
     Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

     

 
K zamyšlení: 
 
 
 
 
 

Komentáře k liturgickým čtením 

1. čtení:  Z knihy Sirachovcovy 3,3-7; 14-17a 
Tato kniha vznikla ve 2. století před Kristem jako soubor rad mladému muži 
připravujícímu se na život, náš text je zaměřen na stárnoucí rodiče. Nejde tedy primárně 
o poučení nezletilých dětí. 

2. čtení:  Z listu sv. apoštola Pavla Kolosanům 3,12-21 

                                                                                                                  
                                  

Evangelium:  Podle Lukáše 2,22-40 
 
 
 
 

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

 

ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA PRO ROK 2018 SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ SÍTI 
MODLITBY S PAPEŽEM (APOŠTOLÁTU MODLITBY) 

LEDEN 

Evangelizační úmysl: Náboženské menšiny v Asii  

– aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné 
svobodě. 

Národní úmysl  

– za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi. 
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  Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
  31. prosince LP 2017  

 Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 
Cyklus B  

Odp.: Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách 

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 

 

V protikladu k „pozemským sklonům“ (Kol 3,5-11) křesťané jednají novým způsobem, 

jak ukazuje náš text. Výzva k jednotlivým členům rodiny je spíše letmým povzbuzením 

než propracovanou normou. Zkusme srovnat s velmi podobným textem Ef 5,1-6,9. 
 

Příběh evangelia odpovídá požadavku Tóry (Lv 12), aby matka byla po čtyřiceti dnech 
od porodu syna rituálně očištěna tím, že přinese do Jeruzalémského chrámu oběť. Zároveň 
každý prvorozený chlapec byl zasvěcen Bohu. 
 

Svátek Svaté rodiny je v souvislosti Vánoc velmi logickým podtrhnutím významu rodiny 

jako takové. Rozvoj dítěte byl i v případě Božího syna v mnoha ohledech vázán na vztah 

milujících rodičů. Ať již z pozice rodičů, dětí nebo prarodičů je tento den velkou výzvou 

k modlitbě za rodinu, do které my sami patříme. Na mnoha místech se dnes v kostele 

nabízí možnost obnovy manželského slibu. 
 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Poselství Svatého otce Františka k 51. Světovému dni míru 1. ledna 2018 
Migranti a uprchlíci: muži a ženy hledající mír 

 

1. Mírové přání 

Mír všem lidem a všem národům země! Pokoj, který andělé zvěstují pastýřům o vánoční 
noci, je velikou touhou všech lidí i všech národů, především těch, které už déle pociťují jeho 
nedostatek. Mezi těmi, jež nosím ve své mysli a za něž se modlím, chci znovu připomenout 
oněch více než dvě stě padesát milionů migrantů ve světě, z nichž dvacet dva a půl milionu 
jsou uprchlíci. Jsou to – jak prohlašoval můj milovaný předchůdce Benedikt XVI. – „muži, 
ženy, děti, mladí i staří hledající místo pro život v míru.“ Proto, aby ho našli, jsou mnozí z nich 
připraveni riskovat život na cestě, která je v mnoha případech dlouhá a nebezpečná, 
musí podstupovat námahu a utrpení, čelit plotům a zdem postaveným ve snaze zabránit jim 
v dosažení jejich cíle. V duchu milosrdenství objímáme všechny ty, kdo jsou na útěku 
před válkou a hladem anebo jsou nuceni opustit své země kvůli diskriminaci, pronásledování, 
chudobě a zničenému životnímu prostředí. 
Uvědomujeme si, že nestačí otevřít svá srdce pro utrpení druhých. Předtím, než se naši 
bratři a sestry budou moci vrátit a žít v míru bezpečného domova, bude třeba vykonat ještě 
mnoho. Přijmout druhého vyžaduje konkrétní úsilí, řetěz pomoci a projevované laskavosti, 
bdělou a chápající pozornost, zodpovědné zvládání nových komplexních situací, které 
se mnohdy přidávají k mnoha jiným, již existujícím problémům, a stejně tak potřebné budou 
i zdroje, jež bývají vždy omezené. Budou-li vládnoucí představitelé používat ctnost 
obezřetnosti, dokážou je přijímat, podporovat, chránit a začleňovat při stanovení praktických 
opatření „příhodnými prostředky i měrou, tak, aby byl zachován správný řád věcí umožňující 
takové začlenění.“ Oni mají jasnou zodpovědnost vůči svým společnostem, jejichž 
spravedlivá práva a harmonický rozvoj musí zajišťovat, aby nebyli jako bláhový stavitel, který 
udělal špatné propočty a nedokázal dokončit započatou stavbu věže. 

