
         Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové  

     

K zamyšlení: 

Komentáře k liturgickým čtením: 

                                    1. čtení: Z knihy proroka Izaiáše 40,1-5.9-11 
 

➢              

 
 
                     
                      2. čtení:  Z prvního listu sv. apoštola Pavla Titovi 2,11-14.3,4-7 
 
 
                                       
                                                    
                                       Evangelium podle Lukáše 3,15-16.21-22 
 

 

 

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

 
 

  Nalaďte si pořad Mezi nebem a zemí 

Poslouchejte každou sobotu po deváté hodině pravidelný magazín o víře a spiri-
tualitě v souvislostech. 

 

Koledníci tříkrálové sbírky opět procházejí česká a moravská města i vsi. Podívali 
jsme se se, jak jejich koledování vypadalo v České Třebové i na průběžné výsledky 
sbírky po celé republice. Vypravili jsme se i do Brna, abychom zjistili, jak oslavili 
vánoce tamní pravoslavní. A pravidelné duchovní zamyšlení bylo tentokrát z pera 
římskokatolického kněze Jana Hanáka. 
  

 90.5 FM východní Čechy 
 95.3 FM Královéhradecko                      www.rozhlas.cz/regionální stanice 

 
 
 
 
 
 

    Nedělní farní zpravodaj 02/16 
/15 
/13 /1027/1027/1026/10 
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    Svátek Křtu Páně 
   10. ledna LP 2016 

   Barva bílá.  Mše vlastní. Gloria 
                              Cyklus C.  

                       Odp.: Veleb, duše má, Hospodina! 

Od 40. kapitoly se styl proroka Izaiáše mění, proto se domníváme, že jde o jiného autora 
než v předešlých kapitolách. Tento text vznikl v době největšího útlaku v babylonském zajetí 
v 6. století před Kristem, a právě zde Bůh zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání. 
Jak ale jeho záchrana bude vypadat? 

Všichni synoptici (Mt, Mk, Lk) uvádějí scénu Ježíšova křtu. Jde tedy o zásadní skutečnost, 
nikoli jen projev Ježíšovy pokory… Jan Křtitel správně uvádí, že Ježíš nepřijímá křest 
jako znamení obrácení či pokání za vlastní hříchy. Pán takto zahajuje svoji misi záchrany 
a své veřejné vystoupení! Protože se zde objevuje celá Nejsvětější Trojice, bude tedy také 
dílo záchrany jejím jedinečným dílem. 

Apoštol Petr se podivuhodným způsobem dostane do domu pohanského setníka Kornelia, 
který zatoužil poznat novou víru. Když Petr slyší, že Bůh jedná v srdcích těchto pohanů, 
plný radosti vypráví, jak to všechno s Ježíšem začalo… 

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

Svátek Křtu Páně uzavírá Vánoce. Událost, o které vypráví, není jen jednou z mnoha 
situací Ježíšova života. Jde o zásadní impulz, který otevírá Ježíšovo veřejné působení. 
Povšimněme si vzácné zmínky o vystoupení celé Nejsvětější Trojice! Vánoce hovoří nejen 
o narození Spasitele, ale nacházíme zde počátek zvěstování naší záchrany. 

http://www.rozhlas.cz/regionální


 
Stránka je věnována ke vzdělávání a zamyšlení        Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Co znamená K+M+B 
 

Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6.1.) odjakživa doprovázely lidové zvyky. 
Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě 
je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B s udáním 
letopočtu. V Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: 
Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus 
mansionem benedicat: Kriste, požehnej tomuto domu. A není pouze symbolické, že se 
toto žehnání domů provádí na počátku roku... 

Co je požehnání  

V hovorové řeči požehnání znamená něco dobrého, štěstí, ochranu a zdraví. 
Přitom je člověku v podvědomí nějak jasné, že s požehnáním nelze manipulovat, že si ho 
nelze ani koupit, ani zasloužit... V nekřesťanských náboženstvích lidé věřili a věří, 
že požehnání mohou získat skrze nejrůznější magické rituály, amulety, maskoty, pověry 
atd. Mnohé z toho přežívá dodnes. 

