
Papež František syrským františkánům: Sdílím vaše utrpení 

“Sdílím vaše utrpení a chtěl bych vám říci, že jsem nablízku vám i vašim křesťanským 
společenstvím, tolik zkoušeným bolestí prožívanou ve víře v Ježíše Krista,” píše papež 
a pokračuje: “Kolik utrpení, kolik bídy, kolik bolesti Ježíše, který trpí, je ubohý, je vyháněn 
pryč ze své vlasti. Je to Ježíš! V tom spočívá tajemství, naše křesťanské tajemství. Ve vás, 
v obyvatelích milované Sýrie spatřujeme trpícího Ježíše.“ 

(více na www.cirkev.cz) 
 
 
 

Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
                

K zamyšlení: 
 
 
 
 

 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Jer 33,14-16 

 
 

                 

2. čtení: 1 Sol 3,12 – 4,2 

 
 

 
Evangelium: Lk 21,25-28.34-36 
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   1. neděle adventní 
2. prosince LP 2018 

Barva fialová. Mše vlastní. Bez Gloria 
Začíná liturgický Cyklus C 

Odp.: K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši 

Sbírka na kněžský seminář 

 

 

21. kapitolou vrcholí Ježíšova slova k zástupům. Od následující kapitoly se bude vyprávět 
o poslední večeři a Ježíšově smrti. Autor, jako i Marek a Matouš, na konci Ježíšových slov 
zařazuje eschatologickou řeč (o posledních věcech). Cílem je povzbudit ke statečnosti 
a odvaze nevěřit každému zmatku, který v budoucnosti nastane. Poznamenejme, že „oblak“ 
byl ve Starém zákoně symbolem Boží přítomnosti. 

1. list Soluňanům (též se označuje jako 1. list Tesalonickým) je zřejmě vůbec nejstarším 
textem Nového zákona. Pavel vypráví o své cestě s Timoteem a těší se na návštěvu 
u Soluňanů. K tomu připojuje své přání či požehnání (náš text). Úryvek je zde zařazen kvůli 
zmínce o druhém příchodu našeho Pána. 

Vstupujeme do nového církevního roku, otevíráme adventní dobu, mnohde se bohoslužba 
začíná požehnáním adventního věnce. Budeme o nedělích číst především Lukášovo 
evangelium (cyklus C). Ale liturgie navazuje na minulou neděli a zůstává 
u eschatologického tématu. Myšlenky na Kristův příchod (latinsky adventus) směřují nejen 
k narození Ježíše, ale také k jeho druhému příchodu. Proto je adventní téma i nyní 
aktuální. 

Prorok Jeremiáš působí v posledním úseku dějin Izraele před pádem do babylonského 
zajetí (587 př. Kr.). Varuje Izrael, ale ten neslyší. Přesto se v jeho proroctví mluví také 
o nové perspektivě. Bůh dá novou smlouvu, na troskách vznikne život. 

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 

 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACN International: 

61% světové populace žije v zemích, které nerespektují  

náboženskou svobodu 
 

Zhruba 61 % světové populace žije v zemích, které nerespektují náboženskou svobodu. 
Jinými slovy, 6 z 10 lidí na Zemi nemůže svou víru projevovat v naprosté svobodě. Tento 
údaj je jedním ze zásadních závěrů zprávy nazvané „Náboženská svoboda ve světě“, kterou 
v Římě oficiálně zveřejnila katolická charitativní organizace Aid to the Church in Need (ACN 
International).  

Jak ukazuje studie, ve 22 zemích vycházejí důvody pro útoky na náboženskou svobodu 
z radikálního islamismu, zatímco u jiných je hlavní příčina odlišná: zejména autoritářský 
režim daného státu anebo vláda prosazující extrémní nacionalismus. Západ přitom nedokáže 
proměnit svá slova znepokojení v činy, tvrdí zpráva nazvaná „Náboženská svoboda 
ve světě“. 

Ta se zabývá všemi 196 zeměmi světa a zkoumá, do jaké míry je v nich respektováno 
základní právo na svobodu vyznání, jak ho definuje čl. 18 Všeobecné deklarace lidských 
práv. Přihlíží přitom ke všem hlavním náboženstvím světa. 

Vážná porušení náboženské svobody byla shledána v celkem 38 zemích. V 17 z nich 
se jedná zejména o vážnou diskriminaci na základě náboženské víry, zatímco ve zbývajících 
21 zemích jde o otevřené pronásledování náboženských menšin, které někdy končí i smrtí. 

Jak zpráva ukazuje, v některých zemích, u nichž byly z hlediska svobody vyznání 
shledány nejvážnější nedostatky, se za poslední dva roky situace ještě zhoršila. Respekt 
k náboženské svobodě obecně klesá také v celosvětovém měřítku. 

