
Urbi et Orbi: Všichni jsme bratři v lidství 

Na Svatopetrském náměstí se k tradičnímu vánočnímu poselství Urbi et Orbi sešlo  
50 000 věřících z celého světa. Papež František vyjádřil své přání bratrství, bratrství mezi 
lidmi všech národů a kultur, mezi lidmi rozdílných názorů a různých náboženstvích. 
Před závěrečným požehnáním Městu a světu papež připomněl několik zemí světa, 
kde je potřeba míru a smíření, vzpomněl především na křesťany, kteří oslavují Vánoce 
v nepřátelském prostředí, a vyjádřil naději, aby všechny menšiny mohly žít v náboženské 
svobodě. 

Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
                

K zamyšlení: 
 
 
 
 

 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Sir 3,3-7.14-17a 

 
 

                 

2. čtení: Kol 3,12-21 

 
 

 
Evangelium: Lk 2,41-52 
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Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
30. prosince LP 2018 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria 
Cyklus C 

Odp. Žl: Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách 

Při mši sv. obnova manželského slibu 

 

Tento úryvek je závěrem úvodních dvou kapitol o Ježíšově dětství. Nejenže byl Ježíš 
výjimečným způsobem počat, ale již od počátku si je vědom svého zvláštního vztahu 
s Bohem. Pozoruhodné je spojení slov „musím být v tom, co je mého Otce“ a současně 
ochota podřídit se rodičům. Zřejmě narážíme na jeden z náznaků vztahu Ježíšova božství 
a lidství… 

List Kolosanům začíná třetí kapitolu výzvou: „Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte 
to, co je nad vámi, kde Kristus sedí po pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským 
věcem.“ Na to významově navazuje první část našeho čtení. Druhá část je pak praktickou 
aplikací na jednotlivé členy rodiny. 

Vánoce přirozeně otevírají otázku po Ježíšově rodině. Dnešní svátek je však širší. 
Děkujeme Bohu za fenomén rodiny jako takové, vzpomínáme na své rodiny, ze kterých 
jsme vyšli, i na ty, s nimiž rodinu nyní vytváříme. Při dnešní mši svaté je možné 
připomenout manželské závazky formou obnovy manželského slibu. 

Kniha Sirachovcova (vznikla ve 2. stol. př. Kr.) je souborem přísloví. Lze předpokládat, 
že sloužila mladým mužům k poučení a měla je vést k umění života. Proto není náhodou, 
že jedna stať je věnována úctě k rodičům, zvláště stárnoucím. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Irské novoroční přání 
 

Abys zůstal ušetřen každého utrpení – to ti nepřeji, 
ani to, aby tvá další cesta byla samá růže, 

aby po tvé tváři neskanula žádná slza 
a abys nezakusil nikdy žádnou bolest, 

ne, nic z toho ti do nového roku nepřeji. 
Vždyť slzy očišťují srdce, 

utrpení zušlechťuje, 
bolest a úzkost tě uvedou do společenství s Marií 

a Dítětem a jejich úsměv tě naplní důvěrou a útěchou. 

Mé přání tobě zní spíše takto: 

Kéž bys byl vděčný a povždy uchovával ve svém srdci 
drahocennou vzpomínku na dobré věci svého života, 

abys vždy statečně obstál ve zkoušce,  
když tvrdě spočine kříž na tvých ramenou, 

když vrchol, k němuž nutno vystoupit, se zdá nedosažitelný 
a světlo naděje mizí v tmách, 
aby Boží dary v tobě rostly 

a celý rok ti pomáhaly vnášet radost a sílu v duše těch, 
s nimiž tě spojuje láska, 

abys měl přítele, jenž je opravdový 
a je hoden tvého přátelství, 

jenž ti dodá důvěry, když ti síly slábnou 
a nedostává se ti světla, 

abys vytrval vždy v bouřích a dosáhl tak výšin, 
aby v radosti i bolesti provázel tě stále láskyplný úsměv 

vtěleného Slova a aby tě s Pánem pojila vždy vroucí láska, 
jak on si to s touhou přeje – kvůli tobě. 

 
 

K myšlenkám přání se připojuje Váš P. Miloslav 
 

 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Myšlenky z knihy 

„Cesta k Bohu“ od Josefa Hronka – učebnice počátečního vyučování katolického 
náboženství. 

Zatímco hříšný svět o pravého Boha nedbal, spravedliví se modlili a doufali. A Bůh 
vyslyšel prosby jejich. Nadešla konečně „plnost času“ i přišel toužebně očekávaný 
Spasitel – Ježíš Kristus, jednorozený syn Boží, jemuž čest a sláva budiž na věky. 

o Vánoční strom znamená – Ježíš, nevadnoucí strom života, svíce na něm – 
světlo pravé víry, ověšený dárky – bohatství Kristovo. 

o Jako hvězda v Betlémě, tak i ve chrámě světlo v lampě (věčné světlo) ukazuje, 
že je tam Pán Ježíš. 

o I my můžeme dávat Pánu Ježíši dary jako Tři králové, místo zlata – lásku, 
místo kadidla – modlitbu, místo myrhy trpělivost v bolestech.  

o Křížky a písmena značí prosbu, aby Bůh ráčil obydlí pro zásluhy Ježíše 
Ukřižovaného a na přímluvu sv. Tří králů od všeho zlého chránit. Rok se píše 
proto, že kdysi 6.1. začínal nový rok. 

