
Papež František: Mějme o Vánocích srdce otevřené  
 k překvapení 

Tématem poslední předvánoční audience byly Vánoce: překvapení, které se líbí Bohu. 
Papež František vyzval, abychom tyto svátky nepromarnili jejich zesvětštěním, 
ale abychom byli otevření překvapení, stejně jako Marie a Josef, abychom tento čas 
využili k pomoci alespoň jednomu chudému, který se podobá Bohu, jenž přišel na svět 
chudý o Vánocích, a abychom se v tichosti a úžasu zastavili u jesliček. 

Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
                

K zamyšlení: 
 
 
 
 

 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Mich 5,1-4a 

 
 

                 

 

2. čtení: Žid 10,5-10 

 
 

Evangelium: Lk 1,39-45 
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   4. neděle adventní  
23. prosince LP 2018 

Barva fialová. Mše vlastní. Bez Gloria 
Cyklus C 

Odp. Žl: Přijď, Pane, a vysvoboď nás 

 

 

Lukáš začíná své evangelium předpovědí narození Jana Křtitele a vzápětí podobnou 
předpovědí narození Krista. V dnešním textu se tyto dvě linie potkají. Stejná struktura 
se později objeví ve veřejném vystoupení Jana a Ježíše (Lk 3). Alžběta a její dítě jásají 
nad setkáním s Mesiášem. A Maria je označena za blahoslavenou, protože uvěřila! Slova 
dnešního evangelia jsou základem modlitby „Zdrávas, Maria.“ 

List Židům je komplexní teologické pojednání, které obhajuje Kristovo kněžství na pozadí 
starozákonní teologie. Jedním z klíčových bodů, o který se opírá, je Žalm 40,7-9, na kterém 
vysvětluje význam Kristovy poslušnosti či věrnosti Otci. Tato věrnost vede k naší záchraně. 

Slavíme poslední neděli před Vánocemi. Vše se již soustředí na narození Ježíše. 
Doma často vrcholí přípravy na Vánoce… Každá velká událost i v našich životech 
má svoji genezi. Jaký je příběh vzniku naší víry, jaká je geneze naší rodiny, co všechno 
stojí za tím, že můžeme tvořit rodinu? A pokud jsme osaměli, znamená to, že žádnou 
genezi vlastního života nemáme? I do našich složitých životních příběhů právě nyní chce 
přijít Pán. 

Prorok Micheáš patří k nejstarší generaci píšících proroků z 8. stol. před Kristem. Micheáš 
vyslovuje toto proroctví v době vrcholné nadvlády Asyřanů, kteří v roce 722 dobyli Severní 
Izrael. Betlém, který je v jižním Izraeli (Judsku), je nadějí pro celý Izrael. 
Židé tak očekávají, že Mesiáš musí přijít z Betléma. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Jak prožít Vánoce 
 

Naše společnost, pro kterou je křesťanství stále méně známou skutečností, si ve své 
většině neví rady, co si počít s typicky křesťanskými svátky, Vánocemi. Kéž jsou tyto 
řádky malým příspěvkem, abyste se v nich orientovali a našli způsob, jak je prožít s co 
největším užitkem pro vás i vaše drahé. 

Vánoce mají především svůj rozměr náboženský a duchovní, ale, tak jako velká 
většina křesťanských událostí a slavností, také svůj rozměr společenský a kulturní. 
Proberme si oba rozměry. Vánoce tedy oslavují narození Ježíše Krista, zakladatele 
křesťanství, který, jak my křesťané věříme, je Bůh, Boží Syn, který přijal z Panny Marie 
naše lidství, a přišel, aby naučil lidi poznávat Boha a žít ve vzájemné lásce. Věříme, 
že on je ten v Bibli slibovaný Mesiáš (doslova “Bohem pomazaný” - Kristus). Znamená 
to, že člověk není “osamocený poutník v hlubinách vesmíru”, ale tvor chtěný a milovaný 
Bohem, že o každém člověku Ježíš Kristus ví a stojí mu za to, aby se k němu snížil. 
Proto nepřišel na svět jako dospělý, ale jako malé dítě závislé na druhých, přišel 
do chudých poměrů a dal se poznat pastýřům, lidem na okraji tehdejší společnosti. 
To je tedy, stručně řečeno, duchovní obsah Vánoc, jak ho chápou křesťané. 

