
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 

K zamyšlení: 
Radostná neděle, jak se jí přezdívá, poukazuje na naději, kterou očekáváme. Adventní 

půst je dobou prosycenou světlem naděje. Očekávání vyzařuje jak z prvního čtení, 
tak z evangelia. Ale není to pasivní čekání. Bůh touží zachránit lid, který mu jde vstříc 
svým životem propojeným s ním samým, jak naznačuje druhé čtení. 
 

Komentáře k liturgickým čtením: 

                                    1. čtení: Z knihy proroka Sofoniáše 3,14-18a 
 

➢              

 
 

                                  2. čtení:  Z listu sv. apoštola Pavla Filipanům 4,4-7 

 
 
                                       
                                                       
                                             Evangelium podle Lukáše 3,10-18 
 

 

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

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

Svatý rok milosrdenství 
V královéhradecké diecézi začne Svatý rok milosrdenství dnes 13. prosince, 

kdy biskup Jan otevře v katedrále Svatého Ducha Svatou bránu. K hojné účasti jsou zváni 
jak kněží a jáhni, tak vřele i ostatní věřící. Bohoslužba bude začínat v kostele Panny Marie, 
kde součástí úvodních obřadů bude také četba evangelia a začátku buly Misericordiae 
Vultus. Účastníci pak půjdou průvodem do katedrály, jako poutníci. Průvod se zastaví 
u zavřeného hlavního vchodu do katedrály, který bude Branou milosrdenství. Po otevření 
projde průvod v čele s biskupem Janem Svatou branou. Následuje svěcení vody 
a pokropení lidu. Zahájení Svatého roku pak vyvrcholí slavením mše svaté v katedrále. 

Dalšími dvěma místy v královéhradecké diecézi, kde budou otevřeny Svaté brány, 
jsou: poutní kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku u Luže (1. ledna 2016 v 9.30 
hodin) a klášterní kostel Narození Panny Marie v Želivi (1. ledna 2016 v 10.30 hodin). 

 
 
 
 
 
 

      Nedělní farní zpravodaj 42/15 
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    Třetí neděle adventní   
   13. prosince LP 2015 

   Barva fialová (růžová).  Mše vlastní. Bez Gloria 

                              Cyklus C.  

        Odp.:  Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý! 

Prorok působí někdy po roce 630 před Kristem a jeho působení spadá do období vlády 
krále Jošijáha. Předznamenává velkou náboženskou reformu. Sofoniáš mluví o trestech, 
které ale vedou k očistě a obnově Izraele, což odráží náš text ze závěru knihy. 

Po úvodních dvou kapitolách o Ježíšově dětství začne Lukáš vyprávění o jeho veřejném 
působení. Tyto události jsou předznamenány Janem Křtitelem. Náš text navazuje 
na minulou neděli. Podstatné je očekávání lidu podtržené Janovým odmítnutím přijmout roli 
mesiáše. Skutečný Mesiáš bude plný moci Ducha. A právě na takového čekáme! 

V závěru listu Filipanům svatý apoštol Pavel povzbuzuje křesťany. Nelze přehlédnout 
motivaci této radosti, která pramení z eschatologické perspektivy – Pán je už blízko. 
Blízkost příchodu Pána není důvodem ke strachu, ale k naději na setkání s milovaným. 
Bohem. 

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, m:605 285 796, email: miloslav.siffel@volny.cz 



 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení         Připravuje P. Miloslav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zápis ze zasedání Pastorační rady farnosti svatého Pavla apoštola         
v Pouchově dne 9. prosince 2015 

 

 

Přítomni: předseda: Miloslav Šiffel, místopředseda: Matěj O. Havel, sekretář: Pavel Jíša 
členové: Veronika Horejšová, Milena Kuchařová, Rudolf Pastuszek, Ondřej Rusek 
omluven: Jan Mádlík. 

 
Program jednání: 

1.  
- P. Miloslav zahájil setkání Pastorační rady farnosti společnou modlitbou. 
- Mše svaté na štědrý den budou od 16 hod. pro děti (s dětskou katechezí) a ve 

24 hodin půlnoční mše svatá pro dospělé a hosty. Matěj Havel připraví pozvánku 
formátu A6 na neděli před Štědrým dnem pro lidi, aby mohli pozvat své přátele 
a známé na půlnoční mši svatou 

- Zahájení roku milosrdenství proběhne v neděli 13. 12. v obou kostelích symbolicky 
před kostelem spolu se slavnostním vstupem do kostela. Pro farnost se objednají 
2 putovní obrazy k Roku milosrdenství pro společné modlitby v rodinách s jejich 
přáteli, určité období (třeba tři dny, jeden týden) - obraz bude v jedné rodině, 
shromážděné k modlitbě. Texty ke společné pobožnosti budou dodány. Možnost 
zapojení i pro jednotlivce s přáteli v jeho domě. Zahájení v únoru 2016. 

