
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

  

 

                         3. Ve dne: Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha 

 

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 páter Miloslav.                                      
Odkazy na liturgické čtení  

Mše svatá  v noci:  
1. čtení ze Starého zákona:   Izaiáš 9,1-3.5-6 
2. čtení z Nového zákona: List sv. apoštola Pavla Titovi 2,11-14 
Evangelium: Podle Lukáše 2,11-14 

Mše svatá za svítání 
1. čtení ze Starého zákona:   Izaiáš 62,11-12 
2. čtení z Nového zákona: List sv. apoštola Pavla Titovi 2,15-20 
Evangelium: Podle Lukáše 2,11-14 

Mše svatá ve dne 
1. čtení ze Starého zákona:   Izaiáš 52,7-10 
2. čtení z Nového zákona: List sv. apoštola Pavla Židům 1,1-6 
Evangelium: Jana 1,1-18 
 

Rozpis lektorů 1. a 2. čtení Písma svatého na Pouchově a Rožberku 

24.12. Čt 16,00 
Jaroslava Čiháčková 
Ludmila Černá 
Katka Špatenková. 

  

25.12. Pá 8,00 
Jan Mádlík sen. 
Jan Mádlík jun. 
Jaroslava Čiháčková 

9,30  
Miloslav Devetter 
Marie Bořková 
Marie Bártová 

26.12. So 8,00 
Petra Petrová 
Zdeněk Petr 
Ludmila Černá 

9,30  
Vladimír Novotný 
Marie Novotná 
Marika Bartošová 

 
 
 
 
 
 
 

      Sváteční farní zpravodaj 44/15 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
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    Slavnost Narození Páně   
   25. prosince LP 2015 

