
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 

K zamyšlení: 
Pozornost církve se opět obrací k Vánocům. Ale nikoli jen k narození dítěte – Ježíše. 

Nejprve se budeme ptát po druhém příchodu Krista, tedy na konci věků. Příchod – advent – 
znamená pravdivý soud nad naším jednáním, nevěrou… Dnešní neděle jakoby z odstupu 
nahlíží náš běžný život. Můžeme stanout před Bohem, nejsme zmítáni kdejakou módou 
či filosofií? 

Komentáře k liturgickým čtením: 

                                    1. čtení: Z knihy proroka Jeremiáše 33,14-16 
 

➢              

 
                                                

                                      
                                     

                 2. čtení:  Z prvního listu sv. apoštola Pavla Soluňanům 3,12-4,2 

 
 
                                       
                                                       
                                          
                                    Evangelium podle Lukáše 21,25-28.34-36 
 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Prožívání doby adventní – čím má být pro nás advent? 
 

I když středem liturgického roku jsou velikonoce, liturgický rok začíná okruhem vánočním, 
který obsahuje dvě liturgické doby: dobu adventní a dobu narození. Advent začíná čtyři 
neděle před vánocemi a končí před prvními nešporami slavnosti Narození Páně. Od nich 
běží doba narození (vánoční) až do první neděle po Zjevení Páně, tedy do svátku Křtu 
Páně. Adventní doba „má dvojí ráz: je totiž dobou přípravy na slavnost Narození Páně, v níž 
se připomíná první příchod Božího Syna k lidem, a zároveň dobou, kdy se touto 
vzpomínkou srdce zaměřuje k očekávání druhého Kristova příchodu na konci časů. Z těchto 
dvou důvodů je advent dobou zbožného a radostného očekávání." Zatímco dobu 
velikonoční, postní a narození mají všechny liturgie, advent je zvláštností liturgie západní.                             

(pokračování na straně 2) 

 
 
 
 
 

      Nedělní farní zpravodaj 40/15 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

    První neděle adventní   
   29. listopadu LP 2015 

   Barva fialová.  Mše vlastní. Bez Gloria 

                  Začíná liturgický cyklus C.  

   Odp.:  K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši.  

Prorok Jeremiáš působí v posledním úseku dějin Izraele před pádem do Babylonského 
zajetí (587 před Kristem). Varuje Izrael, ale ten neslyší. Přesto se v jeho proroctví mluví 
také o nové perspektivě. Bůh dá novou smlouvu, na troskách vznikne život. Cílem poselství 
není vzbudit strach, ale vytrhnout nás ze zaujetí sebou samými a dovést nás k pravým 
hodnotám. 

Dvacátou první kapitolou vrcholí Ježíšova slova k zástupům. Od následující kapitoly 
se bude vyprávět o poslední večeři a Ježíšově smrti. Jako i Marek a Matouš na konci 
Ježíšových slov zařazuje autor eschatologickou řeč (o posledních věcech). Cílem 
je povzbudit ke statečnosti a odvaze nevěřit každému zmatku, který v budoucnosti nastane. 

První list Soluňanům (též se označuje Thesalonickým) je zřejmě vůbec nejstarším textem 
NZ. Pavel vypráví o své cestě s Timoteem a těší se na návštěvu u Soluňanů. K tomu 
připojuje své přání či požehnání (náš text). Úryvek je zde zařazen kvůli zmínce o příchodu 
našeho Pána. 

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: farnost.pouchov@seznam.cz 
ICLic. Miloslav Šiffel, farář, email: miloslav.siffel@volny.cz, m: 605 285 796 

mailto:miloslav.siffel@volny.cz


 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení         Připravuje P. Miloslav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dějiny vývoje adventní doby (pokračování se strany 1) 
 

Dějiny adventu začínají na Západě v jižní Galii a ve Španělsku ke konci 4. století. Tam 
byla pociťována potřeba asketické přípravy na vánoce a Zjevení Páně, také proto, že se 
ten den udílel křest. Přípravná doba trvala tři neděle a brzy dostala postní charakter, 
aby se napodobil 40-ti denní půst před velikonocemi, který byl také přípravou na křest. 
Jelikož se v galské církvi křesťané nikdy nepostili v sobotu a v neděli, bylo třeba osmi týdnů, 
aby se dosáhlo plného počtu čtyřiceti dní před Zjevením Páně. Tak  vznikla „Quadragesima 
sancti Martini," (čtyřicetidenní) postní doba, začínající svátkem sv. Martina z Tours - 
11. listopadu a končící 5. lednem následujícího roku. 

