
„Naděje neklame, protože Boží láska 
je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, 

který nám byl dán.“ 
 (Řím 5,5) 

V úterý 16. února 2021 po těžké nemoci 
zemřel ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové 

I C L i c .  M i l o s l a v  Š i f f e l  
sídelní kanovník Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové, 

farář v Hradci Králové – Pouchově, okrskový vikář vikariátu Hradec Králové, 
soudce Diecézního církevního soudu v Hradci Králové 

Narodil se 14. září 1954 v Červené Vodě. 
Na kněze byl vysvěcen 27. června 1981 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. 

Působil v Pardubicích jako farní vikář, od r. 1982 jako administrátor v Hradci Králové – 
Pouchově, později v Orlických horách v Sedloňově a od r. 1989 v Chocni. 

V letech 1994-95 byl sekretářem diecézního biskupa, od r. 1995 děkanem v Ústí n. O. 
V letech 1999-2003 působil ve funkci vicekancléře diecézní kurie. 

V roce 2003 se vrátil do pouchovské farnosti, kde se stal v r. 2005 farářem. 
Jako administrátor spravoval odtud rovněž farnost Lochenice. 

V r. 2004 se stal sídelním kanovníkem Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha 
v Hradci Králové a od r. 2007 byl okrskovým vikářem vikariátu Hradec Králové. 

Od r. 2009 působil rovněž jako soudce Diecézního církevního soudu v Hradci Králové. 
Veselostí srdce přiváděl mnohé k radosti života s Bohem. 

Rozloučíme se s ním při slavení Eucharistie 
v sobotu 20. února 2021 v 10:30 hodin 

v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. 
Katedrála bude otevřena pro soukromé rozloučení od 9:30 hodin. 
Průběh bohoslužby bude živě přenášen – odkaz zájemci naleznou 

na webových stránkách Biskupství královéhradeckého. 

Po mši sv. bude převezen do farnosti Hradec Králové – Pouchov, 
kde od 12:30 bude ve farním kostele sv. Pavla, apoštola, 

příležitost pro osobní soukromé rozloučení. 
Od 13:30 hodin začnou obřady posledního rozloučení, 

po kterých uložíme, jak si přál, jeho mrtvé tělo do hrobky 
Katedrální kapituly na místním hřbitově. 

Pohřební obřady se vzhledem k okolnostem koronavirové pandemie uskuteční jen 
v možnostech daných platných hygienických opatření. 

Vzhledem k opatřením nouzového stavu prosíme kněze, aby za zemřelého odsloužili 
mši svatou, a věřící prosíme, aby na něho pamatovali ve svých modlitbách. 

R. I. P. 
Jménem pozůstalých:  

Helena Rýznarová, matka 
Helena Chvalová, sestra s rodinou 

kněží a jáhni vikariátu Hradec Králové 
Katedrální kapitula při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové 

Biskupství královéhradecké 