   Barva bílá. Gloria 

                              Cyklus C.  
 Odp.: 1. Mše v noci:  Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán                                            
 2. Za svítání:  Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil  Pán 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Půlnoční bych nejradši sloužil v maštali  
Předvánoční setkání s Janem Wirthem, farářem a zemědělcem 
„Pojedeme dolejt teplou vodu koním na pastvu, pak vyložím z přívěsu vrtačku a před 
pátou jedu křtít.“ Muž ve „vaťáku“ nepřipouští diskusi. Převezme kanystry s vodou a 
navyklým pohybem se vyšvihne do kabiny traktoru. Jedeme. Motor burácí, takže spíš 
jen z mávání řidičových rukou vytuším, „kam až je to Wirthovo“. „Třicet hektarů, 
dvacet ovcí, asi patnáct krav,“ říká Jan Wirth ze Štěpánovic na Klatovsku, kněz a 
„zabejčený“ sedlák, druh na vymření. 
Čím žiješ před Vánoci? 
Sedím nad papíry, protože většina církevních i zemědělských dotací chodí touhle 
dobou. Když je nevyužiju, tak je příště nedostanu, proto je musím rychle utratit. 
Takže třeba zajistím zednické práce na kostele, ale dělá se v mraze, a spadne to. 
Navíc se ti, co udělují dotace, tváří jako obětaví ochránci památek, ačkoli jen vracejí 
to, co bylo církvi ukradeno. 
V zemědělství jsou dotace rozdělené podivně: nahoře na Šumavě jsou vyšší, přitom 
tam jen pasou krávy a dvakrát ročně posečou louku, mimochodem jsou to většinou 
různí polomafiáni a pohrobci předsedů JZD, kteří mají známosti na ministerstvech. 
Tam úředníci po starých sedlácích házejí pojmy jako „environmentální“. Já třeba 
týden dopředu musím hlásit, kam vyženu krávy. Nebo beru dotaci na vyžínání trávy 
pod duby (což poctivě dělám), ale oni řeknou: „Na leteckém snímku převažuje tmavá 
barva, čili je to neobdělávaný pozemek, a vy jste nás podvedl - zaplatíte 5 000 Kč 
pokuty.“ Anebo máš osamocený strom uprostřed louky – a oni ti z mapy odpočítají 
plochu koruny stromu. Kravám musím uřezávat rohy, aby si neublížily. Ještě by mi 
taky mohli nařídit, ať je přivazuju ke stropu... 
Nesouvisí ta přísnost s obavou z různých nových nemocí? 
Nemoc šílených krav a další choroby pramení z naší nenasytnosti: zemědělství, 
který vždy přinášelo jen líné a pomalé peníze, se stalo „výrobou“, „jede“ se na 
kvantitu: vytřískat z pole co nejvíc, jezdit na pole jen třikrát ročně, třeba 40 km, 
obrovskými stroji - zasít, postříkat, sklidit. Já se snažím žít jako staří kulaci, který o 
sobě říkali, že jsou pány na vlastním hnojišti – uvažovali, jak kráva myslí, co 
potřebuje. Měli heslo: „Hnůj není svatý, ale zázraky dělá.“ Dneska když nestříkáš 
pole, mají tě za blázna, ale stále platí, že,nejlepší herbicid je kosa.. 
Venkov celkově nějak vymírá... 
Králíci se vytrácejí, množí se sekačky a bazény na vyholených „zahradách“. Mizí 
vše, co vyžaduje námahu. Zvlášť staří lidé to vůbec nechápou - pracovitost měli za 
jednu z hlavních ctností a zahálku za „matku neřestí“, a teď vidí opak: dělat jen to, za 
co jsou prachy. Navíc přibývá lidí, kteří dělají nějakou práci, aniž se ptají, zda vůbec 
má smysl – ten si přece pomocí sloganů a reklamy vymyslí a nám vnutí. 
Co s tím můžeš dělat ty jako kněz? 
Chránit lidi před vším, co se jim lacině podbízí, a dávat naději těm, které tyto změny 
válcují. Při své práci se setkávám i s lidmi, kteří nějak spolupracovali s minulým 
režimem, a dnes jsou z nich bez skrupulózní podnikatelé. Je na nich vidět určitá 
rozervanost - jako by cítili, že jejich obraz světa není ucelený. A zde je podle mě úkol 
církve: vést k upřímnému vyznání vin a ve chvíli selhání nabídnout odpuštění. 
Vraťme se k Vánocům. Je to svátek rodiny a řada farářů právě na venkově může 
pociťovat určitou samotu... 
Na statku žije i sestra s rodinou, takže jsem obklopen lidmi, a navíc na štědrovečerní 
jídlo chodím tam, kam mě pozvou. Ale vím, že určitá tichá bolest ze samoty ke 
kněžské službě občas patří. Naštěstí mám před sebou několik příkladů – třeba 
Františka Hobizala, kněze, který měl sílu unést bolesti své i těch druhých. Vadí mi, 
že o Vánocích se Ježíš redukuje na zásobovače. Na druhou stranu rozumím lidové 
zbožnosti a jsem rád i za lidi, kteří přijdou do kostela jen o Vánocích. vůbec půlnoční 
nejradši sloužil doma v maštali. 
                                                                     Autor Jan Mazanec – Vánoční dvojčíslo KT 2005 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢  Jen několik slov…. 
Když jsem byla ještě docela malá holka, často jsem přemýšlela, jak asi vypadá konec 
světa. Představovala jsem si, že někde musí být kraj země a za ním? Co je tam dál? 
Často jsem ve své fantasii stála na kraji a do tmy volala: Haló, je tam někdo?  Ale nikdo 
se neozval. Šla jsem tedy domů a namazala si krajíc chleba se škvarkovým sádlem. Ten 
chlebíček chutnal vším, co připomínalo štěstí domova a tak vtom blaženém baštění jsem 
vždycky na konec světa zapomněla.  
Když jsem se časem propracovala mezi dospěláky, byla jsem na každém kroku 
přesvědčována, že tam, na konci světa je opravdu už  jen smrt. Naše cesty člověčí končí 
na hřbitově nebo v krematoriu, říkali. Bála jsem se smrti a tmavého, skrytého  konce bez 
konce.  Ale život byl tak mladý a svět lákal k zapomnění .  
Dnes jsem babičkou a znovu ve své komůrce putuji na konec světa. Znovu volám do 
neznáma tmavého konce.  Vlastně už ne.  Jednoho docela obyčejného večera se 
rozsvítila na roztřepaném  konci země hvězda a z její záře se ozvalo:  Znám tvé radosti i 
slzy,  přicházím k tobě, abys už nikdy nebyla sama a neměla hlad. Odkud jsi? zašeptala 
jsem v té blažené  chvíli. Já? Ozvalo se kdesi v hlubinách mého srdce: Já přicházím 
z Betléma a moje světlo ti bude svítit věčně, budeš-li chtít. ..  
Pokoj lidem dobré vůle, pokoj a dobro všem. Ale hlavně těm, kdo právě teď, uprostřed 
noci stojí na konci světa a s úzkostí hledí do tmavé propasti……                             JD 

