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K zamyšlení: 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením:  

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

                                2. čtení:  Z druhého listu sv. apoštola Petra 3,8-14 

                                                                                                                  
                                  
                                    
                                        Evangelium: Podle Marka 1,1-8 
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Betlémské světlo 2017 – motto: Dívejme se srdcem 
Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskuteční 
v sobotu 16. 12. 2017. Pro Betlémské světlo se z Brna vydají skauti, kteří jej dopraví 
do České republiky. V neděli 17. 12. 2017 za spolupráce dalších skautů rozvezeme 
Betlémské světlo vlaky po naší vlasti. Letošní moto je inspirováno úžasným specifikem 
letošního ročníku. Letos je totiž možné získat a mít Betlémské světlo České republice 
již od 17. 12. 2017 – tedy nádherných 7 dní před Vánocemi. To dává neuvěřitelně bohaté 
možnosti, jak Betlémské světlo využít. Kam s ním zajít, kde všude se dá předat (i třeba 
s doprovodným programem) a hlavně tímto získáváme víc než 7 dní na to, jak udělat 
s Betlémským světlem radost jiným. Je potřeba si vážit této možnosti a využít její potenciál 
dělat radost tím, že myslíme na druhé. Abychom ovšem mohli tento potenciál využít, 
je potřeba „dívat se srdcem“. 
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  2. neděle adventní 
  10. prosince LP 2017 

 Barva fialová. Mše vlastní. Bez Gloria. 
Cyklus B  

Odp.: Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej nám 
svou spásu 

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 

 

Čteme začátek tzv. Deuteroizaiáše, tedy samostatné knihy vzniklé v 6. stol. před Kristem, 
kdy jsou Izraelité zdecimovaní v Babylonském zajetí daleko od domova, který je v troskách. 
V této atmosféře se Bůh skrze proroka pokusí vykreslit skleslým Izraelitům záchranu 
podobně, jak by to dnes učinil režisér ve velkolepém filmu: po mnoha dramatických 
událostech přichází záchrana! 

Druhý list Petrův patří k posledním textům Nového zákona, zřejmě odráží pocity křesťanů, 
kteří se nedočkali brzkého Kristova příchodu a ptají se proč. Autor vykresluje konec světa 
pomocí tehdejší představy o vesmíru. Přes dobovou představu světa zaznívá podstatné: 
Pán přijde a my ho máme přivítat do připraveného domu svého „já“. 

 Marek otevírá své evangelium událostmi souvisejícími s Ježíšovým veřejným vystoupením. 
Jak jinak vylíčit, že se po několika staletích historické události daly do pohybu, než 
vystoupením proroka – Jana Křtitele. Je vylíčen jako nevšední, strhující postava. Vše se 
odehrává kolem roku 30 po Kr., kdy je zem ovládána Římany. Je to čas nabitý očekáváním 
příchodu mesiáše – pomazaného krále, který Izrael vysvobodí. A Jan Křtitel říká: „Právě 
přichází!“. 

Připravujeme se na příchod Krista. Předchozí neděli zaznělo Kristovo slovo: „Bděte“. 
Pozornost této neděle padne na člověka, který pomohl „rozběhnout“ proces Ježíšova 
hlásání, na Jana Křtitele. Vždyť jeho úkol se v mnohém podobá tomu, co má konat i každý 
z nás. 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni migrantů  
a uprchlíků 2018 (14. ledna 2018) 

 

