
     Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 
K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením:  

1. čtení: Z knihy proroka Izaiáše 62,1-5 

Po návratu z babylonského exilu se Židé ocitli ve svízelné situaci: město s chrámem bylo 
zničeno, scházely prostředky k zahájení jejich obnovy. Mohlo se zdát, že Bůh nadobro 
opustil svůj lid. Přes zdánlivé Boží mlčení však prorok nechce mlčet ve svých prosbách 
k Bohu, „dokud se jeho spása nerozhoří jako pochodeň“ (v.1). Tato spása se pak 
opisuje dalšími pojmy: “právo“, „sláva“, „nové jméno“. Nové jméno naznačuje hlubší 
a bližší vztah k Bohu: proto bude siónská dcera „nádhernou korunou“ a „královskou 
čelenkou“ na znamení, že Hospodin je jejím Pánem. Tento vztah je tak hluboký 
a intimní, že se podobá zasnoubení mezi mužem a ženou. 

 

2. čtení:  Ze Skutků apoštolů 13, 16-17.22-25 

                                                                                                                  
                                  

 

Evangelium:  Podle Matouše 1,1-25 
 
 
 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Ježíš Kristus. Boží Syn se dnes narodil v Betlémě judském. Hlas veselí zazněl v naší 
zemi, hlas jásání a spásy v příbytcích hříšníků: radujte se hory, slyšte nebesa a poslouchej 
země, žasni a jásej veškeré tvorstvo: ale především ty člověče: Ježíš Kristus se dnes 
narodil v Betlémě judském. Kdo má tak kamenné srdce, aby jeho duše neroztála při těchto 
slovech?. Co sladšího mohlo být zvěstováno? Co radostnějšího pověděno? Ježíš Kristus, 
Boží Syn, se dnes narodil v Betlémě judském. Srdce se marně namáhá vyčerpat veškerou 
sladkost té svaté zvěsti, hledá slova a nemůže je nalézt.    (Sv. Bernard)                                           
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  Slavnost Narození Páně - vigilie 
  24. prosince LP 2017 (16 hodin) 

 Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 
Cyklus ABC  

Odp.: Na věky chci zpívat o Hospodinových 
milostech 

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 

 

Sv. Pavel v Antiochiii je v synagoze vyzván, aby řekl „slovo povzbuzení“. Pavel zde 
zvěstuje, že Ježíš z Nazareta je ten přislíbený spasitel, jemuž připravoval cestu Jan 
Křtitel. Za těmito slovy je tedy pevné přesvědčení, že dějiny jsou vedeny podle Božího 
plánu, který vrcholí v Kristu. V něm dostává minulost smysl a přítomnost naději. 
 

 Uvedený oddíl podrobněji popisuje Ježíšův původ. Jelikož Josef nevěděl o nadpřirozeném 
Mariině početí (Josef se to dozvěděl až během snu) chtěl ji podle zákona spravedlivě 
propustit. Teprve díky snu změní svůj úmysl: opět se projevuje jeho spravedlnost, tj. 
poslušné plnění Boží vůle. Záměrem této zprávy je prokázat, že Ježíš je Mesiáš. Ten měl 
pocházet z Davidova rodu, proto se uvádí, že Josef (otec z právního hlediska) byl synem 
Davidovým. Dalším znamením mimořádného poslání je jeho nadpřirozené početí z Ducha 
svatého (zároveň je plně synem Marie). Tak se naplnilo Izaiášovo prorocké zaslíbení o 
Emanueli („Bůh s námi“, proto „spasí svůj lid od hříchů. 
 

Syn Boží se stal člověkem, abychom, my lidé, mohli mít účast na jeho božství. Jeho narození je 
počátkem našeho vykoupení. Vánoční doba začíná v předvečer slavnosti Narození Páně. 
Večerní mše svatá má už sváteční vánoční ráz. Další mše o Narození Páně 25. prosince 
se slouží v noci, za svítání a ve dne. V Římě bylo zvykem slavit Narození Páně 25. prosince 
už v polovině 4.století. Odtud se tento svátek brzy rozšířil i na Východ. 