V Římě nikdo nepomyslil na to, předsunout před vánoce postní dobu po 40 dní, přesto 
však se v 6. století začaly poslední dva týdny před vánocemi (a do té doby spadající 
kvatembrové  dny) liturgicky upravovat, aby vyjadřovaly příchod Páně (latinsky adventus) 
na tento svět, zvěstování Panně Marii a vystoupení Jana Křtitele. To je také rozdíl v chápání 
adventu v Římě a v galské liturgii. Zde to byla doba asketické přípravy, v Římě přípravy 
liturgické. V podstatě byla adventní liturgie vybudována za papeže Řehoře Velikého a dosud 
má charakter památky na první příchod Páně a přípravy na jeho příchod na konci dějin. 

V následujících staletích ovlivnil galský advent římskou praxi, zejména když v 10.-11. 
století pronikly frankogalské prvky do římské liturgie. Advent se částečně stal postní dobou: 
od středověku se užívá fialových parament, oltář se nezdobí květy, odpadá Gloria, Te Deum, 
hra na varhany. Ale půst se uplatnil jen přechodně a značně pozdě, také rozsah adventu 
(4 týdny) se prosadil až ve vrcholném středověku. Že Řím nepovažoval advent liturgicky 
za postní dobu, je patrné z toho, že na rozdíl od postu se o nedělích vždy zpívalo aleluja. 

Začátkem liturgického roku se stal advent ve 12. -13. století, předtím v Římě začínal 
liturgický rok slavností Narození Páně. Také ve východních liturgiích najdeme určitou 
přípravu na vánoce, ale nikde není advent vybudován tak jako v liturgii římské. 
 

Ráz a průběh adventu 
 

Liturgická obnova adventu odstranila především jeho postní charakter a liturgicky 
jej dobudovala (nové adventní preface, vstupní antifony a modlitby na každý feriální den 
v týdnu, nové uspořádání lekcí). Gloria se sice neříká, ale z jiného důvodu než v postě - zde 
se vyčkává, až andělský hymnus zazní, jako zazněl poprvé uprostřed Svaté noci.  

Texty první adventní neděle a dalších dnů až do 16. prosince vyjadřují eschatologický ráz 
adventu a povzbuzují k očekávání druhého příchodu Páně. Symbolem tohoto adventního 
motivu by mohla byt prázdná Hetoimasia (trůn) Vševládnoucího, jak ji zobrazují 
starokřesťanské mozaiky v Římě a v Ravenně: naše zraky jsou upřeny na tento trůn 
a čekáme, až na něj Pán zasedne. Eschatologické očekávání vhodně navozují lekce 
o Mesiáši a jeho království z proroka Izaiáše. 

Od 17. do 24. prosince sledují formuláře bezprostřední přípravu na Narození Páně. 
Dosahuje se toho vlastními formuláři na každý den a evangelními čteními (1. kapitola 
Matouše a Lukáše) líčícími události, jež předcházely Kristovu narození.  

Jestliže naším prvním průvodcem adventem je Izaiáš (v nedělních a feriálních čteních) 
a připravuje nás na druhý příchod Páně, je naším druhým průvodcem Jan Křtitel a připravuje 
nás na příchod Páně v těle. Proto se evangelia 2. a 3. neděle a od středy druhého 
adventního týdne zabývají postavou a učením Jana Křtitele. 

