
      Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením:  

                         1. čtení: Z knihy proroka Izaiáše 63,16b-17,19b;64,2b-7 
                             
  
 
                 
          
           2. čtení:  Z prvního listu sv. apoštola Pavla Korinťanům 1,3-9 

                                                                                                                  
                                  
                                    
                                        Evangelium: Podle Marka 13,33-37 
 
 

 

 
 

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

Základní význam adventu 
Adventní doba má dvojí povahu: je to doba přípravy na oslavu Narození Páně, 
kdy oslavujeme první příchod Syna Božího k lidem; a zároveň je to doba, v níž vedeni 
touto vzpomínkou směřujeme v myšlenkách k očekávání druhého Kristova příchodu 
na konci věků. Z těchto dvou důvodů je doba adventní dobou oddaného a radostného 
očekávání. Doba adventní začíná 1. nešporami neděle, která připadne na 30. listopad 
anebo na den tomuto nejbližší (letos sobota 2. prosince), a končí před 1. nešporami 
Narození Páně (letos 24. prosince). Neděle této doby se nazývají: 1., 2., 3., 4. neděle 
adventní. Dny v předvánočním týdnu od 17. do 24. prosince jsou velmi výrazným 
způsobem zaměřeny k přípravě na oslavu Narození Páně. 

 
(Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a kalendáři, č. 39-40) 
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1. neděle adventní 
  3. prosince LP 2017 

 Barva fialová. Mše vlastní. Bez Gloria. 
Začíná cyklus B liturgického kalendáře 

Odp.: Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni 

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 

 

Po Babylonském zajetí se mohli Izraelité vrátit domů (po roce 539 před Kristem). Ale lidé 
přišli do zničené země. Prorok Izaiáš přesvědčuje lid, že Bůh ho neopustil. Ba naopak! 
Ale také jako by burcoval Pána, aby nenechal svůj lid v jeho neradostné situaci. 

List Korinťanům je odpovědí na jiný dopis, v němž křesťané položili Pavlovi řadu 
nesnadných a konfliktních témat. Čteme úvodní slova Pavlova dopisu. Řadu z témat již 
nyní zmiňuje! Mezi nimi i příchod Pána na konci věků. Bratři! Milost vám a pokoj od Boha, 
našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. 

Náš text zaznívá v Markově evangeliu jako poslední veřejné Ježíšovo slovo před zatčením 
a smrtí. Vrcholným bodem tohoto textu je svěření moci jednotlivým služebníkům, a tedy 
i nám. „Bděte“ zaznívá v atmosféře bolestného loučení, ale i velké naděje, že neztratíme 
Ježíšův odkaz. 

Otevíráme nový liturgický rok, ve kterém budeme velkou část nedělních čtení evangelia 
věnovat nejkratšímu evangeliu podle Marka. Zároveň touto nedělí vstupujeme do adventu, 
času přípravy na příchod Krista. Jde jak o připomínku jeho narození, tak především o jeho 
druhý příchod na konci věků. Dnešní neděle by se dala shrnout do výzvy: „Bděte“. 



 
Stránka je věnována ke vzdělávání, informacím i zamyšlení           Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Papežovo poselství k Světovému dni míru 2018 
 

