
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                   
 
 
 
Vzpomínka na otce Miloslava: 

 

Milí farníci! 

V těchto dnech se asi i vám vrací vzpomínky na smutnou dobu, kdy se před rokem 

vytratila naděje na uzdravení otce Miloslava. Prožívala jsem ji s vámi a v 

modlitbách jsme si byli oporou. Pro mě to bylo bezesporu nejbolestnější období, 

jaké jsem dosud zažila, a to zejména při péči o maminku, které jsem právě já 

musela vzít poslední naději na záchranu syna. Tento nesnadný úkol, který mi Pán 

svěřil, a jak předznamenal jeden pražský kněz, celý nesmírně těžký rok spojený 

s vyklízením fary, měl být pro mě zkouškou. 

Nepochybně bych ji nezvládla nebýt vás farníků, přátel, kteří jste mi s upřímností a 

důvěrou otevřeli svá srdce, svou náruč, své domovy a obětavě mi pomáhali. Děkuji 

za vaše hluboká přátelství a porozumění. Tak mě Pán posiloval při zdánlivě 

nekonečné a bolestné práci. Velkou vzpruhou ve chvílích slabosti mi byl citát v 

novoročním přání, které si už Miloslav nepřečetl: „Jen ti, kteří vydrží ještě deset 

minut, když je vše ztraceno, vytvářejí naději.“ G. K. Chesterton. Měla jsem je na 

nočním stolku ve všech prostorech, kam jsem se vlivem okolností postupně 

stěhovala. Jsem si jistá, že otec Miloslav by s ním souhlasil, neboť často říkal, že 

Pán, on a farnost nepotřebují smutné křesťany, ale takové, co i v nepohodě 

dokážou zářit pro ostatní a otec Miloslav skutečně čerpal radost z víry u 

svatostánku a svítil pak druhým na cestu. Ke kněžské službě přivedl několik dalších 

otců kněží. Pro své letité sousedy byl přímým a pozitivním člověkem, který nezkazil 

žádnou legraci, aniž mu to ubralo na respektu a vážnosti jeho úřadu. Jeden můj 

známý, který ho při našich společných akcích poznal, je otci Miloslavovi dodnes 

vděčný, že díky jeho lidskosti, nadhledu a smyslu pro humor, přehodnotil svůj letitý 

záporný postoj ke katolické církvi.  

Cítím rozpaky, když se mi děkuje za práci pro farnost v uplynulém roce. Je tu přece 

mnoho obětavých lidí, kteří po dlouhé roky, den co den, obětavě slouží na faře, 

v kostele, viditelně či v skrytu. Těm je třeba děkovat a vážit si jich. Já jen plním slib, 

který jsem Miloslavovi, Pánem darovanému bratrovi, dala dříve, ale zejména 

v době, kdy již byl v nemocnici. Dodržení daného slova je pro mě nejvyšší 

hodnotou v každém vztahu. Slíbila jsem, že se postarám o maminku, jejich 

milovaného Sepíka a VŠE, co bude potřeba zařídit.   
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7. neděle v mezidobí 
20. února LP 2022 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 

Liturgický cyklus C 

Odp. Žalm: Milosrdný a milostivý je Hospodin. 

 



 
 

 

Byl to můj manžel, který se s Miloslavem z výletů a návštěv dobře znal, kdo mi ve 

chvíli krize a nesmírného smutku řekl, jeď na faru, teď tě Miloš a maminka potřebují 

a já si uvědomila, že nastala chvíle, kdy jim mohu oplatit to, co mi za ty roky 

umožnili, obětovali, poskytli duchovní domov, kde mě vždy se skutečnou 

křesťanskou láskou vítali, a kde jsem nacházela oporu při nesnadných životních 

situacích spojených zejména s odchodem rodičů a prožívala katechumenát.   

Nesmírně si rovněž vážím důvěry otců z biskupství a církevního soudu, pro třídění 

pozůstalosti nezbytné, a také ze strany rodiny, která se tehdy ocitla v komplikované 

zdravotní situaci a sestra Helenka prostě řekla, Ivo, udělejte na faře vše, co je 

potřeba, když k Vám měl důvěru bratr, máme ji také. Děkuji i Boží prozřetelnosti, že 

mě otec Miloslav tři měsíce před nemocí učinil pastorační asistentkou, a já tak 

mohla i během covidové uzávěry cestovat vylidněnými vlaky a vykonávat své 

zaměstnání. Pánu Bohu děkuji za pozitivní a vstřícný přístup zastupujícího 

duchovního správce, otce Prokopa, který mi byl oporou, ve správnou chvíli dokázal 

povzbudit, a společně jsme se postupně zorientovali v nepřehledné úřední agendě.  

