
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

 

 

K zamyšlení: 

Komentáře k liturgickým čtením: 

                                    1. čtení: Z knihy Sirachovcovy  3,3-7.14-17a 
 

➢              

 
 

                       2. čtení:  Z prvního listu sv. apoštola Pavla Kolosanům 3,12-21 

 
 
                                       
                                                    
                                           
                                            Evangelium podle Lukáše 2,41-52 
 

 

 

 

 

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

Novoroční přání 
 

Abys zůstal ušetřen každého utrpení - to ti nepřeji, ani to, aby tvá další cesta byla samá růže a aby 
po tvé tváři neskanula žádná slza, abys nezakusil žádnou bolest - ne nic z toho ti do nového roku 
nepřeji. Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje, bolest a úzkost tě činí zralým.  

Mé přání tobě zní spíše takto: 

Kéž bys byl vděčný a navždy uchoval ve svém srdci vzpomínku na dobré věci, které tě v životě 
potkaly; abys vždy statečně obstál v každé zkoušce, i když tvrdě spočine na tvých ramenou kříž 
a utrpení a když vrchol, ke kterému je třeba vystoupit, se zdá nedosažitelný a světlo mizí v tmách, 
aby Boží dary v tobě rostly a celý rok ti pomáhaly vnášet radost, pokoj, lásku a sílu v duše těch, 
k nimž tě pojí láska; abys měl vždy přítele, jež je opravdový a je hoden tvého přátelství, jenž ti dodá 
důvěry, když ti síly slábnou a chybí ti světlo; aby v radosti i bolesti provázel tě stále láskyplný úsměv 
a přítomnost toho, který se z lásky k nám stal Dítětem. 

 
 
 
 
 
 

      Nedělní farní zpravodaj 45/15 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
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    Svátek Svaté rodiny 
    Ježíše, Marie a Josefa   

   27. prosince LP 2015 
   Barva bílá.  Mše vlastní. Gloria 

                              Cyklus C.  

 Odp.:Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách 

Kniha Sirachovcova (vznikla ve 2. stol. př. Kr.) je souborem přísloví. Lze předpokládat, 
že sloužila mladým mužům k poučení a měla je vést k umění života. Proto není náhodou, 
že jedna stať je věnována úctě k rodičům, zvláště stárnoucím… 

V souvislosti Lukášova evangelia je tento úryvek závěrem úvodních dvou kapitol 
o Ježíšově dětství. Nejenže byl Ježíš výjimečným způsobem počat, ale již od počátku 
si je vědom svého zvláštního vztahu s Bohem. Pozoruhodné je spojení „musím být v tom, 
co je mého Otce“ a současná ochota podřídit se rodičům. Zřejmě jeden z náznaků vztahu 
Ježíšova božství a lidství… 

 

List Kolosanům začíná třetí kapitolu výzvou: „Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte 
to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským 
věcem.“ Na to významově navazuje první část našeho čtení. Druhá část je pak praktickou 
aplikací na jednotlivé členy rodiny. 

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 

Dnešní slavnost podtrhává zásadní význam rodiny pro lidskou společnost. Ježíš ji svojí 
přítomností posvěcuje. Tento svátek je také často příležitostí k obnově manželského slibu 
a je moudré se na to vhodně připravit. 



 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení         Připravuje P. Miloslav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vytrácení smyslu Vánoc                    (pokračování) 
 

Společenské vrstvy, které se nejvíce držely liturgických zvyklostí (rolnictvo, 
živnostníci), byly likvidovány. Tradice Vánoc byla přesto hluboce zakořeněna, režim 
ji nezrušil, ale snažil se jí dát nový obsah. Zdůraznil to, čemu říkal „lidovost“, i to „kvůli 
dětem“ (mimochodem: „lidovost“ zasula už mnohem dříve smysl nejvýznamnějších 
křesťanských svátků, totiž Velikonoc). Režim představil nového gestora Vánoc. Byl jím 
importovaný Děda Mráz. Mnozí, nevím kolik, si to nechali líbit. Ve škole nebylo radno 
říkat, že dárky nosí Ježíšek. Z vánočních pohlednic zmizely biblické motivy. V lepším 
případě tam zůstal Josef Lada, převažovaly scenérie zimní krajiny nebo ozdobená 
větvička vánočního stromku a pod ní cukroví nebo i číše vína. Zbytkově křesťanský ráz 
Vánoc z veřejného prostoru zmizel. Vytratil se i z privátního zázemí mnohých rodin. 
Při tom zůstalo i pak, kdy tlak režimu zčásti povolil. Sekularizace Vánoc, lze-li to tak 
nazvat, poznamenala především děti čili dorůstající generaci. Ta už na tu předchozí 
inspiraci nenavázala. Rodiny, které si ji uchovaly, se staly rozptýlenou menšinou. 
Doloženo to nemám, ale tuším, že i v tomto případě se – až na výjimky – vánoční oslava 
vztahovala nikoli k příchodu Krista Spasitele, nýbrž k „Ježíškovi“. Cítím v tom jakýsi 
rozdíl. – Tento stav trval až do listopadu 1989.  
 

