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K zamyšlení: 
 
 
 

Komentáře k liturgickým čtením 

1. čtení:  Z knihy proroka Izaiáše 55, 1-11 

 

 

 

2. čtení:  Z prvního listu sv. apoštola Jana 5,1-9 

                                                                                                                  
                                  

Evangelium:  Podle Marka 1,6b-11 
 
 
 
 

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

Naléhavý úmysl papeže Františka na měsíc leden 2018 
 

Blízkost a modlitba. Papež František při nedělní modlitbě Anděl Páně připomněl Egypt, 
zvláště vzpomněl na koptské pravoslavné křesťany, které nazval bratry. V pátek 
29. prosince 2017 se stali cílem dvou atentátů - v kostele a v obchodě na periferii Káhiry 
byli zasaženi střelbou muslimského teroristického komanda. V loňském roce zemřelo 
atentátníky více než sto koptských křesťanů.  „Radost Vánoc je větší než jakékoli násilí, 
řekl koptský patriarcha Tawadros na dva útoky džihádistů. „Boj proti terorismu je možný 
jen dialogem za předpokladu, že budou izolováni ti, kteří se usilují zakrýt své hrůzné činy 
pomýlenými náboženskými myšlenkami“, pokračoval dále. Můžeme se mnoho učit 
od koptských křesťanů, co to znamená být připraveni k mučednictví. Ochotou položit i život 
pro Krista dávají křesťané nejživější znamení světu o podstatě své víry, když i v tak tíživé 
chvíli rozliší, jak odpovídat na zlobu těch, jež jsou zatemněni zlobou. A nepřehlížejí ani ty, 
kteří přesto, že jsou věřícími muslimy, chtějí uchovat lásku mezi různými skupinami 
věřících. I terorista jednou zestárne a bude stát před Božím soudem. 
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Svátek Křtu Páně 
                         7. ledna LP 2018 

      Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 
Cyklus B 

Odp.: S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy 

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 

 

Láska, o níž hovoří Janův list, není citem, ale životním stylem a životní silou. Tato láska 
vytváří společenství nejen s Bohem, ale také s bratřími a sestrami. Znakem pravého 
společenství s Bohem je zachovávání jeho přikázání. 

Křest v Jordánu je zásadním znamením Ježíšovy mise. Zde Ježíš symbolicky bere hříchy 
lidí na sebe z vody Jordánu, kde je stejně symbolicky zanechávali Janovi kajícníci. Proto 
sestupuje holubice až po křtu: Otcova láska – Duch svatý – se od této chvíle bude 
projevovat. 

  Vánoční dobu zakončujeme svátkem Křtu Páně. Původně se tato evangelijní událost 
spojovala se slavností Zjevení Páně. Jde zde o moment, kterým začíná Ježíšovo veřejné 
mesiánské vystoupení.  

Dnešní verše, adresované Židům ve vyhnanství, obsahují pozvání ke vstupu 
do zaslíbené země a převzetí připraveného dědictví. Dary v zaslíbené zemi (vodu, víno, 
mléko a tuk) – nabízí Hospodin vyhnancům zcela zadarmo bez jakýchkoliv zásluh lidu – 
jen ze svého milosrdenství, protože jen On sám je milosrdný Bůh ke svému národu. 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

K prezidentským volbám v lednu 2018 
fr. Benedikt Mohelník OP, provinciál 

 

V preambuli ústavy České republiky se občané hlásí k ušlechtilým hodnotám 
minulosti i současnosti, na nichž je možné naši zemi budovat, a prohlašují, že jsou 
odhodláni toto dědictví střežit a rozvíjet. Tatáž ústava stanovuje, že prezident 
je hlavou státu (čl. 54, 1). Prezident republiky je tedy v jistém smyslu „prvním 
občanem“, který má hodnoty zmíněné v preambuli ústavy reprezentovat, sám o ně 
usilovat a ostatní občany k nim vést. Základní společenské ctnosti – pravda, 
spravedlnost a svoboda – jsou zaměřené k dobru společnosti. Těmto ctnostem 
vévodí láska a vytváří mezi lidmi společenské či občanské přátelství. 
Aby se vlivem názorové rozdílnosti společnost nerozpadla, musí přijímat základní 
společenské hodnoty a mít takovou autoritu, která by usměrňovala úsilí všech 
občanů k uskutečňování obecného blaha, a to především jako mravní síla opírající 
se o svobodu a o vědomí odpovědnosti za přijaté povinnosti a úkoly (Srov. 
Gaudium et spes, č. 74).  
Česká republika měla v minulosti v úřadu prezidenta osobnosti, které se přes 

všechny kontroverze a rozdílnosti názorů dokázaly takovými autoritami stát 
a v rozhodných chvílích dokázaly povýšit obecné dobro společnosti nad své 
vlastní.  