Zpráva, kterou organizace vydává každé dva roky, dále zmiňuje, že situaci zhoršuje také 
náboženská negramotnost, a to i ta přítomná ve sdělovacích prostředcích, a neochota 
Západu k politickým krokům. V důsledku toho se četné náboženské menšiny ocitají 
za „oponou lhostejnosti“. 

Zpráva kritizuje vládní představitele, když prohlašuje: „Většina západních vlád není 
schopna poskytnout naléhavě vyžadovanou pomoc příslušníkům náboženských menšin 
včetně těch, které byly vysídleny a nyní se chtějí vrátit do svých domovů.“ 

Zpráva prohlašuje, že většina vlád neposkytuje vysídleným menšinám ani pomoc 
nezbytnou k jejich návratu do severního Iráku i jiných míst, odkud byli vyhnáni bojovníci 
Islámského státu (Daeš) a dalších militantních skupin. 

V reakci na tento vývoj dr. Thomas Heine-Geldern, výkonný ředitel ACN International, 
připomíná: „Papež František i jeho nedávní předchůdci zdůrazňovali, že náboženská 
svoboda je základní lidské právo, zakořeněné v důstojnosti člověka.“ ACN International jako 
papežská nadace proto „považuje za svou povinnost náležitými informacemi upozorňovat 
celý svět na to, že svoboda vyznání a lidská důstojnost jsou spolu ze své podstaty 
propojeny". 

Na základě informací obsažených ve zprávě se odhaduje, že v zemích, kde hrozí 
pronásledování pro víru, žije asi 327 milionů křesťanů a dalších 178 milionů křesťanů 
pak obývá místa, kde existuje náboženská diskriminace. V důsledku toho celosvětově každý 
pátý křesťan žije v zemi, kde může být kvůli své víře pronásledován nebo diskriminován. 
„Viditelné zlepšení v oblasti náboženské svobody je bohužel stále ještě daleko,“ uzavírá 
Thomas Heine-Geldern a dodává: „Ani tato v pořadí čtrnáctá zpráva o náboženské svobodě 
tak nebude posledním textem z těch, které ACN International připravuje při plnění svého 
poslání informovat.“ 

Celý text zprávy najdete na http://religious-freedom-report.org/ 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Proč číst bibli 

„Je tak důležité přečíst si během dne jeden úryvek z evangelia! Proč? Abychom se 
ho naučili nazpaměť? Ne. Ale abychom nalezli Ježíše, protože Ježíš je přítomen 
právě ve svém slově, ve svém evangeliu. Pokaždé, když čtu evangelium, nacházím 
Krista. Zvykněte si proto denně číst jednu i maličkou pasáž z evangelia a stále s 
sebou noste nějaké vydání evangelia, abyste jej mohli číst.“ 

Papež František (sestaveno z textů: Evangelii gaudium 22 a promluv) 
      (www.vira.cz) 

• Farní webové stránky opět fungují 
Od října byly farní webové stránky (www.pouchov.farnost.cz) mimo provoz z důvodu 
výskytu počítačového viru. Nyní jsou již webové stránky opět v pořádku a v provozu.  
Na webových stránkách je možnost stáhnout si nedělní farní zpravodaj, nebo se 
podívat na to, co se důležitého dělo ve farnosti očima fotografa. Život farnosti můžete 
také sledovat i na Facebookových stránkách farnosti. 
                     (Vojtěch Šafranko) 

Ve zpravodaji jsme se na vás obrátili s prosbou o možnost sdílení nějaké pěkné modlitby, 
kterou se modlili vaši blízcí. Děkujeme za následující příspěvek! 

• K modlitbě k archandělovi Michaelovi 

Moje babička Anežka byla v 50. letech minulého století vězněna v komunistických 
žalářích jako členka a činovnice katolické tělovýchovné organizace Orel. 
Její spoluvězeňkyně v jedné z věznic byla i paní Alena, která byla odsouzena 
za špionáž, a hrozil jí trest smrti. Byla to drobná, mrštná žena – horolezkyně. 
Jedné noci se protáhla mezi mřížemi v okně koupelny a po prostěradlech se slanila 
dolů. Nedaleko od věznice na ni čekal předem smluvený řidič, který ji odvezl 
do bezpečí. Ještě dva měsíce se skrývala na území republiky, než se jí podařilo 
šťastně dostat do Rakouska a pak dál do německého Mnichova. 