2. Proč je uprchlíků a migrantů tolik? 

S blížícím se Velkým jubileem dvoutisícího výročí andělského hlásání pokoje v Betlémě 
připočetl sv. Jan Pavel II. rostoucí počet uprchlíků k důsledkům „nekonečného a hrozného 
sledu válek, konfliktů, genocid a ‚etnických čistek,“ které poznamenaly 20. století. Ani nové 
století zatím nepřineslo skutečný obrat; ozbrojené konflikty a jiné formy organizovaného 
násilí i nadále způsobují přemísťování obyvatelstva v rámci státních hranic i za ně. Lidé však 
migrují i z jiných důvodů, z nichž prvním je „touha po lepším životě, často spojovaná 
se snahou nechat za zády ‚beznaděj‘ pro budoucnost, již nelze vybudovat.“ Lidé odcházejí, 
aby se jejich rodina znovu spojila, aby našli příležitost k práci nebo ke studiu; kdo se netěší 
těmto právům, nemůže žít v míru. Stejně tak, jak zdůrazňuje encyklika Laudato si‘, 
„se tragicky zvyšuje počet migrantů, kteří utíkají před bídou umocněnou devastací životního 
prostředí.“ 

Většina lidí migruje za použití regulérního postupu, ale někteří používají i jiné způsoby, 
především proto, že jsou zoufalí, když jim jejich vlast nezajišťuje bezpečnost ani žádný 
výhled do budoucnosti, a každý legální postup se zdá být neuskutečnitelný, zablokovaný 
nebo příliš pomalý. 

V mnoha cílových zemích je velice rozšířena rétorika zdůrazňující rizika pro národní 
bezpečnost a zátěž způsobenou přijetím nově příchozích, čímž se znevažuje lidská 
důstojnost, která má být přiznána všem jakožto Božím synům a dcerám. Mnozí podněcují 
strach z migrantů, možná z politických důvodů, a místo vytváření míru rozsévají násilí, 
rasovou diskriminaci a xenofobii, jež způsobují velkou starost všem, jimž leží na srdci 
ochrana každé lidské bytosti. 

(pokračování) 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

➢ Četl jsem v novinách… (Jan Rybář) 

Četl jsem myšlenku k Novému roku: "Dnes začíná zbytek tvého života." Tristní věta, 
ale hned dobrá rada: "Koukej s tím, člověče, něco udělat!" A tak boháč, otrávený 
z ustavičných mejdanů, z Riviéry a lyžování v Alpách, si vzpomenul na svůj dětský sen 
jezdit na lokomotivě, udělal kurs a v polovině věku svého začal vozit lidi. Skončily jeho 
deprese a návštěvy u psychiatrů. Francouzský lékař Michel Aupetit, podobně v depresích 
nad umírajícími dětmi, začal ve svých 39 letech studovat teologii a posléze ordinovat 
lidem naději na věčno. Nedávno byl uveden do služby pařížského arcibiskupa. 

Koukej i ty udělat něco se zbytkem svého života, zanechat po sobě stopu dobra. A to se 
stane tím, že uděláš něco pro lidi; nejdříve pro ty blízko a pak pro ty ostatní. Budeš 
spokojený a naordinuješ si tak Absolutno. 

➢ Několik biblických citátů na cestu do nového roku: 

Moje budoucnost je ve tvých rukou, Bože! ( Bible Žl 31, 16) 

Bůh praví: já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš. Nikdy tě neopustím… 

(Bible, Gn 28,15) 

Já jsem s vámi po všechny dny...“ 

( Mt 28,20) 

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč žádá tvé srdce. Svou cestu /novým rokem/ svěř 

Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Žl 37,4-5) 

Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky. (Kaz 3,14)                  www.vira.cz 