Poselství Svatého otce k Světovému dni míru, který si budeme připomínat 1. ledna 2018, 
bylo zveřejněno na tiskové konferenci ve Vatikánu. Dokument nazvaný „Migranti a uprchlíci: 
Muži a ženy hledající mír“ je rozdělený do šesti sekcí a vyzývá všechny lidi dobré vůle 
k ochotě přijmout uprchlíky před válkou, hladem a pronásledováním.  Poselství také otvírá 
otázku, proč je tolik migrantů a uprchlíků? Podle papeže Františka je to tím, že mnoho 
válečných konfliktů nutí lidi opouštět svoje domovy a že důvodem je také touha po lepším 
životě. Svatý otec říká, že někteří lidé považují nárůst migrace za hrozbu. „Sám za sebe bych 
vás rád požádal, abyste na migraci nahlíželi s důvěrou jako na příležitost k budování míru,“ 
uvedl papež František. Ve čtvrté sekci poselství v rámci tématu „čtyři akční milníky“ 
Svatý otec zdůrazňuje, co je třeba učinit k tomu, aby migranti a uprchlíci nalezli mír, 
který hledají. Podle něj správná strategie musí kombinovat čtyři hlavní aktivity: 
přijetí, ochranu, podporu a integraci. Papež František také v souvislosti s mezinárodním 
kontextem vyjádřil naději, že duch přijetí a integrace „bude doprovázet proces, který v roce 
2018 vyústí v sepsání a schválení dvou zásadních dokumentů OSN, jeden týkající 
se bezpečnosti migrantů a druhý pro uprchlíky“. V závěru poselství se Svatý otec odvolává 
na inspiraci sv. Janem Pavlem II.: „Kdyby ´sen´ mírumilovného světa sdíleli všichni lidé, 
kdyby přínos ´uprchlíků a migrantů´ byl řádně doceněn, potom by se lidstvo mohlo stát více 
univerzální rodinou a naše planeta opravdovým, ´společným domovem´,“ napsal papež 
František.                                                      

(zdroj: cirkev.cz ) 

 

Katechetická sekce ČBK spustila portál Katecheze.cz 
 

Katechetická sekce České biskupské konference dnes spustila pilotní provoz nového 
metodického portálu Katecheze.cz. Tato novinka v českém církevním prostředí má být 
postupně rozšiřovanou zásobárnou materiálů pro výuku náboženství a farní katechezi. 
Učitelé náboženství a katecheté zde na jednom místě nyní najdou na dvě stovky materiálů. 
Celý web je členěn do několika sekcí (didaktické materiály, periodika aj.), rovněž je možno 
dokumenty různě filtrovat či vyhledávat dle tematických celků. „Mezi materiály nalezneme 
prezentace, pracovní listy, zpracované tematické celky, minikatecheze, náměty na hry 
a kvízy a mnoho dalšího,“ představuje nový projekt ředitel Katechetické sekce ČBK 
P. Mariusz Kuźniar. Na www.katecheze.cz nechybí ani prostor pro sdílení zkušeností nebo 
odkazy na externí zdroje informací. 

Plnohodnotný přístup k obsahu a všem funkcím webu je spojen se vstupní registrací, 
která umožnuje používání už hotových materiálů či spoluvytváření nových, jež projdou 
recenzním řízením. Tento proces pomůže zajistit kvalitu a věrohodnost webu i na něm 
dostupných materiálů. 

Inspirací pro vznik tohoto metodického portálu byl již řadu let fungující server dum.rvp.cz, 
který slouží ke sdílení inspirace a zkušeností učitelů po celé České republice. Stejně tak jako 
učitelé mají nyní i katecheté možnost využít zkušenosti jiných nebo přispět těmi svými. 
Po registraci na webu se jim otevře uživatelsky přívětivé prostředí pro práci každého 
zájemce. Web může mít význam i pro návštěvníky z řad širší veřejnosti, neboť zde např. 
naleznou kontakty na jednotlivá katechetická centra v diecézích a portál se postupně stane 
zaštiťujícím webem pro katolickou katechezi a školní výuku náboženství v ČR. Více informací 
naleznete na http://katecheze.cz/. 

(Zdroj: Tereza Myslílová, Katechetická sekce ČBK) 

 

 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
➢ Advent – společenství naděje 

 Příběh o rozladěné kytaře 

V jedné uzavřené místnosti se nacházelo pět kytar, které žily svým obvyklým životem. 

Jednou vešel do místnosti mladý muž, vzal do rukou jednu kytaru a začal ji ladit. 

Některé struny přitom natahoval a jiné zase povoloval. Byla to namáhavá práce, při 

které kytara naříkala bolestí. Další kytary se velmi bály a hudrovaly na člověka, který je 

přišel naladit. Jedné se podařilo schovat se za křeslo. 

Muž, který kytary ladil, ale nebral na jejich nářek ohled, přecházel od jedné kytary ke 

druhé a ladil je. Přitahoval a povoloval struny, a tak je všechny postupně naladil. 