Čtvrtá adventní neděle je jakousi obdobou byzantských nedělí „Otců" (od Adama 
až k svatému Josefovi), neboť čtení ukazují starozákonní světce (Izaiáše, potomky Davidovy) 
a evangelium Pannu Marii, jak všichni tito očekávají narození Spasitele světa - Emanuele. 
 

(Z knihy ThDr. Ladislava Pokorného: Obnovená liturgie) 

 

Žijeme s církví  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Autentická vzpomínka na svatořečení Anežky České v r. 1989 (Václav Vaško) 
– dokončení z minulého čísla 
Strhující slavnost pokračovala v pondělí dopoledne v Aule Pavla VI., kam jsme se 
jakýmsi zázrakem vtěsnali dávno před stanoveným setkáním se Svatým otcem. Na 
sestavování více než hodinového programu předcházejícímu papežské audienci jsem se 
podílel a moderoval jsem jej. Zpívali v něm Cantores Pragenses (sbor baziliky svatého 
Jakuba), Moravský cherubínský sbor z Brna a sbor litoměřických bohoslovců. 
S ohromným nadšením, potleskem a skandováním "Ať žije kardinál Tomášek" , vešel 
uprostřed úvodního programu do auly muž, jehož životní cesta vrcholila ve chvíli, kdy 
česká církev jím vedená, a celý národ, stál na prahu svobody. Byl-li ovacemi uvítán 
Tomášek, jak potom vyjádřit nadšení, jakým byl při svém příchodu pozdravován papež 
Jan Pavel II. Svůj projev začal slovy: "Toto je den, který učinil Hospodin, radujme se z 
něho. Na oltář je povýšena ochránkyně církve v českých zemích." Papež dále vyslovil 
naději, že se bude pokračovat v jednáních mezi Československem a Vatikánem, aby 
mohly být obsazeny biskupské stolce a mohla být ustavena biskupská konference. Na 
závěr řekl: "Vaše pouť nesmí končit dnes. Její poslání si odnášejte do svého 
každodenního života. " 
Papež byl viditelně dojat. Usmíval se, znovu a znovu žehnal. Mohutně zněl v závěru 
audience zpěv svatováclavského chorálu, československé hymny, hymnické písně 
Hospodine, po miluj ny a opakované Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. 
Skandované volání "Ať žije Svatý otec!" a "Papež do Prahy!" provázelo Jana Pavla při 
odchodu z auly. Každý se ho chtěl dotknout. Podával ruce vpravo, vlevo. Téhož dne 
odpoledne jsme se ještě zúčastnili mše svaté v chrámu svatého Pavla za Hradbami. 
Hlavním celebrantem byl slovenský kuriální kardinál Jozef Tomko. Liturgie byla 
trojjazyčná, zpívali jsme ze zpěvníčků, které nám byly rozdány, česky, slovensky a 
německy. Organizačně připravili tuto mši naši němečtí přátelé z Ackermann-Gemeinde, 
kteří si zachovali vztah ke své staré vlasti a Anežku Přemyslovnu považují stejně tak za 
svou jako my. Tuto mši jsem zbaven napětí z organizačních povinností prožíval 
intenzivně. Zřetelně jsem si uvědomoval katolicitu, všeobecnost církve a možnost její 
integrující role v rozhádaném světě.       z www.vira.cz – úryvek z knihy Ne vším jsem byl rád 
 

➢ Sbírka pro azylové domy na Pouchově 

Třetí neděli adventní 13. 12. 2015 se po mši svaté uskuteční na Pouchově i Rožberku 
tzv. dveřní peněžitá sbírka. Reagujeme tak na prosby vedení obou azylových domů, 
které na Pouchově máme. 

Jako každý rok bude výtěžek sbírky věnován na nákup vánočních dárků a úhradu léků 
a zdravotních potřeb pro obyvatele azylových domů. Finanční obnos pomůže 
pracovníkům charitního zařízení nakoupit dárky cíleně pro jednotlivé obyvatele 
s přihlédnutím na jejich aktuální potřeby.  Za Vaši štědrost předem děkujeme.          V. H. 
 

