
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                   
 
K zamyšlení: 
 
 

 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Skutky 6,1-7 

 
 

                 
 

2. čtení: 1 Petr 2,4-9 

 
 

 
 

Evangelium: Jan 14,1-12 

 
 

 
 

Volba nového vedení České biskupské konference 

Novým předsedou byl zvolen arcibiskup olomoucký a metropolita moravský 
Mons. Jan Graubner. Arcibiskup Graubner působil jako předseda ČBK v letech 2000–2010 
a místopředsedou ČBK byl poslední dvě volební období. Za místopředsedu členové ČBK 
zvolili královéhradeckého biskupa Jana Vokála. Novými členy stálé rady ČBK byli zvoleni 
litoměřický biskup Jan Baxant a ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David. 

Nové vedení ČBK se svých funkcí ujalo k 1. květnu 2020.          (cirkev.cz) 
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5. neděle velikonoční 
10. května LP 2020 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Hospodin je milosrdný a milostivý. 

 

Ocitáme se uprostřed poslední večeře. Ježíš naznačuje mnohá tajemství svého vztahu k 
Otci a Duchu svatému. Uprostřed intimní atmosféry odhaluje svým nejbližším svoji plnou 
identitu. Ale navíc také ukazuje, jak skrze něj dosáhnou i učedníci plnosti. 

Nahlížíme do rad, které svatý Petr předkládá prvním křesťanům jako povzbuzení pro život ve 
společenství. Odkazuje při tom na starozákonní texty, především z knihy Exodus, související 
s uzavřením smlouvy mezi Bohem a Izraelem. 

Velikonoční doba se posouvá směrem k Letnicím, a tak se otevírá nové velikonoční téma, 
„církev“, a následně také „Duch svatý“. V této souvislosti se dnes zastavíme u významu 
celého Kristova díla: Co je cílem Ježíšova života, smrti a vzkříšení? 

V pokračující četbě ze Skutků apoštolů se ocitáme u prvního problému uvnitř komunity 
křesťanů. Apoštolové se nechtějí zastavit u technických otázek života komunit. Cíl jejich 
poslání je jiný! Jáhen, řecky diákon, znamená služebník. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Papež František zve k modlitbě růžence 
(dokončení) 

 

Nový jarní čas pro modlitbu růžence 

Také papež Benedikt XVI. se snažil o obnovu modlitby růžence, například když v roce 2005 
napsal v dopise mladým katolíkům v Nizozemsku, že „modlitba růžence může pomoci naučit se 
umění modlitby s Mariinou prostotou a hloubkou.“ Během audience v květnu 2006 vyzval 
Benedikt XVI. věřící „k zintenzivnění zbožné praxe svatého růžence“ a řekl mladým manželům 
„přál bych si, abyste mohli využít modlitbu růžence ve své rodině jako okamžik duchovního růstu 
pod mateřským pohledem Panny Marie.“ Když promlouval k nemocným, naléhal na ně, aby se s 
důvěrou obrátili k Panně Marii prostřednictvím tohoto zbožného cvičení a svěřili jí všechny své 
potřeby. 

 Na konci modlitby v bazilice Santa Maria Maggiore v květnu roku 2008 řekl, že „svatý růženec 
není zbožnou praxí vyhnanou do minulosti, jako modlitby, na které vzpomínáme s nostalgií... 
Naopak růženec prožívá nový jarní čas...je to bezpochyby jeden z nejvýraznějších projevů 
lásky, které mladá generace projevuje k Ježíši a jeho matce Marii." V současném světě, tak 
rozptýleném, tato modlitba podle něj pomáhá postavit Krista do středu pozornosti. 
 

Opět v těžkých časech 

V říjnu 2018 požádal papež František všechny věřící, aby se každý den modlili růženec, aby 
mohla Panna Maria pomáhat církvi v období „odhalení sexuálního zneužívání, moci a svědomí 
ze strany duchovních, zasvěcených osob a laiků, což způsobuje její vnitřní rozdělení “. 

Dnes papež František toto pozvání obnovuje v předvečer mariánského měsíce v roce 2020, aby 
rozjímal o „Kristově tváři se srdcem Panny Marie“. Modlitba růžence „nás ještě více sjednotí 
jako duchovní rodinu a pomůže nám překonat tento čas zkoušky“, píše Svatý otec, když ujišťuje 
o své modlitbě za každého, zejména „za ty, kteří trpí nejvíce“. 
 

Deváté výročí biskupského svěcení královéhradeckého biskupa Jana Vokála 
 

Ve čtvrtek tomu bylo 9 let, kdy byl Mons. Jan Vokál, kardinálem Tarcisiem Bertonem SDB, 
vysvěcen v římské bazilice sv. Petra na biskupa. Spolusvětiteli se stali kardinál Dominik Duka OP 
a arcibiskup Erwin Josef Ender. Úřadu se ujal jako 25. biskup královéhradecký. Jako biskupské 
motto si zvolil text: „Pod tvou ochranou".  

Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecké diecéze, se narodil 25. září 1958 v Hlinsku v Čechách. 
V září 1983 emigroval do Říma, kde nastoupil do Papežské koleje Nepomucenum a studoval 
filosofii a teologii na Papežské Lateránské univerzitě. Dne 5. července 1988 byl v německém 
Ellwangenu vysvěcen biskupem Jaroslavem Škarvadou na jáhna a inkardinován do rodné  
královéhradecké diecéze. Kněžské svěcení přijal z rukou papeže sv. Jana Pavla II. dne 28. května 
1989 v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. V letech 1989-1990 sloužil jako farní vikář v americké 
diecézi Peoria v Epiphany Church a posléze 1. října 1991 nastoupil do služeb Státního 
sekretariátu, Sekce pro obecné záležitosti, ve Vatikánu. Dne 3. března 2011 byl papežem 
Benediktem XVI. jmenován 25. biskupem královéhradeckým. Biskupské svěcení přijal 
dne 7. května 2011 v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Do úřadu diecézního biskupa byl uveden 
dne 14. května 2011 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové jako 25. biskup této diecéze. 
V rámci České biskupské konference je místopředsedou ČBK, místopředsedou Stálé rady ČBK, 
členem Komise ČBK pro liturgii, Rady pro COMECE, Rady pro Nepomucenum a Rady 
pro eucharistické kongresy. 

 
(Zdroj: cirkev.cz) 

 

  

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Zamyšlení – Stopy 

Když člověk někam jde, nechává za sebou stopy.  

Také každé setkání v nás zanechává stopy. Představ si, že každý člověk, kterého 
dnes potkáš, v tobě zanechá otisk a že také ty v něm zanecháš otisk.  

A snaž se, ať stopy, které dnes v druhých lidech zanecháš, jsou co nejhezčí.     

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

• Režim autopilota není v krizi to nejlepší 

Zajímavé je, že v rámci řešení existenčních problémů, strachu a bezmoci, často 
zapneme „autopilota“ a jedeme v režimu, který je nastaven na „přežít“.  

Aktivujeme červené tlačítko a začneme pořádně makat – vymýšlet, starat se, 
řešit… Ale v tom všem starání a řešení pak najednou zjistíme, že to stejně sami 
nezvládáme. Vyčerpaní se zastavíme a rozhlédneme se, co bychom ještě mohli 
udělat, aby se naše problémy mohly účelně řešit.  

A najednou si všimneme, že vedle červeného tlačítka je ještě jiné důležité tlačítko. 
Jak je to možné, že jsme ho neviděli dřív? Když ho nesměle zmáčkneme a 
aktivujeme, zjistíme, že pomoc byla celou dobu nablízku, jen jsme ji nevnímali.  

Bůh tu byl celou dobu s námi, jen my si ho nevšimli. Obrátili jsme se na něj, až 
když bylo nejhůř. Ale on tu byl od počátku. 

Pokračování příště …  

               (www.vira.cz) 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Zasvěcení naší země Kristu rukama Panny 
Marie 

Maria, naše Milá Paní,  

veliké věci ať skrze tebe vykoná Pán v naší době!  

Ať zvítězí dobro, pravda a láska!  

Ať se skrze Tebe znovu vrátí Tvůj Syn a náš Spasitel, Ježíš Kristus, mezi nás a my k 
Němu. 

Amen  

                      (modlitba z chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži)
      

•  Nebojte se přijít k lékaři! 

Řada zdravotnických zařízení, včetně naší FN postupně přechází do normálního 
provozu. Nebojte se přijít, je to bezpečné. Všem je při vstupu měřena teplota a 
dostanou roušku, ti rizikoví dokonce respirátor. Nezanedbávejte svoje kontroly a 
vyšetření, mohlo by vám to ublížit! Když budeme hrnout běžnou péči před sebou, 
jako to děláme již dva měsíce, tak to potom nebude snadno zvládnutelné. 

  (Prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.) 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 
 

• V tomto týdnu si připomeneme – v úterý je památka sv. Pankráce, mučedníka, ve 

středu je památka Panny Marie Fatimské, ve čtvrtek je svátek sv. Matěje, apoštola, 

v sobotu je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona 

Čech, příští neděle je 6. neděle velikonoční. 

• Mše svatá z farního kostela – bude skrze stream sloužena vždy v neděli v 8 hodin 

ráno. Od pondělí 11. května je omezen počet účastníků v kostele na 100 osob. 

Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června. 

• Kostelní sbírky – je možné – podle možností – i nadále přispívat do kostelních sbírek 

skrze bankovní účet: 1080111329/0800, dále osobními dary do pokladničky v kostele 

nebo předáním hotovosti duchovnímu správci na faře. Děkujeme. Obvyklé peníze, 

které dáváme o nedělích do sbírek, můžeme také shromažďovat doma a pak 

je odevzdat při první příležitosti v kostele 
 
 
 
 

 
 

Intence v příštím týdnu od (11. – 17. 5. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

11.5. Po 7,30 Za +Růženu Zikánovou 17,00 Za Boží požehnání 

12.5. Út ------  ------  

13.5. St 18,00  17,00 Za děti 

14.5. Čt 18,00 
Za rodiče Dytrtovy,  
syna Vladimíra  
a rodinu Fejfarovu 

17,00  

15.5. Pá 18,00 
Za Václava Horejše, 
+rodiče, živé a +sourozen-
ce a za celý rod 

17,00 Na úmysl dárce 

16.5. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za +rodiče Vendolských  
a duše v očistci 

17.5. Ne 8,00 

Za Františka a Annu 
Špačkovy, sestru Anežku, 
vnuka Luboše a vnučky 
Hany 

9,30 Za P. Eliase Vellu 

Lektoři Ne    Ne  

Čísla písní k liturgii     

Humor těchto dnů   
Prosba České psychiatrické společnosti: Přátelé, to, že v karanténě mluvíte se svými 
zvířátky, rostlinami nebo vybavením domácnosti, je NORM ÁLNÍ. Kvůli tomu volat nemusíte. 
Odbornou pomoc vyhledejte, až když vám začnou odpovídat. Děkujeme. Vaši přetížení 
psychiatři. 

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