Miloš Zeman během pěti let svého prezidentského mandátu ukázal, že pravdu 
nepokládá za skutečně důležitou, že spravedlnosti si neváží a že svobodu druhých 
nerespektuje. Miloš Zeman jako prezident své spoluobčany k ušlechtilému jednání 
nevede, ale naopak svými vystoupeními základní občanské ctnosti zpochybňuje 
tím, že v lidech probouzí nízká hnutí a sobecké zájmy. Tímto způsobem usiluje víc 
o svou vlastní levnou politickou popularitu, než o skutečné dobro společnosti 
založené na ctnostech. Nelze tedy říct, že by Miloš Zeman jako prezident 
byl mravní silou, která mezi lidmi podporuje a rozvíjí občanské přátelství. 
Věřící křesťan navíc nemůže nechat bez povšimnutí, že navzdory svým 
prohlášením Miloš Zeman využívá snad každou příležitost, aby církev znevážil 
a pošpinil. Vzhledem k tomu, že Miloš Zeman znovu kandiduje na úřad prezidenta 
a že mu předvolební průzkumy přisuzují velkou podporu, měli by si křesťané o to 
víc uvědomit, jak důležitý bude každý odevzdaný hlas. Když dlouhodobě 
sledujeme působení současného prezidenta a jeho okolí, vyplývá z toho, že si 
Miloš Zeman objektivně nezaslouží, aby mu upřímní křesťané a vůbec všichni lidé, 
kteří vyznávají morální rozměr politiky, při nadcházejících prezidentských volbách 
dali svůj hlas. I při tomto omezujícím vymezení zůstává dostatečně velký prostor 
pro svobodný výběr takového uchazeče o prezidentský úřad, který jako hlava státu 
bude mravní autoritou usilující o společenské ctnosti a o ducha občanského 
přátelství.  
 

Především tedy vybízím, ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání 
za všechny lidi, za krále a za všechny, jimž je svěřena moc, abychom mohli vést 
klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. (1Tim 2, 1-2) 
 
 
 

Žijeme s církví  
 

https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

➢ Jacques  Philippe: Obavy z budoucnosti. Kdo by je neměl...  

Svět prožívá těžké časy a může být i hůř… Proto je nezbytné, abychom se zakořenili 
v Bohu, který je neměnný. Ježíš nás v evangeliu vyzývá: „Bděte a modlete se v každé 
době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka“ 
(Lk 21,36). Modlitba nám umožňuje čerpat v Bohu stále nový život, představuje neustálou 
regeneraci a obnovu. Ať jsou zkoušky, rozčarování, těžké situace, neúspěchy a pády 
jakékoli, v modlitbě můžeme najít vždy dostatek síly a naděje k tomu, abychom dále 
existovali s naprostou důvěrou v budoucnost. Což je dnes zvláště potřebné! Vztah s 
Bohem, který se vytváří při modlitbě, je také základním prvkem stability našeho života. 
Bůh je skálou, jehož láska je neotřesitelná. V našem tak nestabilním světě, který se rychle 
mění, kde jsou elektronické přístroje zastaralé a překonané již v okamžik, co jsou uvedeny 
na trh, je o to důležitější, abychom v Bohu našli svou vnitřní oporu. Modlitbou se učíme 
zakořenit v Bohu, „zůstávat v jeho lásce“ (srov. Jan 15,9), najít v něm sílu a ochranu, což 
nám také umožní, abychom se stali oporou pro druhé. Bůh je jediným opravdovým 
nevyčerpatelným zdrojem energie. V modlitbě můžeme zakusit, že „tělo  nám sice chátrá, 
ale duše se den ze dne zmlazuje“, jak to říká apoštol Pavel (srov. 2 Kor 4,16). 
Připomeňme si také slova proroka Izaiáše: „Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se 
potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se 
jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení“ (srov. Iz 40,30-31). Samozřejmě, že v životě 
zakusíme okamžiky trápení, zkoušek a zemdlenosti. Nicméně zůstává pravdou, že nám 
Bůh v modlitbě dá energii, kterou potřebujeme, a někdy i fyzickou sílu, abychom mohli žít 
a milovat. 

Všichni jsme buď již učinili či jednoho dne učiníme následující zkušenost: v určitých 
těžkých chvílích plných pochybností a zkoušek se nedokážeme vzpamatovat, jestliže 
zůstaneme na úrovni rozumového uvažování. Například v okamžicích, kdy se 
znepokojujeme kvůli budoucnosti a začneme rozvažovat, vystavujeme se nebezpečí, že 
se dostaneme do naprosto bezvýchodné situace. Náš rozum nedokáže nikdy rozlišit, jestli 
zvítězí důvody, které nás znepokojují, nebo ty, které nás uklidňují. Nedokážeme všechno 
správně předvídat a mít pod kontrolou. Jediným způsobem, jak se správně rozhodnout (to 
je zvolit si důvěru, naději a pokoj), není hromadění argumentů (vždycky se najde další 
argument proti), ale připomenout si slova Písma a s vírou se o ně opřít: „Nedělejte si proto 
starosti o zítřek“ (Mt 6,34) nebo „Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá 
království“ (Lk 12,32) nebo „U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě“ (Lk 12,7). 