Přijímat, chránit, podporovat a začleňovat migranty a uprchlíky 
 

Drazí bratři a sestry! „S cizincem, který bude s vámi přebývat, musíte jednat jako s jedním 
z vás. Budeš ho milovat jako sebe samého, neboť i vy jste byli cizinci v egyptské zemi: 
Já jsem Hospodin, váš Bůh.“ (3 Mojž 19,34) Během prvních let svého pontifikátu 
jsem opakovaně vyjadřoval zvláštní starost o smutnou situaci tolika migrantů a uprchlíků, 
kteří utíkají před válkami, pronásledováními, před přírodními katastrofami a chudobou. 
Nepochybně se jedná o „znamení časů“, která jsem se snažil číst s prosbou o světlo Ducha 
Svatého, počínaje mou návštěvou ostrova Lampedusa 8. července 2013. Ustanovením 
nového Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji jsem chtěl, aby jedno zvláštní 
oddělení, na čas (ad tempus) podřízené přímo mému bezprostřednímu vedení, vyjadřovalo 
starost církve o migranty, vysídlence, uprchlíky a oběti obchodu s lidmi. Každý cizinec, 
který tluče na naše dveře, je pro nás příležitostí k setkání s Ježíšem Kristem, který se sám 
ztotožnil s přijímaným nebo odmítaným cizincem v každé době (srov. Mt 25,35.43). 
Pán svěřuje mateřské lásce církve každou lidskou bytost, nucenou opustit svoji vlast 
při hledání lepší budoucnosti. Tato starostlivost musí být vyjadřována konkrétně v každé 
etapě migrační zkušenosti: od vydání se na cestu až k příjezdu a návratu. Jde o velkou 
odpovědnost, o kterou se církev chce dělit se všemi věřícími a také s muži i ženami dobré 
vůle, kteří jsou povoláni s velkorysostí, horlivostí, moudrostí a prozíravostí odpovědět podle 
vlastních možností na početné výzvy, kladené současnými migracemi. V souvislosti s tím 
chci znovu říci, že „naše společná odpověď by mohla vycházet ze čtyř sloves, opírajících se 
o principy nauky církve: přijímat, chránit, podporovat a začleňovat“. Vzhledem k současné 
situaci termín přijímat znamená především nabízet migrantům a uprchlíkům širší možnosti 
bezpečného a legálního vstupu do cílových zemí. Proto by bylo žádoucí zjednodušit a zrychlit 
proces vydávání humanitárních vstupních víz a víz kvůli sjednocení rodin. Zároveň bych 
si přál, aby země ve větším počtu přijaly za své programy soukromého a společného 
sponzorování a otevřely humanitární koridory pro nejvíce zranitelné uprchlíky. Kromě toho 
by bylo vhodné postarat se o časově omezená speciální víza pro osoby, které utíkají 
z válečných konfliktů do sousedních zemí. Vhodným řešením nejsou kolektivní a svévolné 
deportace migrantů a uprchlíků, zvláště pokud mají být vráceni do zemí, které nemohou 
zaručit respektování důstojnosti a základních lidských práv. Znovu chci zdůraznit, 
že je důležité nabízet migrantům a uprchlíkům vhodné a důstojné prvotní ubytování. Zdá se, 
že „programy rozšířeného přijetí, které už v různých oblastech fungují, vskutku usnadňují 
osobní setkání, umožňují lepší kvalitu poskytovaných služeb a nabízejí větší záruky 
úspěšného procesu.“ 

Zásada ústředního postavení lidské osoby, vážně zdůrazněná mým milovaným 
předchůdcem Benediktem XVI. nás zavazuje předřazovat vždycky osobní bezpečnost 
bezpečnosti národní. V návaznosti na to je potřeba vhodně formovat zaměstnance 
odpovědné za hraniční kontroly. Situace migrantů, žadatelů o azyl a uprchlíků vyžaduje, aby 
jim byla zajištěna osobní bezpečnost a přístup k základním službám. Ve jménu základní 
důstojnosti každého člověka je potřebné usilovat o to, aby jako alternativa k detenčním 
táborům byla upřednostňována jiná řešení pro ty, kteří vstupují na národní území 
bez povolení. Druhý výraz, chránit, se soustřeďuje na celou řadu aktivit zaměřených 
na obranu práv a důstojnosti migrantů a uprchlíků, nezávisle na jejich migračním 
statutu (status migratorio). Tato ochrana začíná už v jejich vlasti a spočívá v nabídce jistých a 
ověřených informací ještě před jejich odchodem a také v záchraně před praktikami ilegálního 
náboru.          

(pokračování) 
 

 

Žijeme s církví  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

➢ Adoptuj si politika 
   Z první knihy sv. Pavla Timoteovi 2,1-4: „Především tedy prosím, aby se konaly 

prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo 

jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší 

zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který 

chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. 

Modlitební iniciativa, která místo neustálé kritiky a odmítání politiky chce podpořit 

postoj, který bude odrážet zodpovědnost za naši zem a za její budoucnost. Jejím 

cílem je motivovat lidi k modlitbě za konkrétní politiky, kteří v poslanecké sněmovně, 

senátu, vládě a ve funkci prezidenta ČR rozhodují o zákonech a o směřování naší 

země. Nejde o propagaci jednotlivých politických stran ani o prosazení jakéhokoli 

politického názoru. Jako křesťané věříme, že tím, že se sjednotíme v modlitbě, 

můžeme ovlivnit, co se v naší zemi děje.  Věříme, že Bůh touží po tom, aby 

křesťanské hodnoty jako spravedlnost, čestnost či úcta k životu, byly respektovány i 

na politickém poli. Uplatňování těchto hodnot máme od politiků očekávat. Do 

kampaně se dá zapojit registrací modlitby za konkrétního politika.  Kdo se do 

kampaně zapojí, přijímá závazek denně se za svěřeného politika pět minut modlit. 

Doporučená doba adopce je půl roku. Po uplynutí šesti měsíců je modlitební závazek 

možno prodloužit, nebo zrušit. Způsob modlitby není předepsaný. Zapojení se mohou 

modlit dle vlastního uvážení, ať už převzatými modlitbami, vlastními slovy apod. Lze 

připojit i půst.  

