
 
 

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry – aby všichni, kdo slouží při předávání 
víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu. 
 

Národní úmysl: 
Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62/). 

Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
                

K zamyšlení: 
 
 
 
 

 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Bar 5,1-9 

 
 

                 

 

2. čtení: Flp 1,4-6.8-11 

 
 

Evangelium: Lk 3,1-6 
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   2. neděle adventní 
9. prosince LP 2018 

Barva fialová. Mše vlastní. Bez Gloria 
Cyklus C 

Odp.: Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. 

 

 

Lukáš v prvních dvou kapitolách popsal dětství a původ Ježíše z Nazareta. Dnešním textem 
otevírá jeho veřejné působení. Jako první kapitoly začaly nejprve zprávou o narození Jana 
Křtitele a pak mluví o Ježíši, tak i nyní se začíná vyprávěním o Janově působení. 
Jde o citaci Izaiáše 40,4, proroctví, které se vzápětí naplní na přicházejícím Kristu. 

Přeskočili jsme úvodní pozdrav listu Filipanům a čteme první verše této radostné epištoly. 
Všimněme si, že tato slova jsou nesena tématem posledního dne (eschatologický prvek). 
Jde však o jakýsi úvod či úvodní klauzuli listu, proto má slavnostní ráz. 

Adventní doba nám staví před oči skutečnost nového Pánova příchodu. Úzce je s touto 
dobou podle tradice spojena postava Jana Křtitele. Dnešní neděle předkládá výzvu: 
Připravme místo pro přecházejícího Krista. Ale také vidí člověka, který slyší Boží volání 
a odpovídá na něj. 

Tato kniha vznikla zřejmě mnohem později (2. stol. př. Kr.) než události, které popisuje. 
Její příběh patří do období působení proroka Jeremiáše (6. stol. př. Kr.). Slibuje návrat 
Izraele do své vlasti. Verš 5,6 je citací Iz 40,4 a odrazí se nám v evangeliu. Text sám 
je však velice krásným zaslíbením, které platí i pro nás! 

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: rkf.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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Informace k podzimnímu evangelizačnímu kurzu Alfa 2018 

Podzimního, již devátého křesťanského evangelizačního kurzu Alfa, který proběl od pondělí  
10. září do pondělí 26. listopadu 2018 se zúčastnilo v jednotlivých večerech většinou 12-15 
účastníků. Celkem se alespoň na jeden večer přišlo podívat kolem 30 lidí. Velkou podporou 
pro nás byla pravidelná adorace v kapli Nového Adalbertina při každém večeru kurzu nejenom 
před zahájením, ale i v průběhu přednášek i diskuze ve skupinkách. Pořadatelský tým s více 
než třicet spolupracovníky se dobře doplňoval a střídal ve všech různých potřebných 
činnostech.  Dále nás podpořila redakce městského časopisu Hradečák, když nám uveřejnili 
postupně asi 7 inzerátů s pozváním a programem kurzu, to samozřejmě jde do všech 
poštovních schránek v Hradci Králové. Pozvánka na kurzy Alfa byla také třikrát uveřejněna 
v časopisu Radnice, který provozuje od roku 2017 jiná firma než dříve… Další pozvánky byly 
rozdávány v počtu cca 3-4 tisíce přímo na ulici v rámci Týdne otevřených kostelů, dále 4 tisíc 
letáčků bylo rozdáno do poštovních schránek a královéhradeckých kostelů a reklama 
na facebooku měla několik tisíc zhlédnutí. Malé plakátky máme umístěny na více místech 
v Hradci Králové. U kostelů, hřbitovů nebo na dalších místech.  Je to stále málo, protože 
jsou známy informace z výzkumů reklamních agentur, že teprve, když člověk slyší a vidí 
neznámou reklamu minimálně třikrát, začíná reagovat a uvědomuje si, že jde o něco nového. 
Také z tohoto důvodu je velice potřebné mít pokoru, odvahu a obětavost k osobnímu pozvání 
blízkých a známých lidí. Nedostatek pokory nás katolíků je také, možná pro mnohé 
překvapivě, jedním z hlavních důvodů neschopnosti evangelizovat. Odvaha může „přijít“ sama. 
Když chybí pokora, nejde určitě nic v oblasti evangelizace dobrého udělat. 

