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K zamyšlení: 
 
 

 

 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Skutky apoštolů 8,5-8.14-17 

 
 

                 
 

 
2. čtení: 1 list Petrův 3,15-18 

 
 

 
Evangelium: Jan 14,15-21 

 
 
 

Papež František vyzval církev ke slavení týdne Laudato si 

„Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dorůstajícím dětem? 
Tato otázka mne podnítila k tomu, abych vás vyzval k účasti na týdnu Laudato si´ od 16. 
do 24. května t.r. Půjde o globální kampaň u příležitosti pátého výročí encykliky 
Laudato si´ věnované péči o společný domov. Opětovně naléhám, aby se reagovalo 
na ekologickou krizi, volání země a nářek chudých, kteří již nemohou déle čekat. Pečujme 
o stvoření, které je darem našeho dobrého Boha, Stvořitele. Slavme společně týden 
Laudato si´. Kéž vám Bůh žehná a nezapomínejte se za mne modlit. Děkuji.“                 

                                                                                                                        (vira.cz) 
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6. neděle velikonoční 
17. května LP 2020 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 

Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Jásejte Bohu, všechny země, aleluja. 

 

Téměř plynule navazujeme na minulou neděli. Vracíme se do večeřadla a nasloucháme 
Ježíšovým slovům během poslední večeře. Řeč se točí kolem daru Ducha svatého. 

Apoštol povzbuzuje křesťany, kterým pravděpodobně hrozí ústrky. Nejde jen o osobní 
statečnost, ale i o odvahu svědčit o víře. 

Liturgie se již soustředí na téma daru Ducha svatého. Je to dar, který církev spojuje 
především se svátostí biřmování, a modlíme se za biřmovance. Ducha svatého potřebuje 
církev pro svůj život a je třeba o jeho dary prosit stále. V neposlední řadě papež František 
vyzval, aby byl u příležitosti pátého výročí vydání encykliky Laudato si´ celý následující 
týden věnován chvále a ochraně stvoření. 

Církev zakusila první pronásledování a mnozí se rozptýlili do okolních zemí (rok 37–41 
po Kr.). Filip odešel do Samaří (cca 50 km, dnešní Sabastia u Náblusu) a tam začal 
hlásat evangelium. Všimněme si, jak Skutky jasně rozlišují křest od daru Ducha svatého, 
který je obvykle dán pokřtěným až po modlitbě vkládání rukou. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Dominik Duka: Vzpomínka na Karla Otčenáška 
 

Královehradecké biskupství vydává při příležitosti nedožitých sta let sídelního 
hradeckého biskupa, arcibiskupa Karla Otčenáška (1920-2011) sborník vzpomínek. 
Svou vzpomínkou přispěl i kardinál Duka.  

 
„Mám-li začít své vzpomínky na Karla Otčenáška, tak naše první setkání 

jsem absolvoval v uniformě vojáka základní služby. Byl jsem si od něj vyžádat 
souhlas, zda bych mohl nastoupit do litoměřického kněžského semináře. Ani ve snu 
mě nenapadlo, že jednoho dne budeme úzce spolupracovat a žít pod jednou 
střechou biskupství v Hradci Králové, kde jsem se po něm ujímal vedení diecéze.  

 
Jedním z největších projektů, který otec arcibiskup začal, byla oprava někdejší 

jezuitské koleje a vybudování vzdělávacího centra diecéze s názvem Nové 
Adalbertinum. Navázal tak na dílo našeho předchůdce, biskupa Edvarda Jana 
Brynycha, 19. královéhradeckého biskupa (1846-1902). Vzdělávání a péče o věřící 
se měla dít v široké škále od kléru po laiky, neměla být soustředěná na jednu 
skupinu. Proto se otec Karel upnul na možnost získat budovu za jednu korunu 
a s pomocí věřících z diecéze, našich přátel ze švýcarského kantonu Thurgau, 
diecéze Solothurn a z nadace Kirche in Not, ji opravit a uvést do života. Věděl dobře, 
co dělá. Byl to doyen biskupské konference, znal život Církve ve svobodné 
společnosti, za druhé světové války i v totalitě, kdy jej zažil do hořkých konců 
zašlapání člověka a pádu lidské důstojnosti. Věděl, co Církev potřebuje a bude 
potřebovat. Nejstarší biskup dokázal vytýčit nejmodernější program pro Církev v naší 
zemi, v královéhradecké diecézi. Nikdo jsme v té době netušili, že vznikne v Hradci 
Králové univerzita a některé kádry i katedry vzejdou právě z Adalbertina.  

