
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 

K zamyšlení: 
Adventní doba zaměřuje pozornost na příchod mesiáše. Co všechno to znamená? Nejde 

jen o jeho osobu, ale o události, které přináší jeho přítomnost, jak ukazuje první čtení. 
Lze možná mluvit o určité „atmosféře příchodu“, jak vypráví žalm. Zároveň liturgie podtrhuje 
význam těch, kteří připravují prostor pro mesiáše, což souvisí s postavou Jana Křtitele 
(evangelium). Ačkoli máme oči zaměřeny na Vánoce, přeci církev nepřestává klást důraz 
také na druhý příchod Krista, jak je patrné v druhém čtení. Všechny tyto body zahrnuje 
pojem advent. 

Komentáře k liturgickým čtením: 

                                    1. čtení: Z knihy proroka Barucha 5,1-9 
 

➢              

 
                                                

                                      
                           2. čtení:  Z listu sv. apoštola Pavla Filipanům 1,4-6.8-11 

 
 
                                       
                                                       
                                      Evangelium podle Lukáše 3,1-6 
 

 

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

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

Úmysly apoštolátu modlitby 
 
PROSINEC 

1. Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který se nikdy neunaví 
nám odpouštět. 

2. Za rodiny, zejména za ty, které trpí, aby v Ježíšově narození nalezly znamení 
pevné naděje. 

3. Aby Bůh slávy, Otec našeho Pána Ježíše Krista, osvítil naše srdce a my pochopili, 
jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví. 

 

 
 
 
 
 

      Nedělní farní zpravodaj 41/15 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

    Druhá neděle adventní   
   6. prosince LP 2015 

   Barva fialová.  Mše vlastní. Bez Gloria 

                              Cyklus C.  

          Odp.:  Velkou věc s námi učinil Hospodin,  
                             naplnila nás radost! 

Tato kniha vznikla zřejmě mnohem později (2. století před Kristem) než popisované 
události. Její příběh patří do období působení proroka Jeremiáše (6. století před Kristem). 
Slibuje návrat Izraele do své vlasti. Verš 5,6 je citací Iz 40,4 a odrazí se nám v evangeliu. 
Text sám je však velice krásným zaslíbením, které platí i pro nás! 

Evangelista Lukáš v prvních dvou kapitolách popsal dětství a původ Ježíše z Nazareta. 
Dnešním textem otevírá jeho veřejné působení. Jako první kapitoly začaly příběhem 
o narození předchůdce Jana Křtitele, tak i nyní začíná vyprávěním o Janově působení. 
Jeho slova jsou citací SZ (Iz 40,4), která se mají vzápětí naplnit na přicházejícím Kristu. 

Přeskočili jsme úvodní pozdrav listu Filipanům a čteme první verše této radostné epištoly. 
Všimněme si, že tyto verše jsou neseny tématem posledního dne (eschatologický prvek). 
Jde však o jakýsi úvod či úvodní klauzuli listu, proto má slavnostní ráz. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mikuláš a čert (odpověď na otázku) 
 

Z dětství mám velmi neblahou vzpomínku na to, jak nás rodiče jako malé 
děti strašili čerty v souvislosti se svátkem sv. Mikuláše. Dnes bych mohla říci, 
že jsme si prožili trauma, ze kterého jsme se dostávali až v dospělosti. Moje 
kamarádka, která pracuje ve školce, se mi svěřila, že k nim do školky každý 
rok přijdou nějací lidé převlečení za čerty a že se vždy několik dětí strachem 
počůrá. Je opravdu nutné děti vychovávat strachem? Co si myslíte 
o způsobu, jakým se tradičně slaví předvečer svátku sv. Mikuláše? Má to 
vůbec něco společného s křesťanstvím? 

 
Strašení dětí a návštěvy čertů opravdu s křesťanstvím nic společného 

nemají. Čert a anděl v doprovodu Mikuláše je zvyk pocházející z Německa 
někdy ze středověku. Anděl měl děti chválit a čert kárat, Mikuláš rozdával 
dárky. To, že z této tradice zbylo v poslední době na mnohých místech jen 
strašení a reje lidí převlečených za zrůdné bytosti nahánějící hrůzu, je pouze 
jeden z dalších projevů této zmatené doby. 