 
Přehled plánovaných pastoračních aktivit v naší farnosti v roce 2016: 

a.  
1.  28. 2. Setkání farníků s pastorační radou (farní sál na Pouchově). 
2.  4-5. 3. 24 hodin pro Pána (kostel na Pouchově). 
3.  26.3. Obřady svatého třídenní se křtem katechumena. 
4.  15 - 17.4. Diecézní setkání ministrantů v Želivě – jako doprovod budou požádáni  

(David Fendrych, Vojtěch Šafranko, případně další starší ministrant) 
5.  23.4. Diecezní svatovojtěšská pouť na Libici. 
6.  V květnu budou každou neděli na Rožberku od  15 hodin májové pobožnosti. 
7.  16.5. Pouť k sv. Janu Nepomuckému do seminárního kostela na Velkém náměstí 
8.  29. 5. recitál Evy Henychové v kostele na Pouchově od 16 hodin. 
9.  10.6. Akce Noc kostelů 
10.  26.6. Farní den na Pouchově (společná mše sv. v 10 hodin dopoledne). 
11.  17.9. Diecézní pouť k Svatému roku milosrdenství na Horu Matky Boží u Králík. 
12.  20.11. Zakončení Svatého roku milosrdenství. 

Pastorační rada se shodla v tom, že je lépe se zúčastnit duchovních obnov 
pořádaných Farností u katedrály v Hradci Králové I pro celé město - v Adalbertinu, než 
mít více duchovních obnov roztříštěných po celém městě. Na základě tohoto v roce 2016 
duchovní obnova ve farnosti nebude. Doporučujeme využít společnou duchovní obnovu 
pořádanou výše uvedenou farností.   

2. Pastorační rada prosí ekonomickou radu o vyřešení nevyhovující nástěnky před 
kostelem 

3. Příští setkání pastorační rady farnosti bude 27. 4. od 19 hodin                    
4.  

Zapsal: Pavel Jíša 
 

 

Žijeme s církví  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

 

➢ Nadační fond Generace 21 (NF G21) 
Hlavním projektem NF G21 je nyní úsilí dostat do bezpečí do České republiky 153 
křesťanů (rodin, vdov s dětmi a jednotlivců), jejichž životy jsou ohroženy v Iráku a v Sýrii. 
NF G21 shromažďuje společně s dalšími partnery nabídky na ubytování rodin, finanční 
prostředky na náklady spojené s tímto projektem a pokouší se nalézt podporu u vlády 
ČR, parlamentu a u příslušných úřadů. 
K tomuto účelu byl zřízen účet u GE Money Bank č.:  216 459 128 / 0600. 
(Všechny dary přijaté na tento účet budou použity výhradně na tento projekt. V případě, 
že se nepodaří dostat uvedené uprchlíky do ČR, budou tyto peníze použity na efektivní 
pomoc především pronásledovaným křesťanům přímo na Blízkém východě. Na vyžádání 
zašleme všem dárcům potvrzení o přijetí daru pro účely snížení daně z příjmu). 
Tyto stránky jsou průběžně rozšiřovány a doplňovány o aktuální informace. Děkujeme 
všem příznivcům za jakoukoli podporu a pomoc.                                                    www.gen21.cz 

A jak v naších farnostech? 
V Hradci Králové probíhá v kostelech, v rámci  NF G21  anketa, která má za úkol 
zmapovat možnosti křesťanů našich farností. Jedná se o dlouhodobější pomoc rodinám, 
které žijí v utečeneckých táborech v okolí iránského města Erbílu. Uvažuje se o přijetí 
dvou,  patrně syrských,   křesťanských rodin s dětmi. Těmto rodinám by se z vybraných 
peněz hradil nájem bytu a nutné výdaje, spojené se zapojením do naší společnosti 
po dobu cca  roku a půl, než budou schopni samostatného nezávislého života. V anketě 
máte možnost uvést pravidelnou finanční částku, ke které jste ochoten se zavázat nebo 
typ pomoci, kterou nabízíte. Vše je dobrovolné.  
Až bude věc aktuální, to znamená, rodiny budou v České republice, bude zřízen zvláštní 
účet, kam bude možno peníze zasílat. Bude také možnost předat peníze v hotovosti 
vždy každý měsíc. Kontaktní osobou je pan ing. Josef Melichar, který působí ve farnosti 
při kostele Panny Marie. Děkujeme za Vaši pozornost k této věci.                               VH  

