit 

mše svaté v kostele sv. Pavla na Pouchově. Mše svatá začne opět v 8 hodin ráno. 

Adresa pro připojení bude zaslána v sobotu na emailové adresy. 

• Možnost tiché adorace – bude opět dnes na Rožberku od 16,30 hodin. V 17 hodin 

bude přítomným věřícím, podána eucharistie. Po celou dobu (od 16,30 – 17 hodin) 

bude v naléhavém případě příležitost ke svátosti smíření v sakristii. Je samozřejmě 

třeba mít roušku a udržovat potřebné rozestupy. 

• Uvolnění koronavirové situace – máme naději, že první mše svatá, na které se bude 

moci zúčastnit do 50 osob počtu, bude v neděli 3. května. Vše je ale v jednání mezi 

ČBK a vládními zastupiteli. Modleme se za to. 

• Časopis Adalbert připomíná výročí arcibiskupa Karla - v roce 2020 a 2021 

si připomeneme několik životních výročí 23. královéhradeckého biskupa Karla 

Otčenáška. I dubnový Adalbert se jim věnuje. Přečíst si můžete mimo jiné kompilační 

rozhovor, který vzniknul z rozhovorů pro Český rozhlas Hradec Králové, 

jež s arcibiskupem Karlem vedla během let redaktorka Eva Zálešáková. Na Karla 

Otčenáška v Adalbertu vzpomínají i současný biskup Jan Vokál a světící biskup Josef 

Kajnek. A samozřejmě najdete v Adalbertu i další témata. 
 
 

 

Intence v příštím týdnu od (20. – 26. 4. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

20.4. Po    
Ke cti sv. Josefa,  
za tatínka a bratra Josefa 

21.4. Út     

22.4. St    
Za +Miroslava a Annu 
Krejcarovy a Gertrudu 
Doležalovou 

23.4. Čt  Za Vojtěcha Záveského   

24.4. Pá     

25.4. So  Za farnost   

26.4. Ne  
Za Miroslava Malečka  
a Františka Doležala 

 
Za +manžela a rodiče 
z obojí strany 

Humor těchto dnů  Premiér: Otevřeli jsme hobby markety, lebo majů vysoké stropy. A pane 

premiére, co kostely? Vidíte, na církev jsme zapomněli…  

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