 

➢ Kde najdeme pomoc  (Křesťanská kontaktní linka) 

Nabízíme vám možnost se sdělit o svých problémech a nejasnostech prostřednictvím 
elektronické pošty s člověkem, který se vám bude snažit naslouchat a společně hledat 
odpověď. (Můžeme vám také zprostředkovat setkání s knězem.) Služba je k dispozici 
bezplatně a anonymně.  

Pro koho tu jsme 
Naše křesťanská kontaktní služba je pro každého,  

• kdo má nějakou otázku týkající se víry, křesťanství či smyslu života, 
• kdo se chce s dalšími lidmi modlit za svůj úmysl, 
• kdo má něco na srdci a chce se svěřit jinému člověku... 

Kontakt 
Naše služba probíhá e-mailovou cestou. Formlář pro vložení otázky naleznete zde. V 
naléhavých případech a v otázkách odborné psychologické, či psychiatrické intervence si 
prosíme vyhledejte odborné středisko pomoci: Adresář krizových psychosociálních 
služeb v ČR.  

Katalog otázek a odpovědí 
Dříve než nás kontaktujete, zkuste se porozhlédnout na našem webu Otázky a odpovědi 
(který je součástí projektů vira.cz), zda vaše otázka není podobná některé otázce, na 
kterou už je zpracována odpověď. Více informací o projektu Otázky a odpovědi.  

O nás 
Službu help.vira.cz provozuje tým spolupracovníků Pastoračního střediska při 
Arcibiskupství pražském. Spolupracujeme též s psychoterapeutickou poradnou v Sušici.  

Diskrétnost, anonymita a ochrana soukromí 
Dotazy osobního charakteru, které k nám přicházejí, považujeme za důvěrné 
a tak s nimi i zacházíme. 
Jak si zachovat soukromí při zasílání dotazu si dále přečtěte na http://help.vira.cz/ 
 

Církev žije ve světě     

http://www.vira.cz/pridani-noveho-dotazu/
http://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/adresar-krizovych-sluzeb/zobrazit_krizova_centra.php
http://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/adresar-krizovych-sluzeb/zobrazit_krizova_centra.php
http://otazky.vira.cz/
http://otazky.vira.cz/otazka/Jak-tento-system-funguje.html
http://ps.apha.cz/
http://ps.apha.cz/
http://www.poradnaukaplicky.cz/
http://help.vira.cz/


  

 

