
Královéhradecká diecéze má nového generálního vikáře 

Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký, jmenoval s účinností ke dni slavnosti Matky 
Boží 1. ledna 2019, novým generálním vikářem královéhradecké diecéze P. Mgr. Jana 
Paseku, současného biskupského vikáře pro pastoraci. Zároveň se P. Jan Paseka stane 
moderátorem diecézní kurie a dočasně ještě povede referát pro pastoraci. 

Od 1. ledna 2019 se biskupským vikářem pro školství stává P. ThLic. Prokop Brož, 
Th.D. a biskupským vikářem pro diakonii Mons. Mgr. Pavel Rousek. Mons. Josef 
Kajnek, pomocný biskup, bude vykonávat funkci biskupského vikáře pro duchovní 
povolání. 

Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
                

K zamyšlení: 
 
 
 
 

 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Sof 3,14-18a 

 
 

                 

 

2. čtení: Flp 4,4-7 

 
 

Evangelium: Lk 3,10-18 
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   3. neděle adventní (Gaudete) 
16. prosince LP 2018 

Barva fialová. Mše vlastní. Bez Gloria 
Cyklus C 

Odp.: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý 

 

 

Po dvou úvodních kapitolách o Ježíšově dětství začne Lukáš vyprávění o jeho veřejném 
působení. Tyto události jsou předznamenány Janem Křtitelem. Náš text navazuje 
na minulou neděli. Podstatné je očekávání lidu podtržené Janovým odmítnutím přijmout roli 
mesiáše. Skutečný mesiáš bude plný moci Ducha. Na něj čekáme! 

V závěru listu Filipanům svatý Pavel povzbuzuje křesťany. Nelze přehlédnout motivaci 
této radosti, která pramení z eschatologické perspektivy – Pán je už blízko. Blízkost 
příchodu Pána není důvodem ke strachu, ale k naději na setkání s milovaným Bohem. 

Třetí neděle adventní se nazývá radostná (gaudete). Církev jako by již vyhlížela každým 
okamžikem přicházejícího Pána, již „svítá“ naděje. Je tento příchod Krista skutečně 
očekávaný? Těšíme se, že přijde? V tomto týdnu (od 17. 12.) se změní důraz liturgických 
čtení a budou zařazeny texty vztahující se bezprostředně k narození Ježíše. 

Prorok působí někdy po roce 630 př. Kr. a jeho působení spadá do období vlády krále 
Jošiáše. Předznamenává velkou náboženskou reformu. Sofoniáš mluví o trestech, které 
ale vedou k očistě a obnově Izraele, což odráží náš text ze závěru knihy. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Byla to chvíle milosti 
 

Krátce po jmenování generálním vikářem, odpověděl P. Jan Paseka na několik dotazů. 
  

Jaké jsou první pocity po oznámení Vašeho jmenování? 

Do této nové funkce jdu s důvěrou v Boha. Byl jsem moc rád, že jmenování bylo 
oznámeno v den památky Panny Marie Guadalupské, protože Pannu Marii mám velmi rád. 
Dostal jsem mnoho krásných přání a příslibů, že na mě lidé budou pamatovat v modlitbě. 
To mě moc potěšilo. 

Zvažoval jste, jestli tuhle službu přes Vaše mládí třiceti osmi let přijmout? 

Když mě pan biskup Jan požádal, abych vykonával službu generálního vikáře, 
sám pro sebe jsem si pomyslel, že jsem na tuto funkci příliš mladý. Ale v tu chvíli mně 
probleskla v mysli slova z první kapitoly proroka Jeremiáše: „Neříkej: Jsem ještě příliš 
mladý, neboť kamkoliv tě pošlu, půjdeš.“ Toto Boží slovo jsem si vybral při své primiční mši 
svaté. A toto slovo mi Pán připomenul ve chvíli, kdy mě pan biskup Jan oznámil, že mě 
bude jmenovat generálním vikářem. Byla to chvíle milosti. Příliš mladý jsem se cítil už 
před dvěma lety, kdy mě pan biskup Jan povolal do funkce biskupského vikáře 
pro pastoraci. V jednom rozhovoru jsem mu říkal, že jsem na tuto funkci ještě mladý. 
A on mi řekl: „To nevadí, zestárneš…“ 

Na co se chcete zaměřit v prvních měsících? 