Oslava Boží a prosba o pomoc 

V křesťanství je požehnání v první řadě oslavou a chválou Boží, uznáním jeho tvůrčí 
moci. Z tohoto postoje pak vyplývá prosba o jeho pomoc. 

Kdo může žehnat 

Žehnat - svolávat Boží pomoc - může každý pokřtěný člověk. Některá žehnání 
jsou v církvi vyhrazena svěceným služebníkům církve - kněžím. 

Účinnost požehnání 

Při žehnací modlitbě jsou věci a lidé, kteří je užívají svěřovány do Boží ochrany. 
Je vyprošována Boží pomoc při jejich užívání. Při požehnání člověk všechno dobré 
očekává od Boha, Pána světa. „Účinnost“ požehnání spočívá na přímluvné modlitbě 
a v důvěře člověka v Boha. Požehnáním svěřujeme věci do péče Boží s vírou, že on sám 
nás skrze ně povede k našemu trvalému dobru - spáse. A to i tehdy, kdyby to mělo být 
proti našemu momentálnímu chápání... 

Znamení kříže 

K požehnání patří znamení kříže. Skrze ně se stává zřejmým to, že každá prosba 
o požehnání dochází svého vyslyšení a účinného naplnění jedině skrze Ježíše Krista. 
Jedině skrze něho, v jeho jménu může člověk dospět požehnání a spásy! A právě v tom 
je zásadní rozdíl mezi žehnáním a mezi všemi pověrečnými kouzly - talismany, maskoty, 
různými kameny apod. Tyto předměty člověka mají „chránit“ nějakou neznámou mocí. 
Oproti tomu požehnané předměty jsou „odevzdávány“ tomu, kdo je jejich původcem, 
tomu, kdo člověka skrze ně může vést k trvalému dobru - spáse... 
 
Mimo mne není jiný Bůh! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne! Obraťte se ke mně a dejte se spasit, 
všechny končiny země! Neboť já jsem Bůh, a nikdo jiný! Jen v Hospodinu je vítězství a síla. Vítězství a slávy 
dojde v Hospodinu celý rod Izraele. (Z Iz 45,15-25) 

                           (pastorace.cz) 

Žijeme s církví  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

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

Na začátku roku se seznamujeme 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 . 

Sourozenecké ´války´ 

Ublížení v dětství a dospívání  

Dětství a dospívání je časem, v němž je člověk zvláštním způsobem náchylný ke 
zranění. V tomto období totiž potřebuje absolutní pocit bezpečí, úplné přijetí, stabilitu 
rodinného prostředí, vzájemnou harmonii a soulad rodičů, patřičnou pomoc v krizových 
okamžicích, neustálou emocionální oporu, dobrý životní příklad a podobně. Křehkost a 
jemnost dětské psychiky způsobuje, že se do ní hluboko vtiskují situace pociťované jako 
nespravedlivé a zraňující. 
Konflikty mladých s rodiči, sourozenecké "války" nebo boje mezi vrstevníky, jejich 
brutalita a hádavost - často úzce souvisí s krutými zkušenostmi z dětství. V procesu 
uzdravování pocitu křivdy mají prožitky z dětství svůj zvláštní význam, a ten lze jen stěží 
přecenit. 

Detoxikace´ pocitu křivdy 
Chci se uzdravit - jedinečné rozhodnutí  

Uzdravení lze popsat jako jistou "detoxikaci" z otravy lítostí, rozhořčením, hněvem, 
pomstychtivostí a dalšími negativními postoji a emocemi, které vznikají v kontextu 
prožívané nespravedlnosti a křivdy. Tato detoxikace má jasně vymezené etapy, které 
vytvářejí určitou dynamiku vnitřního uzdravení a ta by měla být respektována, chceme-li 
se skutečně uzdravit. Nezáleží na tom, do kolika dílčích kroků si vnitřní uzdravení 
rozdělíme, důležité je, aby jejich popis odrážel skutečnou dynamiku ublížení, odpuštění a 
smíření. 
Kromě nezbytných zobecnění je zkušenost ublížení stejně jako sám proces uzdravení 
vždycky individuální a osobní. Jakákoli situace lidského zraňování je v jistém smyslu 
neopakovatelná, stejně jako je neopakovatelná citlivost člověka k utrpení, okolnosti, 
které tuto zkušenost provázejí, vztah mezi ublíženým a ubližujícím, neopakovatelné je i 
vnitřní vyrovnávání s pocitem křivdy; jedinečné je dále rozhodnutí pustit se do procesu 
vnitřního uzdravení.                                                                              Pokračování příště   

 

➢ Měli jsme krásnou vánoční výzdobu – kdo to teď uklidí? 