 
Rád vzpomínám na nástup otce Karla do úřadu. Byl historicky jedinečný a nikdy 

se asi nebude opakovat. Byl u toho prezident republiky Václav Havel a další 
představitelé státu, kardinálové Lustiger, Meisner, Groer a Gulbinowicz. Nikdy v této 
zemi nezažil nastupující biskup takovou slávu. Otec biskup Karel si postěžoval, 
jak je biskupská berla těžká. Vzpomínám si, jak mu na to Jean-Marie Lustiger řekl: 
"Počkej tak za rok, Karle, jak teprve ztěžkne, že ji sotva uneseš." Na otci Karlovi 
jsem pak mohl poznat, že ta paráda biskupského úřadu je jen vnější pozlátko, a že ta 
tíha služby tak zářivá rozhodně není. Je to podobné jako s vojáky. Mají sice parádní 
uniformy, ale cvičení i boj se vede v blátě a maskáčích. To mi dal Karel Otčenášek 
poznat a mnohokrát jsme o tom hovořili. Stal se mi vzorem, učitelem a jsem Pánu 
Bohu vděčný, že jsem mohl jít v jeho šlépějích v rodném kraji.“  

 

+ Dominik kardinál Duka OP  
 

arcibiskup pražský a primas český  

 
 

 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Zamyšlení – Tvoje tělo je jako dům 

Dnešní úkol začni přemýšlením o této větě z Bible: „Tvoje tělo je chrámem Ducha 
svatého, který v tobě přebývá a které máš od Boha“ (Podle 1 Kor 6, 19) 

Znamená to, že si své tělo můžeš představit jako dům, ve kterém chce bydlet sám 
Bůh. Jak ten dům vypadá? Jak s ním zacházíš?   

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

• Režim autopilota není v krizi to nejlepší 

Dříve, než tedy kdykoliv začneme řešit, děsit se a snad i nadávat, rozhlédněme 
se, jaké jsou naše možnosti. A zakomponujme do našich plánů a řešení to 
nejdůležitější: Boží spásu. Protože, jak se četlo v liturgii: „V nikom jiném není spásy“ 
(Sk 4,12).  

Samozřejmě, že musíme jednat sami. Ale jde o to, abychom na těžkosti a krize v 
našem životě nereagovali jako „neřízené střely“, ale abychom čerpali moudrost, 
nadhled a sílu od Toho, který nás vede cestou Domů. A je s námi, třeba i když naše 
cesta zrovna vede skrze „temnotu rokle“ (viz žl 23, 4).                        (www.vira.cz) 

• Svědectví – Jitka 

Jmenuji se Jitka, je mi 35 let a jsem absolventkou lékařské fakulty. Chtěla bych se 
s Vámi podělit o svědectví o své cestě k Bohu. Pokřtěna jsem byla, když mi byl 
měsíc, v církvi československé husitské. K víře jsem vychovávána nebyla – jen 
k dobrému, poctivému způsobu života. Když mi bylo 18 let, vážně mi onemocněla 
maminka a rozpadla se naše rodina – tatínek odešel. V mých 21 letech maminka 
po velkém utrpení zemřela. Bylo to těsně před Vánocemi, 20. prosince. Zůstala jsem 
sama. 25. prosince jsem byla sama doma a bylo mi moc smutno. Vzpomněla jsem si, 
že když jsem byla malá, chodívaly jsme se s maminkou na Vánoce dívat do kostela 
na jesličky. Šla jsem tedy do nejbližšího kostela. Dříve jsem kostel navštěvovala jen 
na varhanní koncerty (varhany jsem měla vždy velmi ráda), či když jsem se chtěla 
podívat na umělecká díla. Na mši jsem do té doby ještě nikdy nebyla, ani jsem nic 
o Bohu ani víře nevěděla (jen to, že existuje Bible – tu jsem dříve dvakrát otevřela, 
ale vždy po přečtení první stránky opět odložila). 