Na kněze. Nejprve navštívím všechny okrskové vikáře a budu s nimi mluvit o situaci 
v jednotlivých vikariátech. Musíme se společně zamyslet nad tím, jak fungují nebo nefungují 
farnosti, jak vykonáváme duchovní správu nyní a jak ji konat v budoucnu. V den jmenování, 
jsem všem kněžím v diecézi napsal dopis, mimo jiné i o potřebě zamyslet se nad tím, 
jak vhodně a účinně hlásat Kristovo evangelium v dnešní době. Velkou pomocí nám k tomu 
může být apoštolská exhortace papeže Františka Evangelii gaudium a kniha J. Mallona 
Proměna farnosti. O těchto tématech chci s kněžími mluvit. Na pozici generálního vikáře 
chci být na prvním místě oporou diecéznímu biskupovi. Jmenování generálním vikářem 
vnímám jako službu. 

Co myslíte, že bude nyní stěžejní záležitostí v diecézi? 

Postupně musíme udělat novou koncepci naší diecéze. V budoucnu nebudeme moci 
obsadit všechny farnosti knězem, tak jak to je nyní. Bude to velký úkol, abych s lidmi 
o těchto věcech mluvil a vysvětloval jim některé kroky, které budu muset udělat. To bude 
asi nejtvrdší oříšek k rozlousknutí. 

 

Biskup Mons. Jan Vokál 

poděkoval za dlouholetou obětavou službu královéhradecké diecézi oběma 
dosavadním generálním vikářům – Mons. Josefu Kajnekovi a Mons. Mgr. Josefu 
Sochovi, který v letošním roce dovršil kanonický věk 75 let. Rovněž vyjádřil svůj 
vděk Mons. Josefu Suchárovi a P. ICLic. Mgr. Karlu Moravcovi, kteří řadu let 
zastávali pozice biskupských vikářů pro diakonii a školství a P. Mgr. Ing. Zdeňku 
Novákovi, dosavadnímu řediteli (moderátorovi) diecézní kurie. 

  
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Připomínáme pozvání 

Katolický spolek ve farnosti Pouchov Vás dnes srdečně zve na „Předvánoční 
posezení u stromečku“. Přijďte si poslechnout i zazpívat koledy a společně s dětmi 
prožít radostné chvíle očekávání svátku narození našeho Pána.  

Katolický dům na Pouchově v neděli 16.12.2018 od 14,30 hodin. Akce je pořádána 
ve spolupráci s místní samosprávou.  

                 (Jan Vaněk) 

• Poděkování 

Pracovníci obou azylových domů děkují všem dárcům za finanční podporu. 
Vybrali jsme 7 790 Kč (4 450 Kč a 3 340 Kč). Děkujeme. 

              (Veronika Horejšová) 

• Co jsou to vlastně ty „roráty"? 

Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná 
v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle 
adventní, který začíná slovy: "Rorate coeli desuper" (Rosu dejte nebesa shůry)  

I my máme tuto možnost jít na ranní roráty do našeho farního kostela. A je to 
opravdu zážitek. Tmavá loď kostela ozářená pouze svíčkami na oltáři a na lavicích, 
působivé zpěvy s hudebním doprovodem varhan. Nic nerozptyluje naše oči, mysl 
se může ztišit a vnímat slovo, které nás naplní. A jak řekl otec Adrián: „ I přes 
překážky máme jít za Kristem“. Tak se vydejme! Jsem ráda, že jsem se mohla 
zúčastnit a také děkuji těm, kteří vše nachystali. Tak přijměte pozvání i vy! V pondělí 
17. 12. od 7,00 hod. …a mše trvá něco málo přes půl hodiny, tak to stihnete 
i do práce. 