 
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) - dokončení 

 

Poslední výraz začleňování je zamýšlen v rovině příležitostí mezikulturního 
obohacení, příležitostí poskytnutých přítomností migrantů a uprchlíků. Integrace 
není „asimilace, vedoucí k potlačení nebo zapomnění vlastní kulturní identity. 
Kontakt s druhým vede spíše k objevení jeho ,tajemství‘, otevření se mu a přijetí 
jeho platných hodnot, což přispěje k většímu vzájemnému poznání. Je to 
dlouhodobý proces, který vede k utváření společností a kultur, aby byly stále 
více odleskem rozmanitosti lidem daných Božích darů.“ Takový proces může 
být urychlen nabídkou občanství, osvobozeného od ekonomických a 
jazykových nároků i procesů, zvláštního režimu pro migranty, kteří by se díky 
němu mohli těšit z dlouhého pobytu v zemi. Znova trvám na nezbytnosti 
každým způsobem upřednostňovat kulturu setkání, rozšiřováním možností 
interkulturní výměny, zachycením a šířením správných praktik integrace a 
rozvojem programů zaměřených na přípravu místních komunit na procesy 
začleňování. Rád bych upozornil na zvláštní případy cizinců nucených opustit 
kvůli humanitární krizi zemi, do které byli přijati. Těmto lidem je potřeba zajistit 
vhodnou asistenci pro repatriaci a programy pro pracovní a znovu začlenění ve 
své vlasti. Církev je v souladu se svou pastorační tradicí připravená pomoci 
jako první při uskutečňování všech iniciativ výše předložených, ovšem pro 
dosažení požadovaných výsledků je nezbytná pomoc politiků a občanské 
společnosti, každého podle jeho vlastní odpovědnosti. 
Během summitu OSN v New Yorku 19. září 2016 vyjádřili světoví představitelé 

vůli zasadit se za migranty a uprchlíky, za záchranu jejich životů a za obranu 
jejich práv, a sdílet tuto odpovědnost na globální rovině. Za tímto účelem se 
země zavázaly připravit a schválit do konce roku 2018 dvě globální dohody 
(Global Compacts), věnované jednak uprchlíkům a jednak migrantům. 
Drazí bratři a sestry, ve světle těchto započatých procesů představují 

následující měsíce privilegovanou příležitost k předložení a podpoře zcela 
konkrétních akcí, pro které jsem chtěl komentovat (časovat) čtyři slovesa. Zvu 
vás tedy, abyste využili každé příležitosti a sdíleli toto poselství se všemi 
politickými a sociálními představiteli, kteří jsou zapojeni – nebo mají zájem se 
podílet – v procesu, který povede ke schválení oněch dvou globálních dohod. 
Dnes, 15. srpna, si připomínáme slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Boží 

Matka, která přímo na sobě zakusila tvrdost vyhnanství (srov. Mt 2,13-15), 
láskyplně doprovázela svého Syna po cestě na Kalvárii, a nyní se věčně 
účastní slávy. Její mateřské přímluvě svěřujme naděje všech migrantů a 
uprchlíků na světě a touhy společenství, která je přijímají, abychom se všichni, 
v souladu s vrcholným Božím přikázáním, učili milovat bližního, cizince, jako 
sebe samotné. 

Vatikán, 15. srpna 2017 Slavnost Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie         FRANTIŠEK 

