
     Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 

K zamyšlení: 
 
 
 
 

Komentáře k liturgickým čtením:  

                         1. čtení: Z knihy proroka Izaiáše 61,1-2a.10-11 
                             
  
 
                 
          
          
              2. čtení:  Z prvního listu sv. apoštola Pavla Soluňanům 5,16-24 

                                                                                                                  
                                  
                                        Evangelium: Podle Jana 1,6-8.19-27 
 
 

 

 
 

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

Zastavujeme se tak rádi u jeslí s Dítětem; 

Přeji Vám chvíli zastavení se. 

Žasneme nad narozením Dítěte; 

Přeji Vám důvod k úžasu. 

Děkujeme za dar Dítěte; 

Přeji Vám důvod k vděčnosti. 

A to nejen o Vánocích, ale i po celý nový rok 2018 

 S požehnáním – Váš P. Miloslav 
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  3. neděle adventní 
  17. prosince LP 2017 

 Barva fialová. Mše vlastní.  
Cyklus B  

Odp.: Velebí má duše Pána 

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 

 

Tento text zřejmě vznikl až po návratu z Babylonského zajetí na konci 6. stol. př. Kr. V 59. 
kapitole vyznává Izrael svůj hřích, který je překážkou Boží pomoci. V 60. kapitole Hospodin 
ujišťuje svůj lid, že ho zachrání. A nyní vystupuje na scénu služebník, který vyhlašuje 
svobodu. 

Svatý Pavel zakončuje zřejmě vůbec nejstarší list Nového zákona několika povzbuzeními, 
jako když se loučíme s dětmi a dáváme jim ještě poslední poučení. Zmínka o Kristově 
příchodu je svědectvím víry prvních křesťanů v druhý příchod Pána. 

 Úryvek je složen z části Janova prologu a úvodního textu o Janu Křtiteli, který potvrzuje 
očekávání, že se Mesiáš blíží. Odvolává se při tom na proroka Izaiáše (toto proroctví jsme 
četli minulou neděli). 

Třetí adventní neděle nese název „gaudete“, radostná. Jako bychom již měli zahlédnout 
první úsvit přicházející záchrany. Tématem dnešní neděle může být prosba o radost 
plynoucí z víry v Boha, který neopouští svůj lid, ale zachraňuje. 



 
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) - pokračování 

 
Tato pomoc by, nakolik je to možné, měla pokračovat v cílové zemi a zajistit migrantům 

vhodnou konzulární péči, právo mít neustále v držení doklady osobní totožnosti, 
rovný přístup ke spravedlnosti, možnost otevřít si bankovní účty a minimální zajištění 
životních potřeb. Jsou-li vhodně uznané a oceněné schopnosti a odbornosti migrantů, 
žadatelů o azyl a uprchlíků, mohou představovat skutečné zdroje pro společenství, 
která je přijímají. Proto si přeji, aby při respektu k jejich důstojnosti, jim byla umožněna 
svoboda pohybu v přijímající zemi, dána možnost pracovat a přístup k telekomunikačním 
prostředkům. Pro ty, kteří se rozhodnou vrátit se do vlasti, podtrhuji příležitost rozvíjet 
programy pracovního a sociálního znovu začlenění. Mezinárodní úmluva o právech dítěte 
předkládá univerzální právní základnu zaměřenou na ochranu nezletilých migrantů. 
Bude nutné vyhnout se jakékoli formě detence vůči nim z důvodu jejich 
migračního statutu, přičemž jim má být zajištěn řádný přístup k základnímu i střednímu 
vzdělání. Zároveň je nutné garantovat jim řádný pobyt až do dovršení dospělosti i možnost 
pokračovat ve studiích. Pro nezletilé bez doprovodu nebo oddělené od jejich rodin je důležité 
postarat se o programy dočasného opatrovnictví nebo péče. Při respektu k všeobecnému 
právu na národní příslušnost, ať je toto právo uznáno a náležitě přiznáno všem chlapcům 
a dívkám v okamžiku jejich narození. Bezdomovectví, ve kterém se někdy migranti 
a uprchlíci ocitají, lze snadno zabránit prostřednictvím „zákonodárství o občanství, 
které odpovídá základním zásadám mezinárodního práva“. Migrační statut by neměl 
omezovat přístup k národní zdravotní asistenci a k důchodovým systémům stejně jako 
přenesení jejich příspěvků v případě repatriace. 