Ovšem, je třeba udělat vše pro to, aby to opravdu bylo lepší a aby jedna 
z nejkrásnějších rodinných slavností, ta Štědrovečerní, byla velmi krásná 
a povzbuzující, aby tím nejlepším darem nebyly dárky pod stromečkem, ale my sami, 
jeden pro druhého.  Znamená to najít si v adventě, tedy v době před Vánocemi, čas 
na chvilku pro druhé, rozdělit si předvánoční úkoly a vzájemně si pomáhat a také najít 
chvíle na ztišení v sobě a zamyšlení se nad sebou a svými vztahy k druhým. Věřící si 
k tomu ještě přidají četbu z Bible, kde si projdou, především v Lukášově a Matoušově 
evangeliu, ty události, které předcházely a následovaly Kristovo narození, a tak se 
i duchovně připraví na Vánoce. 

Ale jak nejlépe prožít samotnou Štědrovečerní slavnost? Myslím, že je dobré mít v ní 
určitý rituál, který jí dá mimořádný, jindy neopakovatelný ráz a atmosféru. Dovoluji si 
vám takový rituál nabídnout. Doprostřed slavnostně připraveného stolu, u kterého 
budete večeřet, postavte Betlémské světlo. Na začátku večeře ať někdo přečte z Bible 
úryvek z Lukášova evangelia, z 2. kapitoly verše 1 - 20. Potom si společně zazpívejte 
koledu, nejlépe Narodil se Kristus Pán. Před jídlem si ještě můžete vzájemně popřát 
nejen krásné prožití Vánoc, ale vyjádřit i osobní přání jednotlivým členům rodiny 
do nového roku. Během jídla je možné, pokud s tím účastníci večeře souhlasí, pustit 
slabě, aby neomezovala váš rozhovor, Rybovu mši “Hej, mistře”, nebo jinou hezkou 
vánoční hudbu. Je to asi vhodnější než televize. Po jídle, před rozdáváním dárků, 
si ještě můžete zazpívat další koledu, například “Tichá noc”. Po předání dárků se snažte 
ještě v rozhovoru a zábavě udržet krásnou atmosféru Štědrého večera ve vzájemném 
naslouchání a sdílení. 

Potom přichází další důležitá část tradice, totiž Půlnoční bohoslužba v kostele, 
bez které by pro mnohé z vás, věřící křesťany, stejně jako lidi otevřené a hledající, 
nebyla oslava Vánoc úplná. 

Chci vám na závěr popřát, aby vám Vánoční svátky přinesly hodně radosti, 
krásnou pohodu v rodině, mezi blízkými a přáteli a hodně duchovního 
a duševního povzbuzení do dalších dnů. Ujišťuji vás, že se za vás v těchto dnech 
budu mimořádně intenzívně modlit, aby se toto moje přání naplnilo a aby 
se naplnila i přání vaše. 

P. Miloslav 
 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• (Nejen) adventní úkol 

Jak žít víru ve všedním životě aneb „Desatero pokoje“ - papež Jan XXIII. 

„JEN PRO DNEŠEK NEBUDU NIKOHO KRITIZOVAT A NAPRAVOVAT“ 

Jsem především zodpovědný sám za sebe, ne za druhé. Měl bych tedy především 
sám na sobě vidět všechno to dobré, ale i zlé. A měl bych se, pokud možno, vidět 
tak, jak mě vidí Bůh. On má o mém životě největší přehled. Jemu záleží jak na mě, 
tak ale i na lidech v mém okolí. Nyní je tedy pro mě důležité Kristovo slovo: „Jak to, 
že vidíš třísku v oku svého bratra a trám ve svém oku nepozoruješ?“ Jen pro dnešek 
chci tedy korigovat pouze sám sebe.  

               (www.vira.cz) 

 

• Vánoční bohoslužby 2018 

Plánujete zúčastnit se některé z Vánočních bohoslužeb v Královéhradecké 
diecézi?  
Ve vyhledávači na www.bihk.cz najdete časy letošních Vánočních a Novoročních 
bohoslužeb v jednotlivých farnostech, ale i pravidelných bohoslužeb či časy 
bohoslužeb nepravidelných (např. o Vánocích nebo Velikonocích).  Celorepublikový 
portál katolických bohoslužeb provozovaný ČBK naleznete na adrese 
bohosluzby.cirkev.cz, resp. b.cirkev.cz.  Aplikace je k dispozici i ve verzi pro mobilní 
telefony.                
  