➢ Maminky, přijďte se modlit 

Setkání skupinky Modlitby matek se uskuteční v pondělí 30. listopadu 2015 v 18 hodin 
na pouchovské faře. Těšíme se na Vás.                                                                       V.H. 

 

➢ Jak můžeme pomoci uprchlíkům? 

Prosím, věnujte pozornost anketě na stolku v zadní části kostela. Koordinátoři pomoci 
uprchlíkům zjišťují možnosti hradeckých farností i jednotlivců. Děkujeme předem za 
zájem o tuto problematiku.                                                                                                 V.H. 

Církev žije ve světě     

http://www.vira.cz/


  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je svátek sv. Ondřeje, apoštola, ve čtvrtek 
je památka sv. Františka Xaverského, kněze, příští neděle je 2. neděle adventní. 

• Roráty na Pouchově – počínaje zítřkem 30. listopadem a konče 21. prosincem 
na Pouchově vždy již od 7 hodin ráno, od 6,30 hodin bude adorace před NSO. 

• Katecheze pro mládež – ve čtvrtek při mši svaté od 18 hodin. Téma: sv. nemocných 

• Návštěvy starých farníků – na první pátek v dopoledních hodinách. 

• Ministrantská schůzka – mimořádně v sobotu 5. prosince od 9 – 11hodin na faře. 

• Setkání pastorační rady – zvu předběžně členy této rady na setkání ve středu 
9. prosince od 19 hodin, spolu vytvoříme pastorační plán na příští rok. 

• Žehnání chleba – v sobotu 5. prosince ve 12 hodin požehná na Šrámkově statku 
v Pileticích P. Miloslav chléb. Jste srdečně zváni na tuto událost. 

• Pozvání na zpívané nešpory naší kapituly - v neděli od 17, 30 hodin do katedrály. 
 

Bohoslužby v příštím týdnu (30. 11. –  6. 12. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Den Pouchov Rožberk 

 30.11.  Po   7,00 Za +Růženu Zikánovou 17,00  

  1.12.  Út ----  ----  

  2.12.   St 18,00 
Za Marii Vaňkovou, 
manžela a celý rod 

17,00 
Na poděkování a další 
pomoc pro rodiny a 
duše v očistci 

  3.12.  Čt 18,00 
Za Annu Barnášovou  
a  zemřelé toho rodu 

17,00 
Za těžce nemocnou Marii 
Izákovou 

  4.12  Pá 18,00 
Za Anežku a Václava 
Čechovy a duše v očistci 

17,00 
Na poděkování a další 
pomoc pro rodiny a 
duše v očistci 

  5.12.  So 18,00 Za farnost 17,00 
Na poděkování a další 
pomoc pro rodiny a 
duše v očistci 

  6.12.  Ne     8,00 
Za rodiče Dytrtovy,  
syna Vladimíra  
a Annu Fejfarovou 

  9,30 

Za Annu Houfovou, 

manžela, dceru a ten 
celý rod 

  6.12. Ne 8,00 
Jitka Rusková 
Ondřej Rusek 
Alena Záveská 

9,30  
Eliška Rusková 
Anna Chmelíková 
Petr Rusek 

Čísla písní k liturgii  101,121,111   

   Úklid kostela  Skupina VII.  I. skupina 

    
    

Trocha dětského humoru:   
Katecheta s dětmi probírá Boží vlastnosti. Jeden chlapec se hlásí o překot, ale nemůže 
si vzpomenout na slovo „věčný,“ které je pro něho cizí. Proto vyhrkne: „Bůh je trvanlivý!“ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Redakce: Jarka Devetterová (JD), P. Miloslav Šiffel (MŠ), Veronika Horejšová (VH), Hana Špatenková (HŠ), Marie 
Podzimková (MP), Matěj Havel (MH) Příspěvky: jarka.detova@seznam.cz  t: 495 408 501, m: 603 764 771(uzávěrka 
středa 18 hod).  Distribuce:Jan Mádlík (Pouchov), Miloslav Devetter (Ržb) (uzávěrka pátek 12 hod). 

   Příprava na příští týden 
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