
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

K zamyšlení: 

Komentáře k liturgickým čtením: 

                                    1. čtení: Z knihy Sirachovcovy  24,1-4.12-16 
 

➢              

 
 
                     
 
                 2. čtení:  Z prvního listu sv. apoštola Pavla Efesanům 1,3-6.15-18 
 
 
                                       
                                                    
                                             Evangelium podle Jana 1,1-18 
 

 

 

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

Úmysly Apoštolátu modlitby Svatého otce na rok 2016 
 

Denní modlitba apoštolátu modlitby 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši 
svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, 
práce, utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu 
svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno 
přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce. 
 

Leden 
Všeobecný úmysl: Mezináboženský dialog: Aby upřímný dialog žen a mužů 
odlišných náboženství přinášel ovoce míru a spravedlnosti. 
Evangelizační úmysl: Křesťanská jednota: Aby se prostřednictvím dialogu 
a bratrské lásky s přispěním Ducha Svatého překonala rozdělení mezi křesťany. 
 
 
 
 
 

    Nedělní farní zpravodaj 01/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

    Druhá neděle po Narození Páně 
   3. ledna LP 2016 

   Barva bílá.  Mše vlastní. Gloria 
                              Cyklus C.  

           Odp.: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý 

Ve Starém zákoně můžeme sledovat zajímavý vývoj teologie. V nejmladších textech 
je vidět velký důraz na moudrost spojenou s řadou běžných situací. Označuje více než 
vzdělanost či bezduché slovo. A zde je klíčový text, který o ní mluví jako o vycházející přímo 
od Boha, v druhé části je dokonce spojena s obrazem stromu. Jde o náznak stromu spásy? 
Je tato moudrost „něco“ nebo „někdo“? 

Čteme úvod do Janova evangelia. Jan okamžitě rozehrává odkaz na první knihu Bible 
věnovanou stvoření, začíná téměř stejnými slovy. Rozehrává velká témata svého evangelia 
– pojem slova, světla, života, přijetí resp. nepřijetí… 

V úryvku zazní jak část chvalozpěvu z úvodu listu, tak následné povzbuzení autora. 
Obě části, i když v originále na sebe přímo nenavazují, popisují ovoce našeho vykoupení, 
které nám přinesla Ježíšova záchrana. 

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 

Na dnešní neděli v některých kostelích překládají slavnost Zjevení Páně. Nicméně my 
dáváme přednost 2. neděli po Narození Páně. Texty se vracejí k události betlémské 
jeskyně, ale dívají se na ně očima teologa. Písmo totiž v Janově evangeliu hovoří o Kristu 
jako o Slovu (řecky logos). Celá škála teologických pohledů se odvine od tohoto Janova 
vyjádření – Ježíš je Slovo vyslovené Bohem a toto slovo se stává skutečností, která nás 
hluboce zasahuje. 



 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení        Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Vytrácení smyslu Vánoc         (dokončení)            
 

Některé „tak zvané jednoročáky na půlnoční přivádí rozverná potřeba 
happeningu, ale většina z nich 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. A kněz 
by se na to měl předem důkladně připravit, neboť víra je „ze slyšení“ 
a pro mnohé je tohle jediná příležitost slyšení v roce.  
 

Nenechme si je vzít  
 

Věřící a jejich rodiny vědí, že Vánoce je třeba slavit jinak, a snaží se o to. 
Leč ani ony nejsou zcela odolné vůči tlaku ducha doby. Trápí je to, čemu 
se říkává „mlčení Boha“. Proto se také jim – i při dobré vůli – Vánoce stávají 
zbožnou náladou, dočasnou idylou, která končí odklizením odstrojeného 
stromku.  

Myslím, že bychom se měli proti jejich vyprázdnění účinněji bránit. Je dobré 
se dohodnout, že dárky nejsou hlavní náplní, ale jen doprovodem oslavy. 
Nic nevadí, budou-li skromnější. Proto je třeba dětem vysvětlit, proč se nemají 
zneklidňovat tím, že jejich vrstevníci jsou zahrnováni přemírou věcí. Ušetříme 
si tak horečné těkání po obchodních domech, což nám umožní vnímat kouzlo 
adventu. V prožívání vánoční nálady pomůže zpěv. Společné zpívání 
vánočních koled rodinu stmelí, aspoň na čas. Zejména, je-li písní víc 
a zkoušíme-li vícehlas, když ne letos, tak napřesrok. Společný zpěv 
je předstupněm společné modlitby, jejíž praxe se z rodin vytrácí.  

