
 

Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
                

K zamyšlení: 
 
 
 
 

 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Iz 60,1-6 

 
 

                 

 

 

2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6 

 
 

Evangelium: Mt 2,1-12 
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Úmysl papeže Františka pro leden 2019 svěřený  

Celosvětové síti modlitby s papežem 
Evangelizační úmysl 

– za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali  
na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia 

Národní úmysl 

– Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost 
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Slavnost Zjevení Páně 
6. ledna LP 2019 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria 
Cyklus C 

Odp. Žl: Budou se ti klanět, Hospodine,  

všechny národy země 

 

Příběh není ani tak poetickým zobrazením, jako náznakem zásadní zvěsti Matoušova 
evangelia: Izrael měl poznat narozeného Mesiáše a přivítat ho s velkou oslavou. Ale místo 
Izraele poznali Mesiáše - Zachránce - pohané (Herodes byl totiž pohan). Hned několik 
sloves charakterizuje proces poznání a přijetí (zaradovali se, vstoupili…), kterým pohané 
prošli, když Mesiáše nalezli. 

Svatý Pavel touží povzbudit pohanské posluchače. Proto jim předává tajemství, které sám 
přijal: i pohané jsou „údy“ stejného těla, mají stejný podíl na spáse jako Židé. To je zásadní 
zvěst i pro nás. 

Slavnost Zjevení Páně je nejdůležitější bod vánočního okruhu hned po slavnosti Narození 
Páně. Připomíná, že Ježíš se stal člověkem, aby „zjevil“, tedy ukázal Boží záchranu 
každému člověku, tedy i pohanům. Nesoustřeďme se jen na malé dítě v jeslích, 
ale na skutečnost zjevení Božího záměru. Podle tradice se dnes při bohoslužbě může 
žehnat voda, kadidlo, křída a zlato. Křídou se pak po modlitbě požehnání označují naše 
příbytky (Christus Mansionem Benedicat – Kristus ať požehná dům). 

Tento text patří do třetí části knihy proroka Izaiáše. Vznikl snad po roce 538 před Kristem. 
Již od 59. kapitoly zní ujištění o Boží moci, která není krátká na záchranu. Náš text 
je proroctvím, které Lukáš nepřímo využívá ve svém evangeliu k dokreslení hodnověrnosti 
právě přicházejícího Mesiáše – Krista. Všimněme si, že ti, kdo přicházejí, jsou i pohané! 
Sába, Midjan, Efa jsou pohanské země, i když jejich přesné umístění je dnes obtížné 
identifikovat. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tři králové vyrážejí na koledu 
 

Více než šedesát tisíc koledníků se v těchto dnech vydává na cestu do českých 
a moravských domácností. Přinášejí radostnou zvěst o narození Spasitele a nabízejí 
lidem možnost začít nový rok dobrým skutkem v Tříkrálové sbírce: přispět Charitě 
na pomoc nemocným a potřebným.  

  „Počty koledníků rostou každým rokem. Je to důkaz, že o sbírku je ve společnosti stále 
větší zájem,“ říká koordinátorka Tříkrálové sbírky Gabriela Víšová. Její význam 
podtrhuje i několik novinek: v televizním vysílání se lidé setkají s novým reklamním 
spotem a ke koledování je zvou i nové postavičky tří králů. 

Oživit sbírku se snaží i jednotlivé oblastní charity a kolednické skupinky. 
Například charitě ve Zlíně mohli lidé zasílat své tipy na to, kolik budou vážit všechny 
mince vybrané při koledování, nebo jaká nejčastější bankovka se v kasičkách objeví. 

Pro ty, kteří si chtějí tříkrálovou atmosféru vychutnat nejen při koledování, připravila 
zlínská charita také festival. Proběhne o první lednové sobotě na prostranství 
před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů na sídlišti Jižní Svahy. Zahájí ho mše 
svatá a jeho součástí budou i hudební vystoupení, prodej farmářských zabijačkových 
výrobků a teplých nápojů nebo podávání tříkrálové polévky. „Tu budou kolemjdoucím 
nabízet osobnosti města Zlína z různých oborů. Lidé za ni mohou vložit finanční 
příspěvek do zapečetěné tříkrálové kasičky,“ vysvětluje místní koordinátorka sbírky 
Pavla Romaňáková. 

