
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 

K zamyšlení: 

Komentáře k liturgickým čtením: 

                                    1. čtení: Z knihy proroka Micheáše 5,1-4a 
 

➢              

 
 
                                 

                              2. čtení:  Z listu sv. apoštola Pavla Židům 10,5-10 

 
 
                                       
                                                    
                                             Evangelium podle Lukáše 1,39-45 
 

 

 

 

 

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

 

Vánoční přání P. Miloslava 

Milí pouchovští a rožberští farníci, z celého srdce Vám přeji požehnané dny 
svátků Kristova narození, hojnost pokoje a veselou mysl do roku, který 
přichází. Též děkuji za veškerou Vaši pomoc, která je pro celou atmosféru 
života nesmírně důležitá, potřebná a vlastně nezbytná.  

Bůh Vám žehnej. 
Váš pater Miloslav 

 

 
 
 
 
 

      Nedělní farní zpravodaj 43/15 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

    Čtvrtá neděle adventní   
   20. prosince LP 2015 

   Barva fialová.  Mše vlastní. Bez Gloria 

                              Cyklus C.  
                                                   Vánoční příloha 

               Odp.:  Přijď, Pane a vysvoboď nás! 

Micheáš patří k nejstarší generaci píšících proroků z 8. stol.. Micheáš vyslovuje toto 
proroctví v době vrcholné vlády Asyřanů, kteří v roce 722 př. Kr. dobyli Severní Izrael. 
Betlém, který je v Judsku, je nadějí pro celý Izrael. Židé tak očekávají, že Mesiáš musí přijít 
z Betléma. 

Lukáš začne své evangelium předpovědí narození Jana Křtitele a vzápětí podobnou 
předpovědí narození Krista. A v dnešním textu se tyto dvě linie potkají. Stejná struktura se 
objeví ve veřejném vystoupení Jana a Ježíše (Lk 3). Alžběta a její dítě jásají nad setkáním s 
mesiášem. A Maria je označena za blaženou, protože uvěřila! Slova dnešního evangelia 
jsou základem modlitby Zdrávas Maria. 

List Židům je komplexní teologické pojednání, které obhajuje Kristovo kněžství na pozadí 
starozákonní teologie. Jedním z klíčových bodů, o který se opírá, je Žalm 40,7-9, na kterém 
vysvětluje význam Kristovy poslušnosti či věrnosti Otci. Tato věrnost vede k naší záchraně. 

Kontakt: Pouchov, Velká 1/66, 503 41 Hradec Králové 7 
farní kancelář: pondělí od 9 – 11 hodin, telefon 495 215 083, m:605 285 796 

     Internet: www.pouchov.farnost.cz     e-mail: farnost.pouchov@seznam.cz 
ICLic. Miloslav Šiffel, farář 

Adventní doba se přiblížila svému vrcholu. Pozornost se tak přesouvá již k vlastnímu 
narození Ježíše a my budeme v textech sledovat tuto událost v dávné předpovědi 
Micheáše či okamžiky předcházející narození Ježíše. Teologické pozadí příchodu Mesiáše 
poskytne druhé čtení. Jsme pozváni k velké odvaze uvěřit, že možná na první pohled 
obyčejné události jsou zásadním přelomem dějin. 



 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení         Připravuje P. Miloslav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vytrácení smyslu Vánoc                    (Petr Příhoda) 
 

Že existuje Bůh, že je Stvořitelem všehomíra, je ohromující skutečnost, pro mnohé 
obtížně uvěřitelná. Tím spíše největší událost lidských dějin: že se Bůh snížil, stal se 
člověkem a přišel mezi nás v osobě Ježíše Krista. Jeho narození slavíme v těchto dnech. 
Prý jsme tím nahradili pohanskou oslavu zimního slunovratu. To ale nevadí, neboť i to 
byla zvěst o nové naději. 