Milí farníci, o nadcházejících Velikonocích to bude šest let, co jsem byla po 

přípravě u otce Miloslava, uprostřed vás, ve vašem kostele sv. Pavla pokřtěna. Bůh 

mě oslovil v místech, kde se psaly prvotní dějiny křesťanství a kde působili 

apoštolové. Stalo se tak v průběhu mého prvního putování po Anatolii. K tomu, že 

se mé srdce po dlouhých letech hledání a přibližování nakonec Ježíši Kristu 

otevřelo, přispěl díky své otevřenosti, toleranci a trpělivosti právě otec Miloslav. Má 

cesta na Pouchov začala naším prvním duchovním rozhovorem, po návštěvě hrobu 

sv. Filipa v Hierapoli a sv. Jana v Efezu a dalších míst pro křesťany posvátných.  

Stále mě u srdce hřejí vaše upřímná blahopřání o mé Velké noci. Vědomé přijetí 

Krista je natolik výjimečné a zavazující, že si jako konvertita nedokáži představit 

zvykovou víru, jak se o ní na Pouchově často hovoří. Někteří z vás jste tehdy říkali, 

že mi v dobrém závidíte, že jsem se pro křest mohla rozhodnout, připravit a prožít 

jej. 

Jsem vděčná za vaše přijetí, důvěru a to, že jsem celé roky mohla být mezi vámi. 

Věřím, že ještě budu farnosti užitečná. Srdce neuznává místní určení vymezené 

bydlištěm, diecézí apod. Mé křesťanské srdce má domov ve své křestní farnosti. 

 

Ivana Rybecká 

11.2.2022 

 
 
 
 
 
 

 

 

Žijeme s církví  
 



  
 

 
 
 

7. neděle v mezidobí - Sbírka svatopetrský haléř, dětská 

bohoslužba 

    20. 2. 2022 

Mše svatá v 8:00 na Pouchově - za živé a + z rodiny Daňkovy a Kloudovy a duše 

v očistci. 

v 9:30 na Rožberku - za + Růženu Bartošovu, manžela a živé a + z rodiny. 

v 10:45 v Lochenicích - na dobrý úmysl. 

Liturgie v příštím týdnu 

úterý Svátek Stolce svatého apoštola Petra 

středa Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 

příští 

neděle 

8. neděle v mezidobí  

Mše svaté budou obětovány:  

Pondělí 

21.2. 

v 7:30 - Pouchov - na dobrý úmysl. 

v 17 - Rožberk - na dobrý úmysl. 

Úterý 

22.2. 
   mše svatá není 

Středa 

23.2. 

    v 8:00 - Rožberk - za + manžela Mirka, rodiče a živé členy rodiny. 

    v 18:00 - Pouchov - za Michala Šafranka, rodiče a sourozence.  

Čtvrtek 

24.2. 

    v 17:00 - Rožberk - na dobrý úmysl. 

Pátek 

25.2. 

    v 8:00 – Lochenice - na dobrý úmysl.   

v 17:00 - Rožberk - za dar víry pro vnuky, pravnuky a jejich rodiče. 

v 18 :00 – Pouchov - na dobrý úmysl. 

Sobota 

26.2. 

    v 17:00 - Rožberk - za farnost. 

v 18:00 - Pouchov - na dobrý úmysl. 

Neděle 

27.2. 

v 8 hod - Pouchov - za Josefa a Miladu Ferbasovy a rodiče z obou 

stran. 

v 9:30 - Rožberk - za + Jiřího Lisého, rodinu Lisých a Zilvarovu a 

živé členy rodiny. 

v 10:45 - Lochenice - na dobrý úmysl. 

 

 

 

 

 

 

Příprava na příští týden 
 



 

 

 

 

Setkání pastorační rady 

proběhne ve středu 23. února 2022 od 19:30 na faře na Pouchově. 

 

Tichá adorace 

bude ve farním kostele dnes v neděli 20. února 2022 od 19:30 do 20:30 hod. Jste 

srdečně zváni.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakce: P. Jiří Heblt, Jitka Novotná (JN), Martin Novotný (MN), Matěj Havel (MH) Příspěvky do zpravodaje: 
jitun.no@seznam.cz (uzávěrka příspěvků: středa 18 hodin). Distribuce: Jan Mádlík (Pouchov, Ržb) (uzávěrka pro 
tisk: v pátek ve 12 hodin)  
 

Lektoři příští neděle 27.2. 

Pouchov Lenka Rusková Rožberk Marie Bártová 

 Ondřej Rusek  Miroslav Švorčík 

 Anna Brychová  Jana Pišlová 

Úklid kostela 

Pouchov V.skupina   

mailto:jarka.detova@seznam.cz