Vychovávat děti strašením je zvrácené, ať to má jakýkoliv kontext, a nemá 
to s křesťanskou výchovou nic společného. Je jisté, že se děti musejí 
postupně učit překonávat strach, ale vždy nejprve v bezpečí otcovy nebo 
matčiny náruče a později alespoň v blízkosti někoho z rodičů. Rodiče mají 
být vždy garanty bezpečí a jistoty domova. Pokud postava čerta zůstane 
jen pohádkovou bytostí symbolizující zlo, která je ale vždy podřízena 
dobrému Mikuláši, aby nemohla škodit, tak to může být i zábavné. Prostě 
to navazuje na svět pohádek, který je dětem velmi blízký a ve kterém dobro 
vítězí nad zlem. Tím to může být i výchovné. 

Ze zkušenosti vím, že lze tuto tradici využít k dobru. A to nejen tím, že je to 
příležitost, jak dětem mluvit o zlu v kontrastu s dobrotou svatého Mikuláše. 
V jednom společenství jsem zažil, jak byly děti poté, co samy dostaly 
dárečky, vyzvány, aby se rozdělily o to, co samy dostaly, a daly něco 
ze svého dětem, které nemají nic. Nakonec to byl nejsilnější zážitek 
pro všechny zúčastněné. Pochopitelně, protože kdo se naučí dávat 
ze svého, ten teprve objeví skutečnou radost. 

(zdroj: radiovaticana) 
 

 

Adventní duchovní obnova v katedrále  
 

Děkanství od katedrály srdečně zve věřící všech farností města Hradce Králové ve dnech 
11. a 12. prosince (pátek a sobota) na adventní duchovní obnovu s P. Karlem Satoriou. 
Téma duchovní obnovy zní: „Život se má umět.“ Zahájení v pátek v 18,30 hodin mší 
svatou v katedrále. Pokračování v sobotu v Novém Adalbertinu – ve velkém sále ve 
2. patře třemi přednáškami od 9,00, 10,15 a 11,30 hodin; ve 12,30 hodin zakončení 
přednášek modlitbou Anděl Páně. Od 14-16,30 hodin bude v katedrále příležitost 
ke svátosti smíření. Obnova bude zakončena mší svatou v katedrále od 18,30 hodin.  

 

 

Žijeme s církví  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢ Povídka k adventnímu věnci (Stanislav Juránek)  

Při ranním rozbřesku přišel človíček na břeh řeky za ledňáčkem. Zastavil se mezi rybáři 
na břehu a hrál si. Chvilku házel kamínky jen tak, chvilku je posílal po řece jako skákající 
žabky. Najednou ho cvrnkla do nosu kapka. „Začíná pršet,“ řekli rybáři a natáhli si 
pláštěnky. Chlapec zaklonil hlavu a udiveně zamrkal očima. Po slunečním paprsku šplhá 
jedna slza za druhou, a potom přeskakuje na malinký obláček. Když se mu rozplácla na 
nose další kapka, zaslechl, že někdo pláče. Začínal pořádný liják. Šel kousek proti 
proudu řeky a zahlédl ledňáčka. Najednou nedokázal vyletět na strom.  Chlapec byl 
docela maličký a neuměl létat, ale ptáčkovi připadal jako obr. Bázlivě se schoval pod 
kořen olše. „Neboj se,“ zašeptal chlapec a opatrně se přiblížil. Pak zavolal: „Poleť!“ a 
natáhl ruku docela malinko nad zem. Ptáček přešlápl z nohy na nohu, slabounce 
zamával křídly a nepatrně vzlétl. Protože však zůstala chlapcova ruka docela nizoučko, 
doletěl až na dlaň. Chlapec zvedal ruku víc a víc a ledňáček létal výš a výš. Najednou už 
ruka nestačila. Ledňáček usedl na větev, vznesl se na samý vrcholek smrku a nakonec 
vylétl vysoko nad koruny stromů. Zrovna v tom okamžiku přestalo pršet. Rybáři schovali 
pláštěnky a na obloze vyšla duha. Človíček si zaclonil rukou oči a hledal slzavý mráček. 
Zbytečně. Po mráčku nezbyla ani památka. Jenom duha svítila nad lesem a človíčkovi 
se zdálo, že svítí i z křídel ledňáčka.  
Až ho někdy uvidíte, můžete se sami přesvědčit. A prosím Vás, když potkáte ledňáčka, 
který bude smutný, nenechte ho plakat. Pošeptejte mu, že nad lesem vyšla duha. A jestli 
nevyšla, tak vyjde. Jen co trochu zamává křídly a vzlétne.               Z časopisu Archa radosti 

 

➢ 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.   
 