Moje babička jí slíbila, že se za ni bude modlit k archandělovi Michaelovi. Alena zase 
slíbila, že když se jí podaří vyváznout a bude mít někdy v budoucnu syna, dá mu 
jméno Michael. To se také stalo. Dnes je Michael zralý muž, Alena v naší rodině 
legendou, babička velkým vzorem a modlitba k archandělovi Michaelovi jistotou v boji 
proti zlu.  

    (Veronika Horejšová) 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: 
Dětské modlitby z knihy „Neměj strach“ od T. B. Uhlové (edice Portál) - Strach 
z nemoci    
Jsem nemocný. Byl u mě doktor. Musím zůstat v posteli. Vůbec se mi to nelíbí. 
Neumím polykat hořký lék. Když se to nezlepší, budu muset do nemocnice. Mám 
z toho strach. A taky bolesti. Dobrý Bože, pohlédni na mě a pomoz mi. Chtěl bych být 
zase brzo zdráv. Věřím, že doktor to se mnou myslí dobře, i když mi působí bolest. 
Děkuji ti, dobrý Bože, že máme lékaře, kteří se naučili, jak mají léčit nemocné. Milý 
Bože, ty se staráš o všechno. Mysli na mě a všechny nemocné. Amen 

V Bibli najdeme tato slova: „Odvrátím od tebe všechny nemoci.“(Ex 23,25)  
(LV) 

 



  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Františka Xaverského, 
kněze, v úterý je památka sv. Barbory, panny a mučednice, ve čtvrtek je památka 
sv. Mikuláše, biskupa, v pátek je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, 
v sobotu je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, příští neděle 
je 2. neděle adventní. 

• Celou dobu adventní – máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. V době 
adventní se má oltář zdobit květinami se střídmostí, která odpovídá povaze této doby 
a která by nepředcházela plnou radost Narození Páně. 

• Rorátní mše svaté – budou na Pouchově v prosinci (začínáme 3. prosince, 
pak 10. prosince a končíme v pondělí 17. prosince) vždy v pondělí od 7 hodin ráno. 

• Návštěva farníků – v jejich domovech bude na první pátek v dopoledních hodinách. 

• Setkání Net for God – se uskuteční ve čtvrtek na Pouchově od 19,30 hodin. Přijďte. 

• Na bibli – jsme při dveřní sbírce vybrali 7 815 Kč. Peníze byly odeslány. Děkujeme. 

• Adventní duchovní obnova – proběhne 14. a 15. prosince v Novém Adalbertiunu. 
Povede ji P. ThLic. Prokop Brož, Th.D. na téma: „Přijde, přijde vykupitel.“ Ostatní 
informace na plakátku na vývěsce. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (3. – 9. 12. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

3.12. Po  7,00 
Za Annu Bernášovou  
a příslušníky toho rodu 

17,00 
Za živé a +z rodin  
a za dar víry pro děti  
a vnoučata 

4.12. Út ------  ------  

5.12. St  18,00 
Za +Vojtěcha Záveské- 
ho, sestru Věru  
a za živé a +z rodiny 

17,00 Na dobrý úmysl 

  6.12. Čt  18,00 
Na dobrý úmysl dárce  
a duše v očistci. 

17,00 
Za +z rodiny Bartošovy 
a živé členy rodiny 

  7.12. Pá  18,00 Na dobrý úmysl 17,00 Za duše v očistci 

 8.12. So  18,00 Za farnost 17,00 
Za rožberské kostelnice 
Milenu, Aloisii a Ludmilu 

9.12. Ne      8,00 
Za rodiče Dytrtovy, syna 
Vladimíra  
a rodinu Fejfarovu 

  9,30 
Za zemřelé rodiče 
Vendolských 

Lektoři Ne   
Jan Mádlik sen. 
Jan Mádlik jun. 
Marie Košňarová 

Ne 
Stanislava Kozáková 
Marie Hesounová 
Pavel Hesoun 

Čísla písní k liturgii  101,121,111    

Úklid kostela     

Trocha humoru:  

Radila se s nejlepší kamarádkou adeptka na vdávání: „Tak ti mě požádali o ruku dokonce 
dva nápadníci: bankéř a doktor, jenže nevím, koho si vzít?" Přítelkyně se zamyslí a pak říká: 
„To se musíš rozhodnout sama - peníze, nebo život!" 

------------------------------------------------------------------------------------------------  
Redakce: Libuše Veselá (LV), Jitka Novotná (JN), Martin Novotný (MN), P. Miloslav Šiffel (MŠ), Pavel Bartoš 
(PB), Matěj Havel (MH) Příspěvky do zpravodaje: zpravodajpouchov@seznam.cz (uzávěrka příspěvků: 
středa 18 hodin). Distribuce: Jan Mádlík (Pouchov, Ržb) (uzávěrka pro tisk: v pátek ve 12 hodin)  

Příprava na příští týden 
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