V sobotu 16.1.2016 proběhne úklid vánoční výzdoby obou kostelů.  
Na Pouchově od 9,00 hodin,  na Rožberku od 10,00 hodin dopoledne. Děkujeme za 
vstřícnost.                                                                                                                        JM 
 

➢ Modlitby matek 

 Setkání skupinky Modlitby matek se uskuteční v pondělí 11. 1. 2016 v 18 hodin 
na pouchovské faře.                                                                                                       VH 

Církev žije ve světě     

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


  

 
 

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – příští neděle je 2. neděle v liturgickém mezidobí 

• Setkání seniorů farnosti – se poprvé v tomto novém roce uskuteční ve čtvrtek 
od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou od 18 hodin 
tamtéž. Zveme i ostatní farníky nad 60 let do tohoto společenství. 

• Nabídka pracovního místa – uklízeče/čky - Biskupství královéhradecké nabízí 
uplatnění na pozici: Uklízeč/-ka. Informace: Úklid kancelářských prostor, dohoda 
o pracovní činnosti na dobu určitou do 31. 12. 2016. Nabízíme mzdu 60,- Kč / hod. 
Nástup ihned. Zkrácený pracovní úvazek: 3 hodiny 3x týdně (po, st, pá). Možnost 
dohody další výpomoci s úklidem v nájemních domech biskupství. Pracoviště: Velké 
náměstí 36, Hradec Králové. Zkušenost s úklidem vítána. Cítíte-li se touto nabídkou 
osloveni, kontaktujte nás do 18. ledna 2016: Ing. Taťána Blažková, personalistka, 
telefon: 495 063 604. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (11. – 17. 1. 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 Den Pouchov Rožberk 

  11.1.  Po 7,30 Na dobrý úmysl 17,00 Za duše v očistci 

  12.1.  Út ------  ------  

  13.1.   St 18,00 Za +pouchovské kněze 17,00 
Za živé a + z rodiny 
Havlovy 

  14.1.  Čt 18,00 Za +seniory farnosti 17,00 
Za + manžela a živé 
členy rodiny 

  15.1.  Pá 18,00 Za +Rudolfa Janála 17,00 Na dobrý úmysl 

  16.1.  So 18,00 Za farnost 17,00 
Za uzdravení Ely 
Parákové a duše v 
očistci 

  17.1.  Ne     8,00 
Za +rodiče Daňkovy  
a Kloudovy a za duše  
v očistci 

  9,30 
Na poděkování a Boží 
pomoc pro rodiny a děti 

  17.1. Ne 8,00 
Veronika Horejšová 
Jitka Benešová 
Rudolf Pastuzsek 

9,30  
Marie Novotná 
Marika Bartošová 
Vladimír Novotný 

Čísla písní k liturgii  425   

   Úklid kostela  Skupina III.  III.skupina 

Úklid sněhu   Jan Hypius 
    

Trocha tříkrálového humoru:   
„Co jste probírali v hodině náboženství,“ ptá se tatínek malého Františka. „Pan katecheta 
hovořil o třech mudrcích, kteří Pánu Ježíši přinesli své dary.“ „A jaké to byly dary? Zlato, 
myrhu a … nočník! Nočník, ptá se udiveně tatínek. Ano, nočník, ale pan katecheta tomu 
neslušně říkal „kadidlo“ … 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 hodin).  Distribuce:Jan Mádlík (Pouchov), Miloslav Devetter (Ržb) (uzávěrka pátek 12 hodin). 

Příprava na příští týden 
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