 

• Z volného cyklu: Naše rodinná modlitba 

Tuto modlitbu papeže Benedikta XVI. K Pražskému Jezulátku ráda využívám 
nejen v době vánoční, ale i v prosbě za naše rodiny a děti. 

„Pane Ježíši, máme tě před očima jako dítě a věříme, že jsi Boží syn, jenž se stal 
člověkem skrze Ducha svatého v lůně Panny Marie. Podobně jako v Betlémě i my, 
spolu s Marií a Josefem, anděli a pastýři, se ti klaníme a vyznáváme, že jsi náš 
jediný Spasitel. Stal ses chudým, abychom zbohatli z tvé chudoby: dej, ať nikdy 
nezapomínáme na chudé a na ty, kdo trpí. Ochraňuj naše rodiny, žehnej všem dětem 
celého světa a dej, ať nám vždy vládne láska, kterou si přinesl, aby činila náš život 
šťastnějším. Dopřej všem lidem, Ježíši, aby porozuměli poselství Božího narození, 
aby pochopili, že jsi přišel darovat celé lidské rodině, radost a pokoj. Neboť ty jsi Bůh 
a žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. 
Amen.“ 

(LV) 
  

• (Nejen) vánoční úkol: 

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

JEN PRO DNEŠEK BUDU ŽÍT Z JISTOTY, ŽE JSEM STVOŘEN PRO ŠTĚSTÍ 

Jsme Boží synové a dcery. Naše oči pro Boha ale osleply, naše uši pro jeho slovo 
ohluchly, ztrácíme božský cíl a běžíme výhradně za lidskými cíli. V uších nám 
přestává znít Boží volání. Jsme pyšní na to, co jsme a co chceme. Naše zacpané uši 
ale musíme pročistit, abychom slyšeli, k čemu jsme povoláni, odvalit kámen z našich 
srdcí, abychom poznali, k čemu nás Bůh stvořil.                 
                   (www.vira.cz) 

 

 



  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – v pondělí je památka sv. Silvestra I. papeže (po mši 
svaté bude krátká silvestrovská pobožnost, bilance uplynulého roku, svátostné 
požehnání), od 23 – 23,30 hodin je možné před vystavenou NSO poděkovat za uplynulý 
rok, poté bude na faře krátké setkání s přípitkem, v úterý je slavnost Matky Boží, Panny 
Marie, ve středu je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů 
a učitelů církve, příští neděli oslavíme Slavnost Zjevení Páně. Při mši svaté bude 
žehnání vody, křídy a kadidla. Prosím, přineste si nádobky na svěcenou vodu. Po mši 
svaté také proběhne před kostelem na Pouchově a Rožberku již tradiční tříkrálová 
sbírka do charitních kasiček. Prosím, pamatujme na to. 

• Charita hledá – koledníčky s doprovodem pro Tříkrálovou sbírku na Pouchově. 
Přihlásit se můžete u P. Miloslava. 

• Návštěva starých a nemocných farníků – vzhledem k úmrtí v naší rodině bude tato 
návštěva konána o den později - v sobotu 5. ledna v dopoledních hodinách. 

• Adorace na Rožberku - od nového roku bude páteční adorace začínat od 16,30 hodin. 

• Tříkrálový koncert - 6. ledna 2019 v kostele Nanebevzetí Panny Marie rozezní malí 
i velcí umělci sboru Biskupského gymnázia Squadra Risonante. Koncert začíná 
v 17 hodin večer. 

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (31.12 – 6. 1. 2018) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

31.12. Po 16,00 
Za +maminku, manžela 
a duše v očistci 

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

1.1. Út 8,00 
Na poděkování za Boží 
milost s prosbou  
ve zdravotních potížích 

 9,30 Za duše v očistci 

2.1. St 18,00 Na dobrý úmysl 17,00 
Za Štěpána a Bohumilu 
Metelkovy, za manžela  
a živé členy rodiny 

3.1. Čt 18,00 
Na dobrý úmysl  
a za duše v očistci 

17,00 
Za +rodiče a živé členy 
rodiny 

 4.1. Pá  18,00 Za duchovní povolání 17,00 Za zdraví dcery a syna 

5.1. So 18,00 Za farnost 17,00 Za dar zdraví 

6.1. Ne  8,00 
Za rodinu Rindovu  
a Kánských 

  9,30 
Za Boží pomoc  
a uzdravení pro dceru 

Lektoři Ne   
Jan Mádlík sen.,  
Jan Mádlík jun.  
Marie Košňarová 

Ne 
Stanislava Kozáková 
Pavel Hesoun 
Marie Hesounová 

Čísla písní k liturgii  koledy    

Úklid kostela     

Trocha předsilvestrovského humoru: Pan Novák si jde koupit novou košili 

na silvestrovskou zábavu. Po chvíli si vybere a chce platit tisícovkou. Prodavačka ale nemá 
nazpět, a tak mu povídá: “Je mi líto, Pane, ale mohl byste si přijít pro tu košili až po novém 
roce?“ „A to už budete mít drobné?“ „Ne, ale ta košile už bude stát tisíc korun…“ 

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