Opravdový pokoj nevyvěrá ze závěrů lidského uvažování, ale z přilnutí srdce k Božím 
příslibům, které nám sděluje jeho slovo. Jestli se v některém okamžiku zmatku či 
pochybností opřeme vírou o slovo Bible, vlastní autorita tohoto slova se pro nás stane 
oporou a posilou. Nejedná se o žádné kouzlo, které by nás zbavilo veškeré úzkosti 
a zmatků. V důvěrném přijetí Božího slova však tajemným způsobem najdeme sílu, kterou 
nám nikdo jiný nemůže dát. 
 „Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (srov. Jan 14,1-6). 
„Na světě sice budete mít soužení, ale důvěřujte, já jsem přemohl svět!" (srov. Jan 16,33) 
„Jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“  (srov. Mt 28,20) 
„Ježíš  je stejný včera i dnes i navěky“. (Žid 13,8) 
"K výšinám své oči pozvedám, koho bych se bál? Pomocnou ruku dá mi sám 
Pán…"  (z hymny Světového setkání mládeže Krakov 2016)                       www.vira.cz 

 

Do Nového roku Vám přejeme blízkost Boží pomoci v každé životní situaci.                                                                                                    
Vaše redakce Zpravodaje           

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Hymna-Svetoveho-dne-mladeze-v-cestine-a-nekolika-jinych-jazycich.html
http://www.vira.cz/


  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – příští neděle je 2. v liturgickém mezidobí. Toto mezidobí 
bude ukončeno v úterý 13. února. Popeleční středou - 14. února začíná doba postní. 

• Tříkrálová sbírka – dnes po mši svaté můžeme u vchodu do kostela přispět do kasičky 
pro tradiční Tříkrálovou sbírku. 

• Setkání seniorů farnosti – první v tomto roce, bude ve čtvrtek od 16 hodin ve farním 
sále na Pouchově. Zveme všechny „duchem mladé“ seniory. 

• Kurz pro akolyty - další kurz pro pomocníky při podávání svatého přijímání, zkráceně 
jej nazýváme kurzem pro akolyty. Kurz bude zahájen v sobotu 20. 1. 2018 v Hradci 
Králové v budově Nového Adalbertina. Bude obsahovat čtyři sobotní setkání. Na závěr 
celého kurzu se uskuteční duchovní obnova v Marianu v Janských Lázních. Celý kurs 
platí domovská farnost. 

• Modleme se za příštího prezidenta ČR - komunitní web signaly.cz vyzývá nás křesťany 
k modlitbě za kandidáty, průběh kampaně, za média, za voliče a za budoucího 
prezidenta. Modleme se i my.  www.modlisezaprezidenta.cz 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (8.  2018)              

Den Pouchov Rožberk 

 8.1.  Po 7,30  17,00  

 9.1.  Út -----  -----  

10.1.  St 18,00  17,00 
Za +bratra, živé  
a +z obou rodin a duše 
v očistci 

11.1.  Čt 18,00  17,00 
Za dar víry pro děti  
a vnoučata a za živé  
a +z rodin 

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

13.1.  So 18,00 
Za živé a +členy 
rodiny Havlovy 

17,00 
Za +manžele 
Ondráčkovy 

 14.1.  Ne      8,00 
Za +rodiče Vlachovy a 
Bielikovy a duše v očistci 

9,30 
Za doc. Hrocha, paní Chme-
lařovou a ostatní +spolupra-
covníky a za duše v očistci 

Lektoři Ne    
Petra Petrová 
Zdeněk Petr 
Ludmila Černá 

 
Stanislava Posnarová 
Zdeněk Krám 
Milena Kuchařová 

Čísla písní k liturgii  512   

Úklid kostela Skupina VI.  Skupina I. 

Novoroční humor 
„Letos byl ale Silvestr!” pochvaluje si v kroužku známých Pavel. „Petra navařila, lednice plná 
šampáňa...” „To já strávil Silvestra na cestách,” povzdechne si nahlas Jarda. „Neříkej,” 
podiví se chlapi, „kdes byl?” „Ale - vezli mě na záchytku!” 

------------------------------------------------------------------------------------------------  
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.modlisezaprezidenta.cz/
mailto:jarka.detova@seznam.cz