➢ Poděkování za pomoc křesťanským uprchlíkům 

Děkujeme  za Vaši reakci na plánovanou podporu křesťanským uprchlíkům. Celkem bylo 
minulou neděli Vámi přislíbeno 1 220 Kč. 

 

➢ Perníčky pro účastníky bohoslužeb 

Letos, podobně jako v letech předchozích, bychom rádi zpestřili půlnoční mše (odpolední 
i tu noční) malým dárkem pro účastníky bohoslužeb. Prosíme proto opět ochotné ženy 
o upečení perníčků a o pomoc při jejich balení. Termín balení perníčků upřesníme 
v příštím zpravodaji. Těšíme se na Vaši pomoc a podporu.   

                            VH 

➢ Zahájení mimořádného Svatého roku milosrdenství 

Česká televize nabídne 8. prosince 2015 od 9,30 hodin na ČT2 přímý přenos z Říma 
ze zahájení Svatého roku milosrdenství s otevřením Svaté brány v bazilice sv. Petra. 
Vyhlášení Svatého roku milosrdenství je dalším krokem papeže Františka jak zpřístupnit 
církev lidem slabým, zraněným a přehlíženým.                                                  MŠ 

Církev žije ve světě     



  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele 
církve, v úterý je Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, v sobotu 
je památka P. Marie Guadalupské, příští neděle je 3. neděle adventní (gaudete). 

• Setkání pastorační rady farnosti – ve středu od 19 hodin ve farním sále na 
Pouchově. Program: bilance roku 2015 a příprava pastoračního plánu na rok 2016. 

• Setkání seniorů – ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude 
zakončeno mší svatou se společným udílením svátosti nemocných. Přede mší 
svatou bude příležitost ke svátosti smíření. Na Rožberku bude sv. nemocných 14.12. 

• Net for God – promítání dokumentu s následnou diskuzí – ve čtvrtek od 19,30 hodin. 

• Dotační vánoční pohledy – je možné je zakoupit v sakristii. Výtěžek půjde pro 
postižené děti Školy života do Frýdku-Místku. Cena 1 pohledu s obálkou je 70 Kč. 

• Pohledy pro misie - příští neděli si budete moci v našem kostele za dobrovolný 
příspěvek zakoupit Pohledy pro misie s vánočními motivy vytvořené žáky základní 
školy Jana Pavla II. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (7. –  13. 12. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 

 Den Pouchov Rožberk 

  7.12.  Po 
 7,00 
10,00 

Za +Růženu Zikánovou 
Za +Mgr. Petra Adama 

17,00 
Za živé a +z rodiny 
Metelkovy a Hojných 

  8.12.  Út 18,00 Na dobrý úmysl, ke cti PM 17,00 Za živé a +z rodin 

  9.12.   St 18,00  17,00 Za +matku a +čl. rodiny 

10.12.  Čt 18,00 Za +Otu Voláka 17,00 
Za rozpoznání životního 
povolání, za dar obrácení 
pro tátu a za duše v očistci 

11.12  Pá 18,00 Na poděkování Bohu 17,00 
Za rozpoznání životního 
povolání, dar spokojeného 
dožití babičky a duše v oč. 

12.12.  So 18,00 Za farnost 17,00 Za +manžela Josefa Timka 

13.12.  Ne     8,00 
Za +Helenu a Jana 
Věckovy a syna Jana 

  9,30 
Za +rodiče a živé členy 
rodiny 

13.12. Ne 8,00 
Jaroslava Vojáčková 
Jiří Vojáček 
Hana Špatenková 

9,30  
Marie Hesounová 
Stanislava Kozáková 
Pavel Hesoun 

Čísla písní k liturgii  101,123,127   

 Úklid kostela     

Úklid sněhu   Devetterovi 
    

Trocha dětského humoru:   
Pan katecheta se v hodině náboženství ptá: „Děti, jako to bylo v ráji po spáchání prvního 
hříchu? Hlásí se Frantík: „Když Adam a Eva udělali první hřích, tak je Pán Bůh neopustil, 
ale slíbil, že jim pošle vyhubitele.“ 

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