Nejde o rekordy 

Pro úspěch sbírky je nejdůležitější ukázat veřejnosti na konkrétních projektech, 
jak koleda lidem pomáhá a kam výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v jednotlivých obcích 
a regionech putuje. Ten loňský přinesl rekordních více než 116 milionů korun. 
„Rok 2018 byl v tomto ohledu neobyčejně úspěšný. Byli bychom rádi, kdyby se letos 
podařilo vybrat stejnou částku. Ale sbírka není o rekordech, nese poselství Vánoc a má 
pomoci bližním.   
 

Vyjádření generálního sekretáře ČBK ke knize M. Grebeníčka 
 

Přinášíme vyjádření generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ke knize Miroslava 
Grebeníčka o církevních restitucích a údajné škodlivosti církve.  

 

Komunisté, kteří 40 let pronásledovali církev, mučili, věznili a internovali 

její představitele, ukradli všechen církevní majetek, kostely a další církevní objekty, 

ze kterých se pod jejich správou staly ruiny, si dovolí vydat knihu o církevních 

restitucích a škodlivosti církve, jejímž autorem je zrovna pan Miroslav 
Grebeníček. A na “křest” knihy dorazí i ministr kultury za ČSSD Antonín 
Staněk. Respektuji svobodu projevu, ale tady se jedná o skutečnou 
nehoráznost. Z úcty ke všem pronásledovaným se musím ozvat! 

 

P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK 
 

 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• (Nejen) vánoční úkol 

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

JEN PRO DNEŠEK VĚNUJI ALESPOŇ DESET MINUT DOBRÉ ČETBĚ. 

„Dobrá četba je pro život duše stejně důležitá a nutná jako dobrá výživa pro život 
těla. „Čtěte málo, ale dobře!“ Otevírám si pravidelně i Boží slovo – Bibli? 

      (www.vira.cz) 

 

• Jak konat dobro hned od začátku? Vstupme se Třemi králi do roku 2019. 

14. ledna vyrazí na koledu ve stovkách měst a obcí ČR tisíce charitních králů; 
začíná totiž Tříkrálová sbírka 2019. I vy se můžete podílet na šíření radostné zvěsti, 
a podpořit kvalitní charitní pomoc potřebným napříč celou republikou či v zahraničí. 
Na celostátní úrovni se tato největší dobrovolnická akce u nás uskuteční již 
podevatenácté. „Platí zde úměra: čím více vykoledujeme, tím lépe a kvalitněji 
můžeme pomáhat lidem, kteří se bez cizí pomoci neobejdou. Peníze darované do 
pokladniček se tak společnosti bohatě vrátí,“ říká hlavní koordinátorka sbírky 
Gabriela Víšová.  A ještě poděkování: „Pro Tříkrálovou sbírku jsou koledníci naprosto 
nenahraditelní a všem, kteří sbírce věnují svůj čas a energii, musím znovu ze srdce 
poděkovat,“ připomíná Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.  

            (www.cirkev.cz) 

• Udržujte své rodiny a chraňte je 

(podle knížky Myšlenky svatého Šarbela od Hanny Skandar) 

V lidské rodině se šíří Boží láska a jeho slovo napříč generacemi. Každá rodina je 
svatou rodinou, protože je k obrazu trojjediného Boha. Pokřivit rodinu znamená 
pokřivit Boží obraz. Rodina je základem v Pánově záměru a všechny síly zla se 
soustřeďují na to, aby ji zničily, protože vědí, že zničením rodiny otřesou samotnými 
základy Božího záměru. Rodina je místem, kde člověk vstupuje do rozhovoru s 
Bohem a se svými blízkými. Chraňte ji a udržujte ji modlitbou a rozhovorem, dobrými 
vztahy a odpuštěním, upřímností a věrností a ze všeho nejdůležitějším - 
nasloucháním. Naslouchejte jedni druhým ušima, srdcem, ústy i dlaněmi. Ochraňujte 
teplo rodinného krbu, protože ho nemůže nahradit ani vřelost celého světa.  