 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

➢ Štědrej večer nastal....... 
Večer, když se moje zimní zahrada uložila ke spánku a nebe ji přikrylo  
tmavomodrou peřinou se žlutými hvězdičkami, nastal konečně klid. Vyběhla 
jsem ven, abych zjistila jak je slyšet ticho ve spící zahradě, když tu náhle za 
plotem jsem  uslyšela pláč.  Na bobku u plotu sedělo mladé děvče  
z vedlejšího domu a usilovně plakalo.  Nedalo mi to, a místo rozjímavé 
modlitby jsem vykročila k plotu.  „Janičko, proč tady pláčeš?“ zeptala jsem se  
potichu, abych nevyplašila tu bolavou sedmnáctiletou duši. Podívala se na 
mě svýma tmavýma očima a pošeptala: „To nemůžu nikomu říct.“ Stála jsem 
a čekala.  Janička se postavila proti mě, nadechla se a řekla:  „Půjdu domů.“ 
„Tak jo“, odpověděla jsem a  pomalu se otočila  zpět.  Vtom se za mými zády 
ozvalo: „Počkejte, já to vlastně musím někomu říct a doma, to nemůžu, zabili 
by mě, jako já jsem chtěla  zabít svoje děťátko.“ Lekla jsem se a kdyby se 
trochu neodhrnula nebeská peřina, asi bych sebou sekla. Tak šikovné a 
pěkné děvče, studuje na gymnasiu a teď tohle. Zrovna před Vánocemi. Chvíli 
jsme tak stály u plotu, každá z jiné strany a čekaly na chvíli, kdy z odhrnuté 
peřiny přijde pomoc. Každé slovo bylo v té chvíli zbytečné a prázdné. To dítě 
potřebuje pohladit a obejmout, šeptala mě moje mateřská duše. Ale jak, když 
stojíme každá na jiné straně. Ona se svým strachem a já se svým zákonem 
spořádaného člověka?  A pak mě to napadlo: „ Podej mi ruku a já ti budu 
vyprávět o jedné mamince, která prožívala stejné obavy a strach z lidí, jak 
asi přijmou svobodnou mladou holku, která za nedlouho bude chodit 
s bříškem bez manžela. Tak poslouchej: „Ta maminka je tady s námi a dobře 
ti rozumí, stejně jako já. Brzy bude Štědrý den a všichni budeme slavit 
narození děťátka, jejího děťátka.  To děťátko přineslo na svět nový život. A 
tak všichni človíčci, kteří stáli do té doby za plotem zákona se sklonili nad 
jesličkami, a jak si zmáčkli břicho, vyšla jim v duši hvězdička nového života. 
A od té doby každý rok o Vánocích človíčci hledají nebeské jesličky, aby si 
připomněli, jak vzácné je, když se děťátko narodí.“ Odmlčela jsem se a 
zavřela oči. V tu chvíli se dřevěný plot trochu naklonil a já věděla, že přišel 
čas ticha. V duchu jsem objímala budoucí maminku, která přestala plakat a 
s nadějí hledala svou hvězdičku na zimní obloze.  Najednou se  usmála  a do 
ticha povídá: „Určitě najdu i já tu svoji hvězdičku, pro sebe i pro své děťátko, 
uvidíte.“ Rozběhla se domů a u dveří ještě křikla: A taky vám přeju hezké 
vánoce a nezapoměňte se sklonit nad jesličkami!  A já? Už jen tak pro sebe 
jsem si zamumlala: „To víš, že nezapomenu, holčičko, ani nevíš, kolikrát 
v životě jsem já už seděla na bobku a čekala na své hvězdičky. Někdy hodně 
dlouho, ale nakonec vždycky přišly.“  Vzdychla jsem si, otevřela dveře a 
otřásla se: „Fuj, to je ale zima! Budu si muset uvařit grog!“                          JD 

 

                  Pokoj a dobro všem lidem dobré vůle 
                                                     přeje redakce 



  

 

 
 
 
➢ Farní ohlášky:  

 
 

• V tomto týdnu slavíme – v pondělí je Hod Boží Vánoční, v úterý je svátek 
sv. Štěpána, prvomučedníka, ve středu je svátek sv. Jana apoštola a 
evangelisty (na závěr mše svaté bude žehnáno víno), ve čtvrtek je svátek 
svatých Mláďátek, mučedníků, příští neděli je svátek sv. rodiny Ježíše, 
Marie a Josefa (při mši svaté bude obnova manželských slibů přítomných 
manželů). 
 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (25.  2017)      

         

Den Pouchov Rožberk 

25.12.  Po 8,00 
Za živé a +z rodiny 
Vlachovy, Hurdálkovy 
a Bělíkovy 

9,30 
Za živé a + z rodiny 
Bartošovy a Voltrovy 

26.12.  Út 8,00 

Za +manžela, rodiče Flídro-
vy a Košňarovy, za Boží 
pomoc a ochranu P. Marie 
a sv. Josefa pro rodinu 

9,30 Za rodinu Vaňkovu 

 27.12.  St 18,00 
Za rodiče Dytrtovy, 
syna Vladimíra  
a rodinu Fejfarovu 

17,00 
Za rodinu, za dar víry  
a zemřelé z rodiny 

 28.12.  Čt -----  -----  

  29.12.  Pá 18,00 
Za +maminku, manžela  
a duše v očistci 

17,00 Na dobrý úmysl 

 30.12.  So 18,00 Za farnost 17,00  

 31.12.  Ne      8,00 
Za živé a +z rodiny 
Kalouskovy a Rindovy 

9,30 
Za živé a zemřelé 
z rodiny Štikovy 

Lektoři Ne    
Helena Baigerová 
Zdena Mistrová 
Libuše Hovorková 

 
Marie Novotná 
Marika Bartošová 
Vladimír Novotný 

Čísla písní k liturgii     

Úklid kostela    

Silvestrovský humor 

„Tak co, jak jsi prožil letošního Silvestra, příteli?” „Ale... nejprve jsem nevěděl, kam mám jít  
a teď si zase nemohu vzpomenout, kde jsem byl.” 
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Příprava na příští týden 
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