…a za politické svobody 
 

O Vánocích 1989 se z tlampačů na veřejnosti rozezněly koledy, i ty mezitím 
zapomenuté. Některé jsou překrásné. Předtím je bylo slyšet jen při mši. Tu a tam se 
ve školách paní učitelky zmínily dětem o Bibli. Církev vyšla na veřejnost z ústraní 
i z katakomb a zdálo se, že nic nestojí v cestě obnovy jejího významu. Nestalo se tak. 
Mnohým se otevřely možnosti dříve netušené. Jiným se neotevřely, zato se jim uzavíraly 
vymoženosti do té doby samozřejmé. Z úst politiků i z veřejných tlampačů byla hlásána 
ideologie svobody, která nerozlišovala mezi svobodou a svévolí, mezi mravným 
a nemravným. Pronikla politikou i byznysem a nastolila zlořád. Není záměrem tohoto 
textu uvažovat, proč zůstala šance znovunabytí politické svobody tak dalekosáhle 
nevyužita, ba zneužita. Faktem je, že jsme masovou (vlastně atomizovanou) konzumní 
společností, závislou na médiích, většinou nikomu neodpovědných. Společností 
nespokojenou, zklamanou, která však nehledá cesty k nápravě. Mnohé napovídá mimo 
jiné preferovaný způsob oslavy Vánoc. Ty se staly – s vydatnou mediální podporou – 
triumfem materiálního konzumu. Advent se změnil v nákupní horečku, která začíná 
už s podzimem. Štědrý večer, původně vigilie, se stává vyvrcholením Vánoc. Proto je 
třeba pořídit nákladné dárky, které mají zvýšit rodinný komfort, ale často slouží jako alibi, 
jako náhražka skutečné vzájemné lásky. Také hojnost jídla a pití, ba i zábavnou 
pyrotechniku, neboť televize bude předvádět ohňostroje. Ten večer je vlastně jakýmsi 
„Silvestrem navíc“. A Boží hod vánoční, svátek v tu dobu nejslavnější, je – podobně jako 
zanedlouho Nový rok – dnem vyspávání. Nejpůvodnější smysl Vánoc, oslava příchodu 
Mesiáše, Spasitele, se vytratil beze stopy. Pokud se objeví Ježíšek, jeho odmocněná 
podoba „kvůli dětem“, pak nanejvýš jako postavička odněkud z Disneylandu. – Toto je 
většinový obraz. Ne všechny lze do něj vtěsnat. Jsou lidé (možná každý desátý), 
kteří přijdou „na půlnoční“. Některé tam přivádí rozverná potřeba happeningu, ale většina 
„jednoročáků“ snad touží po čemsi nevšedním, tajemném, co vybočí z ubíjejícího 
konzumního stereotypu. Možná chtějí uslyšet Slovo o tom, o čem se jindy a jinde mlčí. 
Záleží hodně na homilii, zda jejich nejasnému tušení vyjde vstříc a naznačí jim, že lidský 
život není jen nahodilá story, ale že má svůj smysl, který je zakotven v perspektivě 
věčnosti.                                                                                                     (pokračování) 

Žijeme s církví  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢ Bůh Otec - Bůh není ani muž, ani žena... (pro chvíle rozjímání) 