Od čtvrtého století slavíme Vánoce v celé církvi. Její liturgie svědčí o tom, že je to 
odedávna oslava radostná a vznešená. Jak to kdysi prožívali naši prostí, neurození 
předkové, o tom se dovídáme nepřímo. Ale dochované vánoční hry, nepřeberné množství 
koled (ta naše Narodil se Kristus Pán pochází z patnáctého století) a posléze ozdobené 
stromky prakticky v každé domácnosti svědčí o tom, že i „lid“ radostně vítal Spasitele, 
neboť věděl, že spásy je třeba.  
 

Začalo to už dřív 
 

Konkrétní zaznamenané vzpomínky současníků sahají u nás nanejvýš do doby baroka. 
V následujících dobách pamětníků přibývá, neboť přibývá i gramotnosti. I naši literáti 
z dob obrozeneckých a pozdějších nám předali své zážitky z oslavy Vánoc. Zážitky 
radostné a natolik hluboké, že na ně vzpomínali po celý život. Byly to ponejvíce Vánoce 
vnímané dětskýma očima a dětskou myslí, nadto – častěji – ve venkovském prostředí. 
Je to doba, kdy křesťanství už ustupuje modernizačním tlakům a vliv církve 
ve společnosti slábne. Ale lidová zbožnost stále ještě dýchá, i když v jejím prostoru 
vznikají vlivem industrializace a moderní osvěty (zejména v dosahu větších měst) šířící 
se prostory zlhostejnění. Zajímavý jev: ve válkách devatenáctého století respektovaly 
obě strany tzv. vánoční příměří. Skoncovala s tím až první světová válka. Ta způsobila 
hromadný odklon od víry. Lidé, kteří prožili její hrůzy, si nedovedli srovnat, že by Pán Bůh 
něco takového dovolil, kdyby byl. Ano, pohoršení musejí přicházet, ale běda těm, 
od nichž pocházejí! To už jsme plně na půdě dvacátého století. Jako mladý lékař jsem se 
od nejstarších pacientů dovídal: „Maminka byla zbožná, modlila se růženec. Tatínek ne, 
ten do kostela nechodil.“ Ta informace se vztahovala k časům první republiky. Vánoce se 
však pořád radostně slavily. Vědomí potřeby spásy sice sláblo do ztracena, oslavován 
nebyl tolik náš Pán a Spasitel, ale spíše Ježíšek, a to vše hlavně „kvůli dětem“, kouzlo 
Vánoc však každoročně ožívalo a jeho podmanivost přitáhla na chvíli i dospělé.  
 

Za dvou totalit... 
 

Za nacistické okupace u nás lidová zbožnost ožila, národ pociťoval úzkost. Kostely se 
znovu naplnily. Obnovila se i vánoční atmosféra. Pamatuji na ni jako dítě v předškolním 
věku, tehdy v zasněžené jihočeské vsi. To natěšené adventní očekávání, jiskřivá 
tajemnost blížícího se Štědrého večera ve všech chalupách, rodinná oslava plná 
laskavosti (dárky byly skromné) a pak maestoso božíhodové mše v lomeckém kostele. 
Díky za tuto radost dětství! Později jsem si ji propojil s tím, co mi tehdy ještě unikalo. 
Po válce už to bylo jiné. Až s odstupem času jsem si uvědomil, že jen ojediněle, při mši, 
se tehdy ozvala slova díků za konec válečného utrpení. Široká veřejnost neděkovala 
Bohu, nýbrž vítězným velmocím, hlavně jedné. Jak se v tom mezičase slavily Vánoce, 
přesně nevím, snad jako předtím, ale vzpomenuté oblasti ztracené víry se šířily 
a splývaly. Zakrátko se nám dostalo překvapení: poúnorový režim označil náboženství za 
opium lidu a církev za nepřítele. Začalo její pronásledování. Místa dosud živé lidové 
zbožnosti se scvrkla, jejich tichý odpor byl potlačen.                           
                                                                                                                          (pokračování) 

Žijeme s církví  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢ Spravedlnost a milosrdenství  (příběh)                                  