Nejzávažnějším výchovným, vlastně evangelizačním, úkolem věřících rodin 
v tomto období je – zprostředkovat pravý smysl Vánoc jejich dětem. I těm 
v pubertě, kde je to nejobtížnější. Proto skoncujme v pravý čas s legendou 
o Ježíškovi, abychom jim mohli předat poselství o Kristu. O tom, že je vtěleným 
Bohem a naším Spasitelem. Též o tom, že – jak věděli už naši dávní předkové 
– spásy je třeba. Doložit to není tak těžké, stačí se vnímavě rozhlédnout 
po světě kolem a poukázat na lidskou bezmoc. Dospívajícím dětem naznačme 
vhodným způsobem, že i my jsme součástí padlého světa, a proto také stojíme 
o spásu. Třeba porozumějí a ocení to. Jinými slovy: pravá oslava Vánoc 
předpokládá opravdovou víru. Nebo aspoň – pro začátek – nakročení k ní, 
touhu po přesahu.  

O víru je však třeba prosit a osvědčovat ji nejen v tento sváteční čas, ale 
po celý rok a stále, navzdory duchu doby, diktátu reklamy a tlaku veřejného 
mínění. Právě vánoční slavnost je příležitostí, která rozezní to, co je někdy 
opomíjenou součástí naší víry, totiž radost z Boží blízkosti. 
 

Autor: Petr Příhoda (KT 2011) 

Žijeme s církví  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

➢ Žijeme v těžké době…..v Novém roce s novou nadějí! 

Kolikrát jsme v minulém roce mohli vidět na ulici nebo v supermarketu dvě do rozhovoru 
zahloubané ženy, které si stěžují na to či ono!  Jak rádi hovoříme o těch druhých, kteří nám 
neplní naše sny!  Rádi? Nebo prostě to bezpráví už nemůžeme unést a tak se s křížem 
musíme podělit? To je v pořádku. V pořádku však není, že díky prvotnímu hříchu v ráji si 
neseme tíhu rozsuzovat dobro a zlo všude jinde, jenom ne ve svém srdci. Posuzujeme 
důsledky, které jsou viditelné na druhých.  Málokdy  slyšíme „tohle ten člověk udělal špatně“, 
zato máme hned na krajíčku odsouzení: „to je špatný člověk“.  Snad bude užitečné, když se 
trochu porozhlédneme po křesťanských autorech a každý týden  si přečteme kousek jejich 
životní  moudrosti. Na začátku roku se seznámíme s Josefem Augustinem, polským knězem 
a psychologem,  který  je velmi úspěšným autorem duchovní literatury, zabývající se 
duchovním růstem a radami a vedením v různých životních situacích. Jeho knihy jsou 
populární v mnoha zemích.  Josef Augustin se narodil 21.3.1950 a jeho zkušenosti nám 
mohou být díky společné komunistické historii blízké. Naše úryvky přebíráme z knihy  Křivda, 
odpuštění a smíření, kterou vydal(o): Karmelitánské nakladatelství a jsou uveřejněny na 
www.vira.cz . 

➢ I staří lidé jsou bezbranní 
Na křivdu si nikdy nezvykneme  
Každá zkušenost křivdy je bolestná, neboť vždycky znamená nespravedlnost. Trpíme, 
jsme-li pokořováni, ponižováni, vykořisťováni, pokouší-li se námi někdo manipulovat, 
obviňovat nás, omezuje-li naši svobodu nebo porušuje-li hranice naší intimity a podobně. 
Každá křivda připravuje člověka o dobra, která mu právem náležejí a jichž je zapotřebí k 
důstojnému lidskému životu. Na křivdu si nikdy nezvykneme - může trvat celá dlouhá 
léta, ale vždycky bolí. Prenatální psychologie zdůrazňuje negativní vliv nepřijetí dítěte na 
vývoj plodu i celý pozdější život po narození. Křivda bolí od prvních dní lidské existence 
až do okamžiku smrti. Není-li nemluvně zahrnováno patřičnou péčí a láskou, prožívá 
ublížení a svou zkušenost sděluje bezradným pláčem a křikem. 
Ten, kterému bylo ukřivděno, vždycky trpí - bez ohledu na věk, vyznání, vzdělání, 
společenské postavení a hmotnou situaci. Před utrpením z prožívaného ublížení 
nechrání člověka ani pokročilý věk: lidé zralého věku prožívají naopak nedostatek opory, 
péče, vlídnosti a starostlivosti bolestně. Protože se s přibývajícím počtem let zmenšuje 
jejich odolnost proti těžkým zkušenostem, jsou stále bezradnější a bezbrannější i proti 
ublížení, a tato bezbrannost starého člověka proti zranění se tak podobá bezbrannosti 
dítěte. Přestože mu věkem získaná moudrost někdy pomůže zaujmout patřičný postoj k 
ublížení, nepřestává utržená rána působit bolest. 
Komentář k rozjímání:  
Chceme-li skutečně být milosrdní, zvláště k lidem blízkým, které dobře známe a tudíž víme, 
kam zaútočit, nesedneme hned na rychlého koně a (třeba jen ostrou hubou) se nerozjedeme  
při běžné komunikaci nebo při pomluvě k útoku. Jsou k tomu tyto důvody:  
 1. Na rychlém koni jen ďábel jede. 
 2. Jsem věřící člověk, který soud ponechává na Bohu. Pomlouvaný je taky jen člověk, 
kterého, jako mně, stvořil Bůh a Ježíš vykoupil. 
 3. Neznám příčinu toho, proč se pomlouvaný tak chová, třeba za to nemůže. 