Podporovat znamená podstatně se nasazovat, aby všichni migranti a uprchlíci a také 
společenství, která je přijímají, se mohli rozvíjet ve všech lidských dimenzích podle vůle 
Stvořitele. Z nich zvláště má být uznána správná hodnota náboženského rozměru tím, 
že všem cizincům, přítomným na daném území, bude zajištěna svoboda náboženského 
vyznání a praxe. Mnozí migranti a uprchlíci mají odbornosti, které ať jsou vhodně uznány 
a zhodnoceny. Od chvíle, kdy je „lidská práce pro svoji povahu zaměřena na sjednocení lidí,“ 
vybízím k hojnému úsilí, aby bylo podporováno sociálně-pracovní zapojení migrantů 
a uprchlíků, se zajištěním možnosti pracovat, učit se jazyku i uvědomělému občanství 
a se zajištěním informací v jejich původních jazycích pro všechny – včetně žadatelů o azyl. 
V případě nezletilých migrantů má být jejich zapojení do pracovních aktivit provázeno 
prevencí před zneužíváním a ohrožením jejich normálního růstu. Benedikt XVI. v roce 2006 
upozorňoval, že rodina má být v migračním kontextu „místem a zdrojem životní kultury 
a činitelem pro osvojení si hodnot.“  Její celistvost má být vždycky podporována 
napomáháním rodinnému shledání, se včleněním prarodičů, sourozenců, synovců a neteří, 
aniž by se to podmiňovalo ekonomickými požadavky. Invalidním migrantům, žadatelům 
o azyl a uprchlíkům ať je zajištěna větší pozornost a pomoc. I přes všechna záslužná úsilí 
až dosud vynaložená ze strany mnoha zemí prostřednictvím mezinárodní spolupráce 
a humanitární pomoci, si velmi přeji, aby při rozdělování takové pomoci byly brány v úvahu 
potřeby (například lékařská a sociální péče nebo vzdělání) rozvojových zemí, které přijímají 
vlny uprchlíků a migrantů, a zároveň aby mezi adresáty pomoci byla zařazena místní 
společenství, nacházející se v materiálním nedostatku a zranitelnosti. 

 
(dokončení příště) 

 
 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

➢ Maria nežila v klášteře  
Panna Maria ve svém srdci uchovávala a ve své mysli rozvažovala vše, co jí řekl Pán, 
ale i co sama prožívala. Rostla ve víře v Ježíše jako Mesiáše Izraele nikoli v chrámě, 
nikoli za zdmi kláštera, ale uprostřed své každodenní práce a modlitby. 

 Na základě andělova poselství se Maria vydává ke své příbuzné Alžbětě, která čeká dítě, 
aby jí pomohla. Poněvadž ve svém lůně i ve svém srdci nese Pána, promění se obyčejný 
pozdrav dvou žen v chvalozpěv. Obě ženy se stanou nástrojem Božího působení: Jan 
Křtitel je dokonce naplněn v lůně své matky Duchem svatým, jak bylo předpovězeno 
Zachariášovi archandělem Gabrielem (srov. Lk 1,15).  
Tam, kde se člověk otevře Božímu působení, nechá ve svém životě Boha jednat a 
přidá svoji lásku k lásce Boží, tam se z obyčejných věcí každodenního života stává 
bohoslužba. Všechno všednodenní tak může a má být posvěceno, požehnáno a 
proměněno.                                       
 Zpracováno podle knihy Vojtěch Kodeta: Učednictví,                                        www.pastorace.cz 
                                                                                                   

  Stařenka, která čekala na Boha 
Byla jednou jedna stařenka, které Bůh slíbil, že ji jednoho dne navštíví. Byla na to 
přirozeně velmi hrdá. Drhla, uklízela, pekla a chystala na stůl. A pak začala na milého 
Boha čekat. Najednou někdo zaklepal na dveře. Stařenka rychle otevřela, ale jakmile 
uviděla, že venku stojí jen ubohý žebrák, řekla: „Ne, proboha, dnes jdi svou cestou! Já 
právě teď čekám na milého Boha, nemohu tě přijmout!“ S tímto nechala žebráka odejít a 
zabouchla za ním dveře. Po chvíli znovu někdo zaklepal na dveře. Stařenka otevřela 
tentokrát ,ještě rychleji než poprvé. Ale koho uviděla venku stát? Jenom nějakého 
ubohého starce. „Čekám dnes na Boha. Opravdu se o tebe nemohu starat!“  To řekla, a 
zabouchla starci dveře před nosem. Za chvíli zase někdo zaklepal na dveře. Ale když 
stařenka otevřela – kdo jiný tu nestál, než zase nějaký otrhaný a hladový žebrák, který ji 
snažně prosil o kousek chleba a střechu nad hlavou pro přespání. „Ach, dej mi pokoj! 
Čekám na milého Boha. nemohu tě vzít do svého domu!“ Žebrák musel odejít a stařenka 
čekala dál. Čas plynul, hodina za hodinou ubíhala. Už se blížil večer a po milém Bohu 
stále ještě ani vidu. Stařenka byla stále znepokojenější. Kde jen mohl milý Bůh zůstat? 
Nakonec musela zkormouceně odejít do postele. Brzy usnula. Ve snu se ji zjevil milý Bůh. 
Pravil ji: „Třikrát jsem tě navštívil, ale třikrát jsi mě vykázala ven!“  
Od té doby lidé, kteří tento příběh znají  přijímají každého, i toho nejmenšího a 
nejubožejšího  človíčka  jako by to byl sám milý Bůh.                     Hoffsümmer: Krátké příběhy 