Ježíš Kristus vyjadřuje Boží blízkost a lásku v jednom slovu: “Otec”. Toto oslovení pro 
Boha sice znala i jiná náboženství, avšak používala je buď ve smyslu všeobsahujícího 
vědomí, že Bůh je Stvořitel všeho, nebo byla spojována s představou fyzického 
příbuzenství mezi bohy a lidmi. Křesťané ale věří, že Bůh nás (skrze křest) skutečně 
přijímá za vlastní děti. 
 Otec - dárce dobra 
Ježíš praví: “Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? ... 
Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v 
nebesích dá dobré dary těm, kdo ho prosí!” (Mt 7,9.11). 
“Váš nebeský Otec ví, co všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a 
spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno” (srov. Mt 6,25-34). 
Otec se zjevuje v Kristu 
Kristus je zjevením a ztělesněním Otcova milosrdenství. (Jan Pavel II.) 
Království, které Ježíš přináší, je království Boží. Ježíš zjevuje, kdo Bůh je, a nazývá ho 
důvěrně Otcem (Mk 14,36). Bůh se otvírá bídě a utrpení člověka: je milující Otec, plný 
soucitu, odpouští a poskytuje zdarma milost, o niž prosíme. Tak nám ho ukazuje v Bibli 
podobenství o marnotratném synu a milosrdném otci (Lk 15,3-32). 
Svatý Jan říká, že “Bůh je láska” (1 Jan 4,8.16). Proto je každý člověk zván k obrácení a 
k tomu, aby důvěřoval v milosrdnou lásku, kterou Bůh pro něho má: království poroste v 
té míře, nakolik se člověk naučí důvěřovat Bohu a obracet se k němu jako k Otci (srov. 
Lk 11,2; Mt 23,9). 
Ježíš Kristus říká: “Já a Otec jedno jsme. Kdo vidí mne, vidí Otce.” (Jan 14,9) 
Nebezpečí v chápání Boha Otce 
S pojmem a představou Boha - Otce je spojeno jedno nebezpečí. Existuje velké 
pokušení představovat si Boha jako omezenou bytost na způsob člověka. 
Pro mnohé se představa otce možná pojí s vlastními nedobrými zkušenostmi. Možná 
svého otce ani vůbec nepoznali, nebo ho poznali jako tyranského a nespravedlivého 
despotu. Tady je důležité připomenout, že otec, tak jak jsme ho sami poznali nemůže být 
modelem pro Boha - Otce, ale naopak. Bůh Otec se může a má stávat modelem pro 
lidské otce... Důležité je ovšem připomenout, že sice “Bůh je Otec” ale v Ježíši Kristu je 
stejně tak i přítelem a bratrem. 
Bůh je jiný... 
Nesmíme zapomínat, že všechna naše pojmenování Boha mohou být ve svém důsledku 
značně zavádějící. Bůh není muž, není ani žena. Je to Bůh, přesahující naše pojmy a 
chápání. Bůh Bible v žádném případě nemá jen otcovské rysy! Ve Starém i v Novém 
zákoně Bůh zjevuje i vlastnosti a způsoby jednání, které jsou typicky mateřské: utěšuje, 
ochraňuje, živí, je něžný. Bůh je náš Otec a naše Matka (srov. Iz 49,15). Bůh není ani 
muž, ani žena, my však zakoušíme jeho ruku, kterou se nás dotýká, jako otcovskou i 
mateřskou. 
Žalm 27: 

Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? 

Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl? 

Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: abych směl přebývat v Hospodinově domě 

po všechny dny svého života, abych požíval Hospodinovy něhy a patřil na jeho chrám. 
Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých! 
Důvěřuj v Hospodina, buď silný, ať se vzmuží  tvé srdce, doufej v Hospodina! 
                                                                                                                                         www.vira.cz 
 

     

Církev žije ve světě     

http://www.vira.cz/


  

 

 
➢ Farní ohlášky:  

 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je svátek sv. Mláďátek, mučedníků, 
ve čtvrtek je památka sv. Silvestra I., papeže, v pátek je Slavnost Matky Boží, Panny 
Marie, v sobotu je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů 
a učitelů církve, příští neděle je 2. neděle po Narození Páně. 

• Mše svatá na Silvestra – mše na poděkování za přijatá dobrodiní, bilance, 
pobožnost s požehnáním. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (28. 12. 2015 –  3. 1. 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Den Pouchov Rožberk 

 28.12.  Po 7,30 
Za +Růženu 
Zikánovou 

17,00 
Za + z rodiny 
Vendolských, Kovářovy, 
Zujrovy a duše v očistci 

 29.12.  Út ------  ------  

 30.12.   St 18,00 Za duše v očistci 17,00 
Za živé a + z rodiny 
Metelkovy a Hojných 

 31.12.  Čt 16,00 

Za rodiče 
Dytrtovy,syna 
Vladimíra a Annu 
Fejfarovou 

------  

   1.1.  Pá  8,00 
Za +manžela, Boží 
požehnání a ochranu 
P. Marie pro rodinu 

9,30 Za + Annu Havlovou 

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

   3.1.  Ne     8,00 
Za Jiřího a Justínu 
Gombitovy 

  9,30 
Za + rodiče z obojí 
strany, bratra, ten celý 
rod a duše v očistci 

   3.1. Ne 8,00 

 
Helena Baierová 
Zdena Mistrová 
Libuše Hovorková 
 

9,30  
Milena Kuchařová 
Stanislava Poznarová 
Zdeněk Krám 

Čísla písní k liturgii     

   Úklid kostela  Skupina II.  I.skupina 

Úklid sněhu   Devetterovi 
    

Trocha silvestrovského humoru:   
Ulicí se řítí motocyklista. V zatáčce dostává smyk a sráží mladíka na přechodu. Řidič, ještě 

notně opilý ze silvestrovské zábavy, se rychle zorientuje, vyskočí na motorku a mizí v dálce. 
Po chvíli k poškozenému chodci přibíhá policista, který byl svědkem nehody. V té chvíli vyjde 
najevo, že chodec je policistovi dobře známý kapesní zloděj. „Zapamatoval jste si jeho číslo?!” 
„Nejen to, pane příslušníku. Mám dokonce i jeho náprsní tašku...”                                                

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