                 (LV) 

• (Nejen) adventní úkol 

Každému z nás se už určitě stalo, že se chtěl do něčeho pustit, ale nevěděl, 
jak na to. Mnohdy to nakonec vzdal. Totéž platí i o práci na vlastním životě, na životě 
z víry. Několik tipů, jak žít víru ve všedním životě, shrnul v desetibodovém programu 
s názvem „Desatero pokoje“ papež Jan XXIII. Je to spiritualita přizpůsobená 
všednímu dni. Každý uvedený bod lze žít buď jeden den, či jeden týden, či jeden 
měsíc…  Začít je možno kdykoliv. Třeba právě nyní… 

 „JEN PRO DNEŠEK SE BUDU SNAŽIT PROŽÍT DEN, ANIŽ BYCH CHTĚL 
VYŘEŠIT PROBLÉM CELÉHO SVÉHO ŽIVOTA.“  

Co všechno na mě dnes čeká! Před svými problémy dnes nebudu uhýbat, nebudu 
klesat na mysli, budu jim hledět do očí. Předám sebe i se svými problémy Bohu, 
uvědomím si: i dnes se o mne stará On. Jde se mnou přes hory a doly, výšiny i 
hlubiny… Stačí vždy jen krátká modlitba, občasné zamyšlení a připomenutí. 
                                      (www.vira.cz) 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: 

Dětské modlitby s knihou „Cestičky k Bohu“ od Františky Böhmové (Karmelitánské 
nakladatelství)  

Zima – Jedna vločka, druhá, třetí, každá jiná, křehká a něžná. Babička říká, že se 
andělíčkům v nebi roztrhla peřinka. „Dobrý Bože, děkujeme ti, že jsi poslal sněhovou 
peřinku také nám, dětem, protože víš, že se nám sníh líbí.“  

  (LV) 

 



  

 

➢ Farní ohlášky:  
 
 

• V tomto týdnu si připomínáme – od 17. prosince začíná bezprostřední příprava 
na svátky Kristova narození, jednotlivé mše svaté mají své vlastní texty. Příští neděle 
je 4. neděle adventní. 

• Roráty – poslední rorátní mše svatá bude zítra na Pouchově od 7 hodin ráno. 

• Mše svatá v azylovém domě MT – bude zítra - v pondělí - od 16 hodin odpoledne. 
Po bohoslužbě bude krátké posezení s obyvateli azylového domu. Je možné tuto 
bohoslužbu navštívit. Malé pohoštění je zajištěno. 

• Předvánoční výzdoba – na Pouchově (v sobotu 22. prosince od 9 hodin dopoledne) 
a na Rožberku den předem – (v pátek 21. prosince). Přesnější údaje u Mádlíkových. 

• Příležitost ke svátosti smíření – v katedrále – bude v sobotu 22. prosince od 14 – 16 
hodin. Zpovídat tam bude 6 – 8 kněží. Využijme, prosím, této možnosti. 
Další příležitost k přijetí této svátosti bude v neděli 23. prosince od 15 hodin 
na Pouchově. Zpovídat budou dva kněží (P. Miloslav Šiffel a P. Adrian Kostilnik). 

 
 
 
 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (17. – 23. 12. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

17.12. Po 

 
 7,00 

 

Za +maminku Annu 
Krejcarovou 17,00 

Za rodinu Norkovu, ten 
celý rod a duše v očistci 

16,00 Za bezdomovce 

18.12. Út ------  ------  

19.12. St 18,00 
Za +Jana a Aloisii 
Kolářovy 

17,00 Za duše v očistci 

 20.12. Čt 18,00 
Za rodinu Markovu, 
Drábkovu a Fábinovu 

17,00 Na úmysl dárce 

 21.12. Pá  18,00 
Za rodiny Fialovu  
a Tomášovu 

17,00 Za duše v očistci 

22.12. So  18,00 Za farnost 17,00 
Za +maminku Annu 
Krejcarovou 

23.12. Ne      8,00 
Za +Vladislava  
a Jiřinu Svobodovy 

  9,30 
Za +manžela Pavla 
Bartoše a +dceru Petru 

Lektoři Ne   
Libuše Hovorková 
Josef Jíša 
Jan Mádlík sen. 

Ne 
Zdeněk Krám 
Jitka Bartošová 
Marie Bártová 

Čísla písní k liturgii  101, 130    

Úklid kostela   Skupina 1  

Trocha předvánočního humoru:  

Potkají se dva pánové v době předvánočního shonu: "Tak co dostaneš od své ženy 
pod stromeček?" "Asi nic, protože co chvíli mi říká - tak tohle ti nedaruju!" 

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