Úvodní přenášku kurzu měl P. Jaroslav Brožek. Některá témata kurzu Alfa přednesla MUDr. 
Veronika Vršanská (Proč a jak se modlit? Jak nás Bůh vede?) a MUDr. Ludmila Glogarová 
(A co církev?). Téma „Uzdravuje Bůh i dnes?“ bylo předneseno Mgr. Ludmilou Hylmarovou. 
Zazněla také skvělá osobní svědectví ze života. Jednu přenášku a celé sobotní téma 
s Duchem svatým přednesl ing. Martin Hambálek z Církve bratrské z Pardubic, který je také 
koordinátorem kurzů Alfa za celé východní Čechy a člen celostátního koordinačního centra 
kurzů Alfa v České republice. Se svou obětavou manželkou a společenstvím Církve bratrské 
v Pardubicích už uspořádali 30 kurzů Alfa. Všem velice děkujeme. Živé přednášky hodnotí 
účastníci velice kladně. V tomto roce jsme přednášky také promítali z nahrávek na DVD 
z kurzu Alfa v Pastoračním centru v Praze od různých přednášejících. Proto byly velice pestré. 

P. Janu Pasekovi děkujeme za podporu ve všech záležitostech a vytvořené zázemí 
v Pastoračním centru. Samozřejmě velké poděkování patří celému týmu Alfy, z nichž mnozí již 
v této velice důležité aktivitě působí sedm let, což je už několik stovek hodin obětavé práce 
a mnoha hodin modliteb. Tým se opět trochu proměnil, dle času a možností každého. 

Děkujeme za podporu a pomoc na prvním místě našemu skvělému milosrdnému 
a všemohoucímu Bohu, všem obětavým věřícím, kteří nás podporují modlitbou a hlavně 
pozváním blízkých na kurzy Alfa, dále otci biskupovi Janovi a dalším Královéhradeckým 
farářům, Janu Pasekovi, Miloslavu Šiffelovi, Zdeňkovi Novákovi, Františkovi Hladkému, Petrovi 
Zadinovi a Prokopu Brožovi za obětované mše svaté, oznámení v našich katolických kostelích 
a modlitby. 

Přejeme všem katolíkům radostný zážitek z hlásání Boží lásky a Boží přítomnosti v našich 
životech i radosti Boží pomoci a Boží moci při nesení všech menších i větších životních obtíží 
a starostí. 
 

Za tým křesťanských evangelizačních kurzů Alfa    Petr a Jana Hylmarovi 
www.alfahk.webnode.cz;  www.kurzyalfa.cz;   www.katolalfa.cz 

 
 
 
 

Žijeme s církví  
 

http://www.alfahk.webnode.cz/
http://www.kurzyalfa.cz/
http://www.katolalfa.cz/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Pozvánka do Katolického domu 

Přijměte pozvání do Katolického domu na předvánoční posezení s bohatým 
programem, pořádaným žáky církevní základní školy. Akce se koná v neděli 
dne 16. prosince. ve 14,30 hodin odpoledne.  

        (Marie Mádliková) 

• Balení perníčků 

Stejně jako vloni prosíme ochotné ženy o upečení perníčků pro účastníky 
stědrovečerních bohoslužeb a o pomoc při jejich balení. Balit perníčky budeme 
v pondělí 17. 12. v 17:30 na faře. Všem zúčastněným předem moc děkujeme. 

              (Veronika Horejšová) 

• Pozvánka na adventní setkání seniorů 

Diecézní centrum pro seniory srdečně zve na adventní setkání seniorů, které se 
uskuteční v pondělí 17. 12. od 14.00 hod. v Hradci Králové v Novém Adalbertinu. 
Program setkání je následující: 
14:00 - Adorace s modlitbou za český národ a mír ve světě (kaple, 2. patro) 
14:30 - Adventní zamyšlení s P. Mgr. Janem Pasekou (Balbínka, přízemí) 
15:00 - Společné posezení a sdílení (Balbínka, přízemí) 

                           (www.bihk.cz) 

• Z volného cyklu: Naše rodinná modlitba 

I mě naučila babička modlitbu, kterou se často modlila. Říkala mi: „Stačí, když se 
naučíš dvě sloky nazpaměť a uvidíš.“ A já ji nyní používám - když jsem bezradná, 
něco je naléhavého nebo potřebuji klid v duši. Tato modlitba či báseň je napsaná na 
soše Krista Spasitele na kopci Corcovado (710 m n. m.), tyčící se nad brazilským 
městem Rio de Janeiro.  

„Když na rozcestí stojíš a nevíš kam se dát, když neznáma se bojíš a vůdce měl 
bys rád, tu v Ježíšovu mocnou svou slabou polož dlaň a věřit nepřestaň! 