Mezinárodní letiště v New Yorku je pojmenováno po starostovi LaGuardia. Tento člověk 
byl dříve, než přijal funkci starosty, městským soudcem. Jednou soudil starého muže, 
který ukradl bochník chleba. Muž přiznal svou vinu, ale hájil se tím, že měl hlad. Soudce 
se na něho soucitně podíval a řekl: je mi líto, že jste musel krást z hladu, ale nelze 
připustit, aby lidé kradli. Podle zákona musíte buď zaplatit pokutu, nebo jít do vězení. 
Jako soudce musím být spravedlivý a odsoudit Vás k pokutě 10 dolarů. Muž sklopil zrak: 
„Nemám žádné peníze.“ Vtom soudce LaGuardia sundal talár a sešel dolů a řekl: „Jako 
soudce Vás musím odsoudit, ale jako člověk za Vás pokutu zaplatím.“ 

➢ Hymnus k roku milosrdenství 

1. Díky vzdávejme Otci, že je dobrý  / In aeternum misericordia eius (srov. Žl 136 /135/) 
Utvořil svět a moudře stvořil zemi /  On vede svůj národ cestami dějin  / On odpouští a vítá 
své děti (srov. Lk 15) / 

 Misericordes sicut Pater (4x) 
2. Díky vzdávejme Synu, který je světlem národů /  In aeternum misericordia eius 
On nás miluje srdcem z masa a krve (srov. Jan 15,12)  / Od něj vše dostáváme a jemu vše 

darujeme /  Srdce otvírá těm, kdo mají hlad a žízeň (srov. Mt 25,31nn.) /   
3. Prosme též Ducha o sedm svatých darů /  In aeternum misericordia eius 
Pramen je všeho dobra, přelahodná útěcha /  On nám dává sílu, předávejme ji bližním (srov. 
Jan 15,26-27) /  On je láska, nad ničím nezoufá a všechno vydrží (srov.1 Kor 13,7)   
4. Prosme o pokoj od Boha, dárce všeho pokoje  /  In aeternum misericordia eius 
Země očekává radostnou zvěst o Králi (srov. Mt 24,14) /  Radost a odpuštění v srdci 
maličkých /  A budou nová nebesa i nová země (srov. Zj 21,1) /   

Misericordes sicut Pater (vícekrát) 
Překlad latinských veršů: Misericordes sicut Pater - Milosrdní jako Otec – opakuje se za každou 
slokou 
In aeternum misericordia eius - Jeho milosrdenství trvá navěky  - opakuje se za každým veršem                       

Noty ke zpěvu i k varhanímu doprovodu najdete na   http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/hymnus-

jubilea-milosrdenstvi/                                                     Tiskové středisko ČBK -     P. Jan Šlégr                                                                   
 

➢ Dveřní sbírka pro azylový dům 

V neděli 13.12.2015 se uskutečnila "dveřní" sbírka pro azylový dům, kde dočasně bydlí 
 maminky se svými dětmi v nepříznivé životní situaci. Během deseti minut se ukázalo, že 
našim farníkům nedělá štědrost a spoluúčast žádný problém. Veronika Horejšová 
vzápětí odnášela sbírku  do nedalekého domova. Požádala mě, zda bych ji doprovodila. 
Pracovnice domova nás uvítala s radostí a skutečnou vděčností. Zajímaly jsme se o 
život maminek a paní nám velmi ráda naše dotazy zodpovídala. Také nás zavedla do 
herny a do malé meditační místnůstky - zaujala mě dobře vybavená knihovna. Tam se 
prý s dětmi pravidelně schází, povídají si a modlí se. Je prý mnohdy překvapena, jak i 
malé děti umí vyjádřit své prožitky. Tento dům se skutečnému Domovu podobá jen 
vzdáleně.....ale pro mnohé maminky je to místo bezpečí, zájmu a pomoci na cestě....a je 
 skvělé, že můžeme aspoň malou konkrétní kapičkou taky přispět.                                                        
Iva Fendrychová  
 