Jaké je řešení? 
Každý negativní pocit, dojem negativní pravdy je dobré předložit Pánu a nechat jeho 
rozhodnout. Zůstat v pokoře hříšníka a prožít evangelijní tajemství. Vyvarovat se křivdy na 
druhém a vyvarovat se pýchy přirozené bohorovnosti a nespravedlivého soudu.               JD 

➢ Přijďte se pobavit 

    Katolický spolek zve vás, vaše přátele a známé na tradiční spolkový ples, který se 
koná v sobotu 9. ledna od 20 hodin v Katolické domě Pouchov.             
                                                                                            Za katolický spolek Stanislav Verner                   

Církev žije ve světě     

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Krivda.html
http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Krivda.html
http://www.kna.cz/
http://www.vira.cz/


  

 
 

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – ve středu je Slavnost Zjevení Páně, svěcení vody, 
křídy a kadidla. Přineste si, prosím, nádoby na svěcenou vodu, příští neděle 
je svátek Křtu Páně. Jím končí vánoční doba. 

• Katecheze pro mládež – začínáme ve čtvrtek od 18 hodin ve farním kostele. Téma 
katecheze: Povolání ke kněžství. 

• Návštěva starších bratří a sester ve farnosti – v pátek v dopoledních hodinách. 
• Tříkrálová sbírka – proběhne příští neděli po mši svaté do pokladniček Charity 

u vchodu do kostela. Prosím, počítejme s tím. 

• Setkání ministrantů – bude v sobotu od 9 – 11 hodin na pouchovské faře. Zveme 
i ostatní váhající mladé, přijďte mezi nás. Ministrování je velmi čestná a potřebná služba 
v církvi i v naší farní rodině. Naučíte se mnoha novým věcem o liturgii a službě z oltáře. 

• Pozvání na zpívané nešpory kapituly – dnes v neděli od 17, 30 hodin do katedrály. 
 

Bohoslužby v příštím týdnu (4. – 10. 1. 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Den Pouchov Rožberk 

   4.1.  Po 18,00 
Za +Růženu 
Zikánovou 

17,00 Na úmysl dárce 

   5.1.  Út ------  ------  

   6.1.   St 18,00 Za duše v očistci 17,00 Za Alenku Hájkovou 

   7.1.  Čt 18,00  17,00 
Za + z rodiny Polákovy 
a Havlovy a duše v 
očistci 

   8.1.  Pá 18,00  17,00 
Za rodinu Devetterovu a 
Dvořáčkovu 

   9.1.  So 18,00 Za farnost 17,00 
Za živé a + z rodiny 
Příhodovy a 
Hejcmanovy 

  10.1.  Ne     8,00 
Za Václava France, 
jeho rodinu a syna 
Romana 

  9,30 
Za + Ondřeje a ten celý 
rod 

  10.1. Ne 8,00 
Marie Šetřilová 
Jan Šetřil 
Veronika Horejšová 

9,30  
Marie Bořková 
Marie Bártová 
Miloslav Devetter 

Čísla písní k liturgii     

   Úklid kostela     

Úklid sněhu   Devetterovi 
    

Trocha vánočního humoru:   
Vrátí se pan Kalianko z vánočního nákupu, hledá peněženku a najde v kapse místo ní 
jen kartičku: „Veselé vánoce přejí kapsáři!” 

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