➢ Nový rok s úsměvem 
Tatínek vysvětluje osmiletému chlapci: Tvůj dospělý bráška bude tatínkem. „A co budu 
já?“ ptá se chlapec. „No, když to bude kluk, tak strejda a když holka, tak teta.  
Učitelka vysvětluje v hodině přírodopisu vznik světa. Dodává: „Ale paní katechetka by 
s tím asi nesouhlasila.“  Přihlásí se dítě z náboženství: „Paní katechetce to nebude vadit, 
ta v tom má jasno!“ 
Katechetka dává úkol: „Co bys poradil Jobovi ty, kdybys jej navštívil a viděl jeho utrpení?“ 
Odpověď: Ať je klidnej, že se to stává.  
Perličky z písemné práce, kdy měly děti vyjmenovat svátosti: „Smutek manželství,“ 
„Umazání nemocných:“ 
„Martine, kam pospícháš?“ ptala se katechetka chvátajícího ministranta: „Na křížovou 
výpravu!“ odvětil tázaný a zrychlil, aby stihl začátek křížové cesty.“ 
Tatínek ráno vypravuje malého Káju do školky. Jde se podívat na teploměr a nahlas 
pronese: „Jsou tam dva pod nulou.“ Malý Kája si přitáhne židli k oknu a dívá se upřeně 
ven. „Co tam děláš?“ diví se tatínek?“ A kde jsou ty dva podnulové, tati?“ 
Malé dítě (4 roky) se samo baví v koutku v pokoji. Má v ruce malou bibli a „čte“ nahlas: 
„Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla mimozemšťanům.“  
      
                                                                                        Z Katechetického věstníku vybrala JD 

➢ Pozvánka na ples 

Srdečně Vás zveme v sobotu 6.1.2018 od 20 hodin do Katolického domu na tradiční ples 
Katolického spolku na Pouchově. Přijďte si zatancovat při hezké hudbě, nebo jen tak si 
popovídat s přáteli. Těšíme se na Vás.                                              Katolický spolek Pouchov 

http://www.vira.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu slavíme – v pondělí je slavnost Matky Boží Panny Marie, v úterý 
je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, 
ve středu je památka Nejsvětějšího jména Ježíš, v sobotu je slavnost Zjevení Páně, 
příští neděli je svátek Křtu Páně. Tímto svátkem končí doba vánoční. Pokud jsou 
jesličky umístěny v postranní kapli nebo v zadním prostoru kostela, mohou zde zůstat 
déle (např. do svátku Uvedení Páně do chrámu – 2. února). 

• Návštěvy starých farníků – budou v pátek v dopoledních hodinách podle s nimi 
dohodnutého času. 

• O slavnosti Zjevení Páně – v sobotu – se bude při mši svaté žehnat tříkrálová voda, 
křída a kadidlo. Je možné si odnést do kropenek svěcenou vodu, prosím, přineste 
si na ni nádobu. 

• Tříkrálová sbírka - příští neděli bude po mši svaté možné přispět do tříkrálových 
kasiček. Prosím, počítejme s tím. 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (1.  2018)      

         

Den Pouchov Rožberk 

1.1.  Po 8,00 
Za +Růženu Zikánovou  
a Františka Novotného 

9,30 
Na poděkování za celý 
rok 

2.1.  Út -----  -----  

 3.1.  St 18,00  17,00 
Za +rodiče a živé  
členy rodiny 

 4.1.  Čt 18,00  17,00 
Za +rodiče  
a sourozence 

  5.1.  Pá 18,00 Za farnost 17,00 
Za duše v očistci,  
na poděkování  
a za ochranu Boží Rodiny 

 6.1.  So 18,00 
Za Jiřího a Justina 
Gombitovy 

17,00 
Za +rodiče, strýce,  
2 bratry z rodiny Kneblovy 

 7.1.  Ne      8,00 
Za +Václava France, 
rodinu a syna Romana 

9,30 
Za živé a +z rodiny 
Patzeltovy, Linderovy  
a Nešetřilovy 

Lektoři Ne    
Lenka Voláková 
Lukáš Volák 
Iva Fendrychová 

 
Pavel Hesoun 
Marie Hesounová 
Stanislava Kozáková 

Čísla písní k liturgii     

Úklid kostela    

Ještě Silvestrovský humor 
Manželé právě vesele zapíjejí příchod nového roku, když náhle manželka zesmutní. „Co 
je?” ptá se manžel. „Ale,” povídá manželka, „právě jsem si uvědomila, že mám všechny 
šaty od loňska.” 

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