Nevšiml si však schované kytary. Potom z místnosti odešel a zanechal v ní čtyři 

naladěné kytary a jednu rozladěnou. 

Jednoho dne vstoupili do místnosti muzikanti, aby vzali kytary na koncert. Vyzkoušeli je 

a zjistili, že čtyři naladěné kytary vydávají překrásný zvuk. Ale když vzal muzikant do 

ruky pátou kytaru, uslyšel příšerný zvuk podobný žabímu kvákání. A tak nechal kytaru 

stranou. Rozladěné kytary se zmocnila hluboká deprese a začala naříkat nad svým 

osudem: „Ach, já nešťastná, jsem jediná, kterou vynechali. Celý svůj život jsem byla 

nešťastná, vždycky mě jen odmítali a odstrkovali.“ A reptala na každého, protože k ní 

byli všichni zlí.  

www.vira.cz  Elias Vella „Ježíš – lékař těla i duše  Karmelitánské nakladatelství 

 

➢ Sbírka pro azylové domy 
jako každý rok i letos se  na druhou adventní neděli  uskuteční    na Pouchově i    na 

Rožberku  „dveřní“  finanční sbírky pro Azylový dům pro matky s dětmi a Azylový 

pro muže. Děkujeme, že myslíte na potřebné lidičky.                                        VH a JD                                                                       

 

➢ Pozvánka na vánoční posezení 
 
 

 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

http://www.vira.cz/
http://ikarmel.cz/produkt/jezis-lekar-tela-i-duse


  

 
 

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – ve středu je památka sv. Mikuláše, biskupa, 
v pátek je slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, příští neděle 
je 2. neděle adventní. Na Rožberku si ji budeme připomínat jako poutní slavnost. 

• Rorátní mše svaté na Pouchově – letos budou jen třikrát – a to vždy v pondělí 
ráno od 7 hodin při pouze rozsvícených svících. Srdečně zveme Vás všechny. 

• Vikariátní setkání mládeže – tentokrát na Pouchově. Královéhradecký vikariát zve 
všechny mladé na Filmový večer, který se bude konat v pátek 8.12. od 17 hodin 
na pouchovské faře. Na toto setkání zvu všechny mladé z farnosti od 14 let věku. 

• Setkání seniorů farnosti – sejdeme se ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na 
Pouchově. Setkání bude zakončeno mší svatou. Srdečně zveme.  

• Net for God – mimořádně již tento čtvrtek od 19,30 hodin na pouchovské faře. 
Po promítání filmového dokumentu bude beseda, zakončená společnou modlitbou. 

• Sbírka na kněžský seminář – dnes se koná tato sbírka v diecézi. Protože nebyla 
minulou neděli ohlášena, uskuteční se příští, tj. 2. adventní neděli. Děkuji 
za pochopení. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (4.  2017)      

         

Den Pouchov Rožberk 

4.12.  Po 7,00  17,00 
Za dar víry pro děti  
a vnoučata a za živé  
a + z rodin 

 5.12.  Út ------  ------  

 6.12.  St 18,00 
Za +rodiče, jejich 
sourozence  
a duše v očistci 

17,00  

 7.12.  Čt 18,00 Na dobrý úmysl dárce 17,00  

   8.12.  Pá 18,00 
Za Annu a Václava 
Řehákovy 

17,00  

 9.12.  So 18,00 Za farnost 17,00 
Za +rodiče Ruskovy  
a živé blízké rodině 

10.12.  Ne      8,00 
Za +Ottu Voláka  
a za živé a +z rodiny 

  9,30 
Za +manžela, rodiče, 
sestru a živé čl. rodiny 

Lektoři Ne   8,00 
Jan Mádlík sn. 
Jan Mádlík jn.  
Marie Košňarová 

  9,30 
Stanislava Kozáková 
Pavel Hesoun 
Marie Hesounová 

Čísla písní k liturgii  101,121,111   

Úklid kostela    

  Humor takřka předvánoční 
„Jak já se letos těším na Vánoce...” říká Pepíček. „Čekáš hodně dárků?” „Ani ne, ale 
sestře obvykle zaskočí kost z kapra a já jí můžu dát herdu do zad.” 

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