Modlitba, kterou můžeme použít: 
Nebeský Otče, jsi Pán pánů, Král králů i Autorita autorit. Proto tě prosím za .............. 
Dej se mu poznat jako Pravda, která mu pomůže žít život ve Světle. Daruj mu živou a 
pevnou víru, která odolá nesprávným názorům panujícím v našem světě. Naplň ho 
odvahou prosazovat spravedlnost, čestnost, pokoj a další tvé principy a hodnoty tam, 
kde pracuje a žije. Povzbuď ho, aby hledal pravdu a aby ji šířil všude, kde je to 
možné. Pomáhej mu, aby byl vnímavý a citlivý k potřebám druhých. Požehnej i jeho 
rodině a jeho blízkým láskou, pokojem a radostí. Prokaž mu, Pane, své veliké 
milosrdenství. Amen. 
Více informací na http://adoptujsipolitika.cz                                                                  www.vira.cz 

 

➢ Ježíškova vnoučata - již podruhé 
Splňte vánoční přání osamělým lidem v domovech pro seniory. Je to na Vás. 

Ježíškova vnoučata vznikla na podzim roku 2016 na dvorku Českého rozhlasu 

v Jihlavě. Novinářka Olga Štrejbarová si při jednom svém natáčení uvědomila, že 

opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek 

nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než 

radosti. Rozhodla se to změnit.  Na stránkách www.jeziskovavnoucata.cz si můžete 

přání seniorů rezervovat. Stát se Ježíškovým vnoučetem bude díky přehledné 

tabulce snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo 

třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek, či přinést nezapomenutelný 

zážitek. Možná, že jste nikdy nevěděli, jaký dárek vybrat pro svého dědečka a 

babičku. A možná už ani jednoho nemáte. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, 

poslat a těšit se na Vánoce. Radost, kterou v ten den někomu pod vánočním 

stromkem uděláte, totiž budete prožívat i Vy sami.                                       www.vira.cz 

 

➢ Perníčky pro Štedrý den 
 Jako každý rok prosíme o upečení perníčků pro návštěvníky vánočních bohoslužeb 
a pomoc při jejich balení, které se uskuteční 18.12.2017 v 18 hodin na pouchovské 
faře. Děkujeme!                                                                                                    VH 

 

http://adoptujsipolitika.cz/help-jak-se-modlit/
http://adoptujsipolitika.cz/
http://www.vira.cz/
http://www.jeziskovavnoucata.cz/
http://www.vira.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – ve středu je památka svaté Lucie, panny 
a mučednice, ve čtvrtek je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, příští 
neděle je 3. neděle adventní. Kdo chce tuto svátost přijmout, prosíme o nahlášení 
předem v sakristii.  

• Společné udělování svátosti nemocných – na Rožberku bude zítra. Od 16,15 hodin 
bude příležitost ke svátosti smíření. Kdo tuto svátost smíření přijal v těchto dnech 
adventu, postačí to k přijetí svátosti pro nemocné. 

• Setkání seniorů – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově, 
od 18 hodin bude tamtéž mše svatá se společným udělováním svátosti nemocných. 
Kdo chce tuto svátost přijmout, prosíme o nahlášení předem v sakristii. 

• Setkání františkánské rodiny – v pátek od 15,30 hodin ve farním sále na Pouchově. 

• Příležitost ke svátosti smíření – v kostele na Pouchově: příští neděli: 17.12. (16 –17)  
hodin (P. Kostilnik a P. Šiffel). Zpovídání v katedrále: 16.12. (sobota) od 14 hodin. 

• Vánoční koncert Domácího hospice DUHA - Zakoupením vstupenky na benefiční 
koncert, který pro své příznivce a podporovatele připravuje tým Domácího hospice 
DUHA z Hořic v Pokrkonoší, podpoříte jeho činnost. Místo konání: 18.12. 2017 
v 19 hod., sál Filharmonie Hradec Králové. Účinkují: Edita Adlerová, mezzosoprán, 
Tomáš Benedikt Sršeň, akordeon. Věra Müllerová, klavír Vstupenky na 
www.hkpoint.cz , informačních centrech HK a ve večerní pokladně Filharmonie. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (11.  2017)      

         

Den Pouchov Rožberk 

11.12.  Po 7,30 
Za +Vojtěcha Záveského 
sestru Věru Krškovou  
a zemřelé z rodiny 

17,00  

12.12.  Út ------  ------  

 13.12.  St 18,00 Na dobrý úmysl dárce 17,00  

 14.12.  Čt 
18,00 

Farní sál 
Na dobrý úmysl dárce 
a za duše v očistci 

17,00  

   15.12.  Pá 18,00 Františkáni 17,00  

 16.12.  So 18,00 Za farnost 17,00 Za +maminku Emílii 

 17.12.  Ne      8,00 
Za Helenu Věckovou, 
manžela a syna Jana 

  9,30 Za zemřelého manžela 

Lektoři Ne   8,00 
Petra Petrová 
Zdeněk Petr 
Ludmila Černá 

  9,30 
Milena Kuchařová 
Stanislava Posnarová 
Zdeněk Krám 

Čísla písní k liturgii  101,123,127   

Úklid kostela Skupina IV.  II.skupina 

  Humor na mostě 
Policista rozmlouvá na Nuselském mostě s potenciálním sebevrahem. „Chtěl bych vás 
upozornit,” varuje ho, „že když skočíte, tenhle krásný oblek budete muset vyhodit!” 

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

http://www.hkpoint.cz/
mailto:jarka.detova@seznam.cz