➢ Perníčky pro účastníky bohoslužeb 

Letos, podobně jako v letech předchozích, bychom rádi zpestřili půlnoční mše (odpolední 
i tu noční) malým dárkem pro účastníky bohoslužeb. Balení perníčků se uskuteční 
na pouchovské faře ve čtvrtek 17.12. 2015 v 18.45 hodin. Děkujme předem všem. 
pomocníkům.                                                                                                                 VH 

➢ Předvánoční úklid na Rožberku 
 

Předvánoční úklid kostela na Rožberku se uskuteční 19. prosince od 8. hodin ráno. 
Čistící prostředky jsou zajištěny. Přijďte pomoci i vy mladší. Děkujeme.                    MK 

➢ Modlitby matek na Pouchově 

K dalším společným modlitbám matek se sejdeme v pondělí 14. 12. 2015 v 18 hodin 
na pouchovské faře.     

➢ Posezení u vánočního stromku 

Katolický spolek ve farnosti Pouchov vás všechny, včetně vašich přátel, sousedů či  
známých, zve na tradiční posezení u vánočního stromku v Katolickém domě v neděli 
dne 20. prosince od 14,30 hodin. Na programu je vystoupení dětí s pásmem zpěvů a 
říkánek. Přijďte si popovídat, zavzpomínat a vychutnat si předvánoční adventní náladu. 
Nechybět bude káva nebo čaj a také nějaké dobroty. Těšíme se na hojnou účast, hlavně 
dětí, jejich rodičů a prarodičů.                                                                      Stanislav Verner         

Církev žije ve světě     

http://www.gen21.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – od čtvrtka 17. prosince začíná bližší příprava 
na svátky Kristova narození, příští neděle je 4. neděle adventní. 

• Rorátní mše svaté – budou slouženy: zítra a za týden od 7 hodin ráno na Pouchově. 

• Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti – je na straně 2 tohoto zpravodaje. 

• Mše v DMT – předvánoční mše svatá bude sloužena ve čtvrtek od 16 hodin 
v azylovém domě Matky Terezy. 

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

• Diecézní stolní kalendáře – k dostání v sakristiích obou kostelů, cena: 40 Kč/kus. 

• Vánoční pohledy – po mši svaté je možné si za dobrovolný příspěvek na misie 
odnést vánoční pohled, který vytvořili žáci ZŠ Jana Pavla II. 

• Dotační vánoční pohledy – na podporu postižených dětí je možné si zakoupit    
v sakristiích obou kostelů. Cena za pohled s obálkou je  70 Kč. 

• Setkání terciářů sv. Františka z Assisi – se uskuteční v pátek od 16 hodin. Bude 
zakončeno mší svatou v 18 hodin ve farním kostele sv. Pavla ap. na Pouchově. 
 

Bohoslužby v příštím týdnu (14. –  21. 12. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Den Pouchov Rožberk 

 14.12.  Po  7,00 Za +Růženu Zikánovou 17,00 
Za +otce a živé členy 
rodiny 

 15.12.  Út -----  ------  

 16.12.   St 18,00 Za farnost 17,00 
Za těžce nemocnou 
Marii Izákovou 

 17.12.  Čt 18,00 Za duše v očistci 17,00 
Za rozpoznání životního 
povolání, za pokoj v rodině  
a duše v očistci 

 18.12  Pá 18,00  17,00 Za +Annu Krejcarovou 

 19.12.  So 18,00 
Za Annu Řehákovou  
a syna Václava 

17,00 
Za +z rodiny Hofmanových, 
Tichých, Timkových, Vever-
kových a Františka Špicara 

 20.12.  Ne     8,00 
Za +Vladislava a Jiřinu 
Svobodovy 

  9,30 Za +Marii Hesounovou 

 20.12. Ne 8,00 

 
Hana Špatenková 
Katka Špatenková 
Marie Šetřilová 
 

9,30  
Zdeněk Krám 
Milena Kuchařová 
Stanislava Poznarová 

Čísla písní k liturgii  101,130   

   Úklid kostela  I. skupina   II. skupina 

Úklid sněhu   Devetterovi 
    

Trocha adventního humoru:  Víte, že letos budou zlevňovat vánoční stromky? 

Ano, od 25. prosince, kdy začínají slavit Vánoce křesťané. 

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