     Tedy na Boží hod vánoční, aniž bych věděla, co je to za svátek, jsem se ocitla 
v kostele před jesličkami. Bylo mi tam moc dobře a hezky. Pak začaly z kůru hrát 
varhany a mě bylo ještě lépe. Ale pak se kolem začali shromažďovat lidé, stále jich 
přibývalo a já jsem dostala strach, že mě někdo uvidí, a že mě vyhodí ze školy (bylo 
to ještě před revolucí). Pochopila jsem, že v kostele se bude "něco" dít. Netušila 
jsem, že to bude slavná mše svatá. Touha poslechnout si varhany a pocit klidu 
a dobra nakonec zvítězily nad strachem. Sedla jsem si do zadní lavice a zůstala 
na celou mši svatou. Ten den se zpívá odpověď k žalmu: "Uzřely všechny končiny 
země spásu našeho Boha". Tato věta ke mně promluvila v souvislosti s utrpením mé 
maminky. Vždyť pro ni smrt byla také spásou. Odešla jsem z kostela s vědomím, že 
"tady na tom něco bude". Ta věta – odpověď k žalmu – ve mně zůstala.  

Pokračování příště…       (www.katolik.cz) 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Jana I., papeže 

a mučedníka, ve středu je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze, ve čtvrtek 

je slavnost Nanebevstoupení Páně, začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání 

Ducha svatého. Příští neděle je 7. neděle velikonoční. 

• Mše svatá – v neděli 17. května bude možné od 8 hodin navštívit mši svatou 

do počtu 100 osob, což v našich kostelích znamená, že se tam vejdeme téměř 

všichni. Proto – po delší době – zvu všechny farníky na tuto bohoslužbu, především 

naši mládež a ministranty. Mše svatá z našeho kostela bude i tuto neděli 17.5. (a až 

do 7. června) vysílaná přes internet (YouTube, kanál “Miloslav Šiffel“). Neděle 

14. června by pak měla být bez omezení počtu a rozestupů. 

• Století Karla Otčenáška. Exteriérová výstava Arcibiskup Karel Otčenášek 

23. biskup královéhradecký (1920-2011) je věnována Mons. Karlu Otčenáškovi, který 

by se v roce 2020 dožil sta let a je součástí projektu Století Karla Otčenáška, který 

chce u této příležitosti připomenout jeho odkaz současnosti. Vernisáž výstavy se 

uskuteční v úterý 2. června 2020 v 15.30 hodin v prostoru Teras Karla 

Otčenáška v Hradci Králové, které byly u příležitosti stého výročí narození Karla 

Otčenáška, čestného občana města, rozhodnutím zastupitelstva z března letošního 

roku pojmenovány jeho jménem. Výstavu a celý projekt Století Karla Otčenáška 

pořádá spolek Saeculum, z.s. (lat. století) za podpory Statutárního města Hradec 

Králové, Královéhradeckého kraje a Statutárního města  
 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (18. – 24. 5. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

18.5. Po 7,30  17,00 Na úmysl dárce 

19.5. Út ------  ------  

20.5. St 18,00  17,00 Za rodinu Tauchmanovu 

21.5. Čt 18,00  17,00 Na úmysl dárce 

22.5. Pá 18,00  17,00 Za rodinu Podzimkovu 

23.5. So 18,00 Za farnost 17,00 Za rodinu Havlovu 

24.5. Ne 8,00 
Za +rodiče, jejich souro-
zence a duše v očistci 

9,30 
Za +manžela a živé členy 
rodiny 

Lektoři Ne  
Jaroslava Vojáčková 
Jiří Vojáček 
Hana Špatenková 

Ne  

Čísla písní k liturgii  517  517  

Úklid kostela Skupina III.    

Humor ze židovského prostředí 
"Roubíček, natočej mi jedno pivo!" "Tady ho maj, Kohn, a tady maj účtenku EET." "Co to má 
bejt, EET, Roubíček?" "To neznaj, Kohn? To je teď novej zákon. “"Roubíček, a co je nám 
dvěma do Novýho zákona ?!" 

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