
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                   
 
K zamyšlení: 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Skutky 2,14.22b-33 

 
 

                 
 

2. čtení: 1 Petr 1,17-21 

 
 

 
Evangelium: Lk 24,13-35 

 

 
 

  
 

KVĚTEN 
Evangelizační úmysl  
Jáhni – modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým 
znamením. 
 

Národní úmysl  
Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na přímluvu sv. Radima je dostatek Božích 
služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým. 
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3. neděle velikonoční 
26. dubna LP 2020 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Ukaž mi, Pane, cestu k životu. 

 

Každý z evangelistů zdůrazní v závěru svého díla jiné akcenty. Lukáš vybral scénu dvou 
učedníků, kteří vše vzdali a zklamaní odchází z Jeruzaléma (60 stadií je cca 11 km). 
„Lámání chleba“ je označení Ježíšova gesta při poslední večeři a později slavené 
eucharistie. 

Pokračujeme ve čtení prvního listu Petrova. Autor povzbuzuje křesťany, aby vytrvali na cestě 
za Bohem. Jako on je svatý, i my usilujme o svatost a buďme svatí. 

Stále setrváváme v radosti Velikonoc a sledujeme další příběhy spojené s těmito 
událostmi. Ježíš proměňuje lidskou skepsi, zklamání a vede k obrácení. 

Skutky apoštolů popisují události, které začínají sesláním Ducha svatého. Hned po něm 
vystupuje apoštol Petr a mluví veřejně o tom, co se vlastně stalo. Z jeho dlouhé řeči 
vybíráme některé části. Odvolává se na krále Davida (asi 1000 před Kristem), který 
je vyobrazen jako vzor Mesiáše. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Pastorační pravidla týkající se bohoslužeb 
v období uvolňování vládních omezení od 27. 4. do 7. 6. 2020 

 

Od 27. 4. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 15 osob. 
Je pravděpodobné, že k následujícímu datu může dojít i k většímu rozvolnění, např.: 

Od 11. 5. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 30 osob. 
Od 25. 5. 2020 možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 50 osob. 

Radujeme se z toho, že se naše svatyně budou moci postupně zpřístupňovat účastníkům bohoslužeb, 
i když v etapách, jak je výše naznačeno. Mějme na paměti, že Vaši věrní farníci, zvláště ti staršího věku, 
budou mít přes hlubokou touhu po eucharistickém Kristu a po mši svaté i oprávněné obavy z nákazy 
a bude jim nepříliš snadné dodržovat všechna hygienická opatření. V takovém případě Vám radím, 
abyste věkově starším farníkům i nadále doporučovali využití mé dispenze od účasti na nedělní mši 
svaté (televizní a rozhlasové přenosy bohoslužeb nadále budou pokračovat) až do doby úplného 
uvolnění omezení počtu osob na bohoslužbách, pravděpodobně do 7. 6. 2020. 

I. Při postupném uvolňování omezení v konání bohoslužeb je nutné dodržet tato pravidla: 
1. V prostoru kostela musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb, 

všemi směry (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, domácnosti). 
2. Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně vydezinfikují ruce (ruce umýt doma). 
3. Všichni účastníci bohoslužeb, včetně celebranta, event. koncelebrantů, mají nasazeny ochranné 

prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku, ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie. 
4. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady. 
5. Celebrant si dezinfikuje ruce před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm, 

rovněž tak i ti, kdo jsou pověřeni Eucharistii podávat. 
6. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat, např. 

kázáním přesahujícím 5 minut, dlouhými zpěvy žalmů, atp. 
7. Chrámový prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, 

lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče. 
8. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor (chrámová 

loď a pěvecký kůr). 
9. Obdobná pravidla platí pro svatby a křty, stejně tak pro svátost smíření. 
10. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí. 
11. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené, je-li to možné, pro osobní modlitbu a individuální 

duchovní péči. 
12. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě. 

Případná změna pravidel s ohledem na aktuální situaci vyhrazena. 
II. Rozhodnutí diecézního biskupa o praktických pravidlech platných pro období uvolňování 

omezení týkajících se bohoslužeb v Královéhradecké diecézi: 
1. Nadále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny 

věřící. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým 
přijímáním nebo sledováním bohoslužeb on-line, až do 7. 6. 2020. Tuto možnost je vhodné 
upřednostnit u ohrožených skupin věřících. 

2. Z důvodu omezeného počtu povolených účastníků bohoslužeb diecézní biskup uděluje všem 
kněžím právo binace (2 mše) pro všední dny a kvadrinace (4 mše) pro neděle. 

3. Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje věřící účastí na kterékoliv bohoslužbě v týdnu nedělní 
povinnost účasti na mši svaté. 

4. Duchovní správci oznámí věřícím dostupnými komunikačními prostředky časy všech bohoslužeb 
během týdne. 

5. Pro fyzickou účast na bohoslužbách je možné a vhodné věřícím nabídnout rezervační systém, 
vždy platný na jeden týden. 

6. Účast konkrétních věřících na bohoslužbě je vhodné ověřit na základě kontroly dle seznamu 
rezervace při vstupu do kostela, např. pověřenou osobou u vchodu do kostela. 