On cestou,  jenž tě čeká, již dávno kráčel sám.  Ví dobře, čeho leká se tvoje duše 
tam. On s tebou půjde jistě, jen spolehni se naň a věřit nepřestaň!  

A večerní když stíny se plouží po horách a dávné tvoje viny tvůj nahánějí strach, 
nic neboj se! On za ně svou krví splatil daň a věřit nepřestaň!  

Když vytčeného cíle, po kterém jsi tak prah´, ni v utišení chvíle jsi v světě 
nedosáh´, nermuť se.  Na Srdce jeho slož horkou svoji skráň a věřit nepřestaň!  

Až ke sklonku den se chýlí přes vlny, jež se dmou, On k slavnějšímu cíli tě 
dovede i tmou… Ó veleb jméno Ježíš a koř se mu a klaň, jen věřit nepřestaň! 

(LV) 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: 

Byl u nás doktor a řekl nám to. Tatínek je nervózní a balí jí věci. Maminka má 
bolesti, ani moc nemluví. Je bledá. Mám o maminku strach. Vždyť ji potřebuju. 
Všichni potřebujeme maminku. Milý Bože, ochraňuj mou dobrou maminku. Dej, ať se 
brzo uzdraví. Dej, ať se brzo vrátí ke mně domů. Ty všechno napravíš. Za to ti už 
dnes z celého srdce děkuji. Amen. Ježíš říká: „Nebojte se, jsem stále s vámi. „(srv. 
Mt 18,19 -20 a 28,20)  

(LV) 

 



  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – ve čtvrtek je památka sv. Lucie, panny a mučednice, 
v pátek je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, příští neděle je 3. adventní 
neděle, zvaná GAUDETE. 

• Výtěžek dnešní dveřní sbírky - na Pouchově a Rožberku bude věnován na potřebu 
azylových domů. 

• Rorátní mše sv. – budou na Pouchově v prosinci (10. a 17. prosince) vždy od 7 hodin. 
Setkání seniorů farnosti – ve čtvrtek od 16 hodin ve farním sále na Pouchově. 

• Společné udílení svátosti nemocných - bude na Pouchově ve čtvrtek při setkání seniorů, 
v pátek na Rožberku. K přijetí této svátosti je třeba přijmout svátost smíření. Přihlášky. 

• Setkání františkánské rodiny – se uskuteční v pátek od 15,30 hodin na Pouchově. 

• Adventní duchovní obnova – proběhne 14. a 15. prosince – viz plakátek na vývěsce. 

• Vikariátní setkání mladých – Královéhradecký vikariát zve všechny mladé na další 
vikariátní setkání mládeže. Vikariátko s názvem „Vánoce trochu jinak“ se bude konat 
v sobotu 15. prosince od 14.30 hodin na pouchovské faře u kostela sv. Pavla, apoštola. 
Hlavním hostem programu bude kněz P. Jaroslav Brožek, ale součástí setkání bude také 
mše svatá, a pak i pojídání cukroví a zdobení perníčků. Více informací se můžete dočíst na 
plakátku nebo na: https://www.facebook.com/events/2186868304951021/ 

      Anežka Horká a Ondřej Mařík. 

• Laserové kuličkové pero s logem naší farnosti – vhodné též jako dotykové pero 
pro chytré mobily  - je k dispozici také jako dárek za dobrovolný příspěvek na stolečku. 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (10. – 16. 12. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

10.12. Po  7,00 Na úmysl dárce 17,00 
Za +rodiče a za živé  
a +členy rodiny 

11.12. Út ------  ------  

12.12. St  ------  ------  

 13.12. Čt  18,00 
Za rodinu Duškovu  
a Grombířovu 

------  

 14.12. Pá  18,00 Františkáni 17,00 Na úmysl dárce 

15.12. So  18,00 Za farnost 17,00 
Za +z rodiny Levých 
a Zvoníčkovy 

16.12. Ne      8,00 
Za Ottu Voláka a za 
živé a +z obou stran 

  9,30 
Za dar víry pro rodinu  
a za duše v očistci 

Lektoři Ne   
Petra Petrová 
Zdeněk Petr 
Ludmila Černá 

Ne 
Vladimír Novotný 
Marie Novotná 
Marika Bartošová 

Čísla písní k liturgii  101,123,127    

Úklid kostela Skupina I    

Trocha humoru:  

Malý Honzík se jednou vrací ze školy a už od dveří radostně oznamuje otci: „Tati, kluci mi 
už všechno řekli – že jsi Mikuláš, Ježíšek a dokonce i čáp.“ 

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

mailto:jarka.detova@seznam.cz