         (Sv. Šarbel † 1898)  

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: 

Všem dětem, aby se jejich modlitby staly cestičkami k Bohu i v novém roce… 

Nový den - Sluníčko už vstalo, čisté a usměvavé, a zahnalo tmu i ošklivé sny. „ Nauč mě, 
Pane, být milý jako sluníčko, poslouchat rodiče a dělat radost.“ 

  (LV) 

• Úklid Pouchovského kostela a fary 

Stále hledáme dobrovolníky pro posílení úklidových skupin v kostele na Pouchově. 
Kontaktní osoba je pan Verner. Též je třeba zajistit pravidelný úklid přízemí pouchovské 
fary. Prosíme o to především mladší generaci farníků. 

  (JN) 

 



  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• Tento týden si připomínáme – příští neděle je svátek Křtu Páně. Ve vánoční době 
bývá zvykem vystavovat jesličky zbožné úctě věřících. V kostelích a kaplích, kde se 
konají bohoslužby, mohou být vystaveny do svátku Křtu Páně. Pouze tam, 
kde jsou umístěny v postranní kapli nebo v zadním prostoru kostela, mohou zůstat déle 
(např. do svátku Uvedení Páně do chrámu – 2. února). 

• Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin ve farní místnosti 
na Pouchově. Bude zakončeno mší svatou tamtéž – ve farním sále (pokud nebude 
stanoveno jinak). Z toho důvodu nebude ve čtvrtek mše sv. na Rožberku.  

• Charita hledá – koledníčky s doprovodem pro Tříkrálovou sbírku na Pouchově. 
Zatím tuto službu v naší farnosti příležitostně vykonávají ochotní koledníci z jiných 
farností města Hradce Králové. Přihlásit se můžete u P. Miloslava. 

• Adorace na Rožberku - od nového roku bude páteční adorace začínat od 16,30 hodin. 
Je to proto, že se adorace zúčastňují především farníci starší generace a pak i kvůli 
zimnímu chladu v prostoru kostela. V jarních a ostatních měsících roku se doba 
adorace může opět prodloužit. 

 
 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (7. – 13. 1. 2019) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

7.1. Po 7,30 
Za +Růženu Zikánovou  
a Františka Novotného 

17,00 
Za +Zdeňku Havrdovou, 
manžela a živé členy rodiny 

8.1. Út ------  ------  

9.1. St 18,00  17,00 Za +rodiče a sourozence 

10.1. Čt 18,00  ------  

 11.1. Pá 18,00 Za Jiřího a Justinu Gombitovy 17,00 Za +Růženu Zikánovou 

12.1. So 18,00 Za farnost 17,00 Za Josefa Antonyho a rodiče 

13.1. Ne 8,00 
Za rodinu Francovu,  
syna Romana a dceru Ivu 

  9,30 
Za živé a +z rodiny, ten celý 
rod a obrácení na víru pro 
děti a vnoučata 

Lektoři Ne   
Petra Petrová  
Zdeněk Petr  
Ludmila Černá 

Ne 
Marie Novotná 
Marika Bartošová 
Vladimír Novotný 

Čísla písní k liturgii  217,214,201    

Úklid kostela Skupina III  Skupina II  

Trocha posilvestrovského humoru:  

„Nyní se, miláčku, vezmeme. Nebude to krásné?" „Ach, ano!" „Pro začátek budeme bydlit 
u tvých rodičů, miláčku." „To asi nepůjde, drahoušku." „Proč ne, cukroušku?" „Protože moji 
rodiče bydlí ještě u svých rodičů…." 

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