 

➢ Obláčka prvního ročníku 
  Dne 7.12.2017 se konala v Arcibiskupském semináři slavnostní obláčka prvního ročníku 
pražských seminaristů, tedy i našeho Davida Fendrycha. Tradičně před prvními 
nešporami ze slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie dostali naši prváci kleriky, 
rochety, kolárky a cingula. A moc jim to sluší,  foto naleznete na www.arcs.cuni.cz  
        

➢ Poděkování za sbírku 
Milí farníci, pro azylový dům matky s dětmi jsme minulou neděli vybrali 3 655 Kč a pro 
dům matky Terezy 2 010 Kč. Pracovníci azyl domů VELMI DĚKUJÍ za tyto dary.           IF  
 

➢ Vánoční výzdoba kostelů 
Vánoční výzdoba proběhne ve farním kostele na Pouchově v sobotu 23.12.217 v 9 hodin 
ráno, v Kapličce na Rožberku v pátek 22.12.2017 po večerní mši svaté kolem 18. hodiny.  
                                                                                                                                          MP 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Ucednictvi_101464.html
http://www.pastorace.cz/
http://www.arcs.cuni.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – celý týden slavíme bližší přípravu na svátky 
Narození Ježíše Krista. Příští neděle je 4. adventní a zároveň Štědrý den.  

• Betlémské světlo – by mělo připutovat do naší země dnes, týden 
před Vánocemi. Bude k dispozici u nás na faře, bude možné jej roznést 
sousedům a zároveň je pozvat na půlnoční mši svatou.  

• Sbírka na kněžský seminář – i přes v neděli konanou sbírku na azylové domy 
a misijní díla (se dvěma velkodušnými dary po 10 000 Kč a dorovnáním – tato 
sbírka vynesla celkem 30 000 Kč. Děkujeme všem dárcům. I nadále se modleme 
za našeho bohoslovce Davida (viz 3. strana tohoto zpravodaje). 

• Mše svatá v Domě Matky Terezy – ve čtvrtek od 16 hodin. Srdečně zveme. 

• Na Štědrý den (4. adventní neděle) – budou slouženy mše svaté na Pouchově: 
– společná v 16 hodin a 24 hodin, dopoledne mše svaté na Pouchově 
a Rožberku slouženy nebudou. Kdo chce prožít liturgii 4. adventní neděle, může 
se zúčastnit její vigilie (v sobotu: na Rožberku v 17 hodin a na Pouchově 
v 18 hodin). Tak o tom bylo rozhodnuto na posledním zasedání pastorační rady 
farnosti. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (18.  2017)      

         

Den Pouchov Rožberk 

18.12.  Po 7,00 Za +Růženu Zikánovou 17,00  

19.12.  Út 12,30 Setkání kněží ------  

 20.12.  St 18,00 
Na dobrý úmysl dárce 
a duše v očistci 

17,00  

 21.12.  Čt 18,00 
Za Aloisii a Jana 
Kolářovy a duše v očist 

17,00  

  22.12.  Pá 18,00 
Za +Jana a Annu Horej-
šovy, jejich živé a +děti, 
c. rod a duše v očistci 

17,00  

 23.12.  So 18,00 Za farnost 17,00 
Za Josefa Antonyho  
a jeho rodiče 

 24.12.  Ne 

   

16,00 
Za +Vladislava a Jiřinu 
Svobodovy -------- -------------------------- 

24,00 Na dobrý úmysl 

Lektoři Ne    
Libuše Hovorková 
Josef Jíša 
Jan Mádlík sen. 

------  

Čísla písní k liturgii  koledy   

Úklid kostela    

  Vánoční humor  
„Jejda, jejda” běduje na štědrý den pan Novák. „Co se děje, ptá se soused?“ Ále - 
schoval jsem dárky pro ženu a děti tak, aby je nikdo nenašel...”„A někdo je našel, viďte?” 
tipuje soustrastně kolega. „Kéž by - nemůžu je totiž najít ani já sám!” 

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