Štědrovečerní křesťanské zvyky středověku 
První, detailní popis obyčejů Štědrého večera z doby Václava IV. zpracoval benediktín Jan 
z Holešova:  
1. Zvyk, velmi počestný je ten, že se věrní křesťané v předvečer Narození Pána našeho 
Ježíše Krista postí až do hvězdy, tj. až do večerní doby, kdy se již hvězda zjevuje zraku.  
Ale bohužel ve všech věcech, jež se konají Pánu Bohu k chvále, ďábel chce mít vždy svůj 
podíl. Neboť  kde se křesťané postí a potom umírněně osvěžíce své tělo, maličko spí a 
vstávajíce na jitřní bdí a chválí Pána Boha, tam služebníci ďáblovi se jedni v tak slavnostní 
předvečer přežírají, druzí opíjejí a jiní nejen do večerní hvězdy, ale i do jitřní hvězdy na 
chválu ďáblovu bdí, hrajíce v kostky a zkoušejíce, jaké budou míti v kostkách štěstí po celý 
budoucí rok. A když se zvoní na jitřní, kdy již křesťané vstávají, tu oni se teprve ukládají.  
2. Žádný hospodář není tak chudý, aby své rodině nevystrojil štědrý večer neboli štědrou 
potěchu. Nemůže-li více, udělá  toho večera větší světlo ve světnici. Poctiví staří lidé otvírali 
své domy až po střechu, aby každý potřebný svobodně vstoupil a dostal občerstvení. Ba 
staří lidé i dobytku projevovali štědrost a nakládali jim více krmiva.  Staří poctivci už k obědu 
připravovali peníze, aby byly po ruce, kdyby chudobný přišel.  A kdo měl, i drahocenné 
šperky. Bohužel právě při tomto zvyku právě opak toho ďábel dostává, neboť mnozí drží 
ruku v měšci ne pro chudé, ale míchají penězi, aby štěstí měli.  A tak pro peníze propadají 
pověrám.  
3. Třetí zvyk je ten, že v předvečer narození Páně si navzájem posílají štědrého večera 
proto, že tj. ten svátek, kdy Otec nebeský seslal všem lidem tohoto světa velký a užitečný 
štědrý večer.  Proto si lidé na paměť vzájemně posílají dárky s tím, že posel oznámí, kdo 
jim štědrého večera posílá. Také v tomto zvyku má ďábel svůj podíl. Někteří posílají dárky 
ne na památku nebeského seslání, ale aby měli štěstí po celý následující rok. Doznávají 
totiž, že kdo toho večera neobdaruje jiných zchudne dříve, než rok skončí. A naopak ti, jimž 
se toho večera něco odepře, prorokují (nikoli však z Boha), říkajíce tomu, kdo odpírá: „Zle 
se ti povede tohoto roku, protože tohoto večera nic nedaruješ. 
4. Čtvrtý zvyk je ten, že v předvečer narození Páně věřící požívají velkého bílého chleba, tj. 
velkých vánoček. Staří lidé pak z dobré víry a ze správného názoru kladli na stoly tyto velké 
bílé chleby hmotné a vedle nich nože a dovolovali, aby čeleď z nich krájela podle vůle sobě  
i chudým.  Ale bohužel ani zde ďábel nespí a vánočky  nechávali tajně pohanským bůžkům, 
aby jim byli nakloněni.   Toto počínání připomíná pohany, kteří kladli hmotné pokrmy na 
hroby svých drahých aby je jedly duše vycházející v noci z hrobů.  
5. Pátý zvyk je ten, že křesťané v předvečer narození Páně požívajíce více ovoce než jindy, 
poněvadž je předvečer onoho svátku, kdy se nám narodilo ovoce  vybrané a užitečné, totiž 
náš Pán.  Staří poctiví lidé kladli  ovoce na stoly a noži je krájeli čeledi a chudým. Rovněž 
s dobrým úmyslem  ovíjeli stromy bílou slámou. Ale ani zde ďábel nepřestal svádět člověka. 
Někteří lidé krájeli ovoce, aby na něm pozorovali budoucí dobré  či zlé věci a stromy 
obvazovali, aby jim nesly hodně ovoce.  
6. Šestý zvyk  je ten že v předvečer kněží a žáci kalendují, čili kolendují, chodíce po 
domech věřících. Ovšem koleduje se proto, že se narodil syn  krále nebeského, kníže 
celého světa a to podle světského zvyku: Když se narodí syn králi pozemskému, hned se 
rozběhnou poslové po světě, zvěstujíce, že se narodil kníže. Všichni pak radujíce se, 
odměňují posly koláčem, nebo jiným hmotným chlebem.  Kněží přitom nesou obraz krále 
nejvyššího, kterému věřící vzdávají úctu.  Také okuřují domy kadidlem. 
7. Poslední zvyk  je ten, že v předvečer lidé kladou a stelou do jizeb a do kostelů slámu pro 
Pannu Marii.  Ať si dají však pozor ti, kteří činí na slámě rozpustilosti a čarují se slámou, 
aby neměly po celý budoucí rok blechy!   
                                               Z knihy Vánoce v české kultuře  od V. Frolece, vydané v n. Vyšehrad 1989 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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). 

Povídání pod stromeček 

mailto:jarka.detova@seznam.cz