• Bůh nám nešeptá do uší… 

Bůh k nám promlouvá mnoha způsoby a věcmi, různými okolnostmi 
a prostřednictvím lidí v našem okolí. 

Bůh nám ale nešeptá do uší. Mohl by to sice dělat, ale za běžných okolností 
to nedělá. 

Jak máme tedy zachytit, co nám Bůh říká? 

Buďme připraveni zachytit Boží hlas v událostech, prostřednictvím Bible, nebo 
prostřednictvím lidí, se kterými se setkáváme.  

Když budeme mít srdce otevřené, určitě zachytíme chvíli, kdy k nám Bůh mluví. 
(Zpracováno podle knihy: Elias Vella  „Ježíš – lékař těla i duše“, kterou  vydalo 
Karmelitánské nakladatelství).                    
                                    (www.vira.cz) 

 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: 

Co je to za děťátko? Tiše spinká v jeslích u své hodné maminky. Jmenuje se Ježíš. 

 „Milý Otče, ten chlapeček je pro nás tím nejvzácnějším dárkem od tebe. Moc ti za něj 
děkujeme.“ 

  (LV) 

 



  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je slavnost Narození Páně, ve středu svátek 
sv. Štěpána, prvomučedníka, ve čtvrtek svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
(v závěru mše svaté bude žehnáno víno), v pátek je svátek sv. Mláďátek, 
prvomučedníků, příští neděli budeme slavit svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. 
(při mši svaté bude možnost obnovy manželských slibů přítomných manželů). 

• Příležitost ke svátosti smíření – pro ty, kteří se včera nedostali ke svatosti smíření 
do katedrály, bude dnes odpoledne od 15 hodin v pouchovském kostele. Zpovídat 
budou - P. Adrian Kostilnik a P. Miloslav. 

• Poděkování všem – kteří v pátek a včera – v sobotu – přišli pomoci s vánoční 
výzdobou našich dvou kostelů – na Rožberku i na Pouchově. 

• Pozvěte – své sousedy na půlnoční mši svatou. Pozvánky jsou na stolečku. Můžete jim 
zároveň přinést i betlémské světlo na štědrovečerní stůl. (Služba v kostele na Ště. den) 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (24. – 30. 12. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

24.12. Po 

 
16,00 

 

Za +Karla Horáka a 
manželku, za Jaromíra 
Landovského a jeho 
dceru Ivu 

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

24,00 Za +Růženu Zikánovou 

25.12. Út  8,00 
Za +manžela, rodiče 
Flídrovy a Košňarovy  
a živé a +z obou rodů 

9,30 
Za +z rodiny Doležalovy, 
Nágeovy, Krejcarovy, Pinto, 
Batekovy a Zubrovy 

26.12. St  8,00 
Za Annu a Václava 
Řehákovy 

9,30 
Za živé a +z rodiny 
Vaňkovy 

 27.12. Čt 18,00 
Za Eriku Plutinskou  
– za uzdravení 

17,00 
Za živé a +z rodiny 
Mádlíkovy, Hakovy  
a Hejlovy 

 28.12. Pá  18,00 
Na dobrý úmysl  
a duše v očistci 

17,00 
Za živé a +z rodiny 
Trojanovy a Perných 

29.12. So  18,00 Za farnost 17,00 Na dobrý úmysl 

30.12. Ne      8,00 
Za +Jaroslava Malečka  
a rodinu Doležalovu 

  9,30 
Za živé a +z rodiny P. Jana 
Haufa, ten celý rod a 
obrácení členů rodiny na víru 

Lektoři Ne   
Helena Baigerová 
Zdena Mistrová 
Libuše Hovorková 

Ne  

Čísla písní k liturgii  koledy    

Úklid kostela Skupina 2    

Trocha předvánočního humoru:  

Manželský pár navštíví drážďanskou galerii. Zůstane stát před obrazem Lukáše Cranacha 
staršího, na němž je namalováno Kristovo narození. Podívej, Marie, to malé dítě nemá 
na sobě vůbec nic, ani košilku! No jo, víš přece, že to byli chudí lidé, kteří nic neměli. 
Tady to zase máš. Nemají ani na košili, ale nechají se malovat od Cranacha! 

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