7. V kostele duchovní správce zajistí jasně označená místa pro věřící (není myšleno na jméno, toto 
slouží pouze pro rozdělení prostoru, věřící si sami pak z těchto míst vyberou…) při dodržení 2 
metrové vzdálenosti každým směrem. Eucharistie se při bohoslužbách podává pouze na ruku. 
(pokrač. str 4). 

 
 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Zamyšlení – Zkus vypátrat něco, co není vidět jen očima, ale také srdcem 

Nápověda: Hledej nejen na povrchu, ale také pod povrchem.  

Přemýšlej nejen o tom, co vidíš, ale také o tom, co to znamená. Nenech se 
oklamat pestrými barvami! A večer se zeptej:“ Povedlo se ti to? Zahlédl jsi  také 
něco v srdcích druhých lidí?“  

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

• Z kázání papeže Františka z Domu sv. Marty 

Při ranní eucharistii 17. 4. 2020 v Domě sv. Marty připomenul papež František 
těhotné ženy, které budou rodit v tomto nelehkém čase.  

„Chtěl bych, abychom se dnes modlili za ženy, které očekávají narození potomka, 
za těhotné ženy, z kterých se stanou matky. Prožívají neklid, dělají si starosti a 
kladou si otázku: »V jakém světě bude moje dítě žít?« Modleme se za ně, aby jim 
Pán dodal odvahu k výchově těchto dětí v důvěře, že svět sice bude jiný, ale bude to 
stále svět, který Pán velice miluje.“  

        (radiovaticana.cz) 

• Období „koronavelikonoční“ 

Opět stejné a v mnohém jiné. Tyto dny vybočují ze zajetých kolejí a zvyklostí. 

Kostely jsou zavřené, společné bohoslužby se nemohly konat. Podstata Velikonoc se 
ale nezměnila. Bůh je stále se svým lidem. Bůh nepřestal promlouvat, vést a 
zachraňovat.  Ani tady, ani teď. Promlouvá do naší konkrétní situace. 

Do mé, do tvé. Promlouvá k tobě. Naslouchej mu… 

Stvořil tě k radosti. Záleží mu na tobě. 

Miluje tě. Na důkaz toho za tebe položil i život. 

Očekává tě s otevřenou náručí. Neboj se mu otevřít své srdce.  Aleluja!   

               (www.vira.cz) 

  

• Eliška - Věrná Bohu a člověku za všech okolností  

Školské sestry sv. Františka si připomínají výročí úmrtí Služebnice Boží S. M. 
Elišky Pretschnerové a 70. výročí likvidace řeholního života v komunistickém 
Československu v roce 1950. Každoročně se scházejí ve Slatiňanech spolusestry, 
přátelé a pamětníci sestry Elišky kolem výročí jejího úmrtí (4. 5. 1993).  

Mysleme na všechny věrné řeholníky a řeholnice, i když se nemůžeme zúčastnit mší 
svatých a akcí k připomínce těchto událostí.                                                                                      

    (zpracováno podle www.bihk.cz) 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – ve středu je svátek sv. Kateřiny Sienské, v pátek 
je památka sv. Josefa, dělníka, zároveň je to první pátek v měsíci, zasvěcený úctě 
Božského Srdce Páně, v sobotu je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, 
příští neděle je 4. neděle velikonoční. 

• Přenos mše svaté – v neděli v 7,45 hodin všem bude emailem zaslána adresa 
na stream do našeho farního kostela. Po kliknutí na odkaz se automaticky připojíme 
na live přenos. Od 8 hodin začíná mše svatá z liturgie 3. neděle v mezidobí. Buďme 
takto jako farnost společně spojeni i po duchovní stránce. 

• Pohřeb pana Ing. Františka Chmelíka – se bude konat zítra v pondělí od 13 hodin 
na Rožberku. Jeho nesmrtelnou duši svěřujeme Vašim modlitbám. Účastní se pouze 
rodina. 

• Pastorační pravidla týkající se bohoslužeb – dokončení ze strany 2: 
8.  Je vhodné obnovit možnosti přijetí svátosti smíření pro věřící při důsledném 

dodržení hygienických opatření. Z tohoto důvodu diecézní biskup uděluje 
dovolení slavit svátost smíření i na jiných než obvyklých místech pro zajištění 
požadovaných hygienických pravidel, např. na farní zahradě. 

9.  Je třeba se řídit všemi pravidly vydanými vládou a ČBK (viz výše body I., 1-12). 
10. V případě, že budou doposud pouze nezávazně oznámená následná rozšíření 

povoleného počtu účastníků bohoslužeb oficiálně potvrzena vládou, výše 
zmíněná pravidla platí i pro navýšený počet účastníků bohoslužeb.  

 Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký 
 
 

 
 
 

 
 

Intence v příštím týdnu od (27. 4. – 3. 5. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

27.4. Po    
Ke cti Božího  
milosrdenství, za 
záchranu duší 

28.4. Út     

29.4. St     

30.4. Čt     

1.5. Pá     

2.5. So  Za farnost   

3.5. Ne  
Za Aloisii a Rudolfa 
Pastuszkovy, +rodiče 
a sourozence z obou stran 

 Na poděkování 

Koronavirový humor těchto dnů   
V Dánsku jsou znovu otevřené školy, lavice jsou od sebe vzdálené dva metry. Poslední 
žák sedí v Grónsku… 

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