 Milí farníci, 
děkujeme vám za Vaši štědrost, kterou jste projevili při sbírkách pro azylové domy i v 
anketě o pomoci uprchlíkům. V  Azylovém domě pro matky s dětmi jsme  předali částku 
3 495,- Kč, která se vybrala na Pouchově, v  Domě Matky Terezy jsme předali částku  
4 365,- Kč (Rožberk) 
V anketě pro pomoc uprchlíkům jste přislíbili dalších 1 050,- Kč , celkem tedy 2 470,-Kč 
 z celé naší farnosti. Objevily se i přísliby modliteb, návštěv a pomoci se začleněním do 
společnosti.           VH 

Moc Vám všem děkujeme.                                                                               VH 

                                 

Církev žije ve světě     

http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/hymnus-jubilea-milosrdenstvi/
http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/hymnus-jubilea-milosrdenstvi/


  
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v pátek je slavnost Narození Páně, v sobotu 
je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, v neděli je svátek sv. rodiny Ježíše, Marie 
a Josefa.  

• Vánoční výzdoba kostela na Pouchově – proběhne v úterý 22. prosince 
od 9 hodin. Jste srdečně zváni. 

• Betlémské světlo – bude od dnešního dne na pouchovské faře, v kostele bude 
od 22. prosince. Nezapomeňte si na Štědrý den s sebou přinést lucernu nebo 
sklenici se svíčkou k odnesení světla domů. Tímto děkuji našim skautům za jeho 
obstarání.  

• Pozvánka na půlnoční – pozvěte, prosím, své přátele a sousedy na půlnoční mši 
svatou. Pozvánky jsou k dispozici vzadu na stolečku a v sakristii. Spolu s pozvánkou 
jim můžete přinést i betlémské světlo. 

• Žehnání vína – přinesené víno vám bude požehnáno v neděli na konci mše svaté. 

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

 

Bohoslužby v příštím týdnu (21. –  27. 12. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Den Pouchov Rožberk 

 21.12.  Po 7,00 Za vnučku Kateřinu 17,00 
Na poděkování a další 
pomoc pro rodiny a duše v 
očistci 

 22.12.  Út ------  ------  

 23.12.   St 18,00 
Za prokázaná dobrodiní 
v tomto roce 

17,00 
Za Alenku Hájkovou a živé 
a + z rodiny Hájkovy a 
Plškovy 

 24.12.  Čt 
16,00 
24,00 

Za Karla Horáka,manželku, 
za Jaromíra Landovského  
a jeho dceru Ivu 

------  

 25.12  Pá     8,00 
Za +Martu a Karla Chlom-
kovy a rodinu Kotlandovu 

9,30 
Na poděkování a další 
pomoc pro rodiny a duše v 
očistci 

 26.12.  So 8,00 Za farnost 9,30 Za rodinu Vaňkovu 

 27.12.  Ne    8,00 
Za +Otu Voláka a bratra,  
za živé a + z obou rodin 

 9,30 
Za + z rodiny Doležalovy, 
Babelovy, Krejcarovy a 
Pinto 

 27.12. Ne 8,00 

 
Libuše Hovorková 
Josef Jíša 
Jan Mádlík sen. 
 

9,30  
Anna Chmelíková 
Petr Rusek 
Eliška Rusková 

Čísla písní k liturgii     

   Úklid kostela     

Úklid sněhu   Devetterovi 
   

Trocha předvánočního humoru:   
Manžel vybírá dárek k Vánocům: „Máte něco levného, užitečného a hezkého?”„Třeba tady 
kapesníčky,” ukazuje ochotně prodavačka, „pro koho to máte?” „Pro manželku.”„Tak to bude  
určitě překvapená.”„To jo,” souhlasí manžel, „ona si myslí, že dostane pod stromeček kožich!” 

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

mailto:jarka.detova@seznam.cz

