
Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
                

K zamyšlení: 
 
 
 
 

 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Iz 42,1-4.6-7 

 
 

                 

 

2. čtení: Sk 10,34-38 

 
 

Evangelium: Lk 3,15-16.21-22 
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Papež vydal poselství ke Světovému dni nemocných 

Papež František vydal poselství k 27. světovému dni nemocných, který se každoročně 
připomíná 11. února na památku Panny Marie Lurdské. 

Ve svém poselství papež připomíná život svaté Matky Terezy z Kalkaty, která 
je mimořádným svědectvím nezištné lásky a která byla papežem Františkem v roce 2016 
svatořečena. V indické Kalkatě, kde žila a zemřela, také proběhnou hlavní oslavy letošního 
Světového dne nemocných. 
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Svátek Křtu Páně 
13. ledna LP 2019 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria 
Cyklus C 

Odp. Žl: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu 

 

Všichni synoptici (Mt, Mk, Lk) uvádějí scénu Ježíšova křtu. Jde tedy o zásadní skutečnost, 
nikoli jen projev Ježíšovy pokory… Jan správně uvádí, že Ježíš nepřijímá křest 
jako znamení obrácení či pokání za vlastní hříchy. Pán takto zahajuje svoji misi záchrany 
a své veřejné vystoupení! Protože se zde objevuje celá Nejsvětější Trojice, bude tedy také 
dílo záchrany dílem celé Trojice. 

Apoštol Petr se podivuhodným způsobem dostane do domu pohanského setníka Kornelia, 
který zatoužil poznat víru. Když Petr slyší, že Bůh jedná v srdcích těchto pohanů, plný 
radosti vypráví, jak to všechno s Ježíšem začalo… 

Svátek Křtu Páně uzavírá vánoční dobu. Tento novodobý svátek rozvíjí skutečnost 
připomínanou již při slavnosti Zjevení Páně: Bůh se v Ježíši zjevuje celému světu. 
On na sebe bere naše hříchy, jak symbolicky naznačuje jeho sestoupení do řeky Jordánu, 
Díky tomu se můžeme setkat s Bohem. 

Od 40. kapitoly se styl proroka Izaiáše mění, proto se domníváme, že jde o jiného autora 
než v předešlých kapitolách, snad jeho žáka, inspirovaného jeho kázáními. Tento text 
vznikl v době největšího útlaku v babylonském zajetí v 6. století před Kristem a právě zde 
Bůh zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání. Jak jeho záchrana bude vypadat? 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Čeští mladí věřící míří do Panamy na světové setkání s papežem 
 

Ve dnech 14. - 27. ledna 2019 proběhne v latinskoamerické Panamě 
34. Světový den mládeže, setkání mladých lidí s papežem Františkem. 
Na transatlantickou cestu se vydá i skupina dvou stovek poutníků z ČR. 
Mottem letošního Světového dne jsou slova Panny Marie zaznamenaná v 
Lukášově evangeliu: “Jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle Tvého 
slova.“  

První část setkání, takzvaný předprogram, budou mladí věřící prožívat 
v diecézích hostující země. Česká výprava, čítající bezmála 200 poutníků, 
včetně biskupů Pavla Posáda z Českých Budějovic a Jana Vokála z Hradce 
Králové, jej stráví v provincii Colón, ve farnosti Pražského Jezulátka. 
Zde místní farnost připravila pro mladé z ČR poznání tradic, kultury, sportu, 
výlety a dny misií, kdy poutníci vyjdou do rodin s požehnáním. V neděli 
se všichni poutníci setkají ve městě Colon, kde bude slavena mše svatá 
s místním biskupem a festival mládeže. 

„Stali jsme se poutníky. Putujeme ze svých domovů, svými životy a úmysly, 
které nám svěřili lidé z obydlí. Chceme vše přinést jako oběť za druhé. 
Posílit víru v Boha a služebnost ve vzoru Panny Marie. Vzájemné setkání 
mladých lidí napříč kontinenty, je vždy inspirující a silnou manifestací víry 
v dnešním světě,“ představuje zaměření českého programu Kamil Strak, 
vedoucí Sekce pro mládež ČBK. 

Na hlavní program (22. – 29. ledna) se pak všichni sejdou do hlavního 
města Ciudad de Panamá (Panama City), kde budou, mimo hlavního 
společného programu, připraveny i tematické promluvy (katecheze), kterých 
se ujmou přítomní čeští a slovenští biskupové. 

Ve středu 23. ledna přiletí i papež František. Ten se kromě oficiálního 
programu Světového dne mládeže setká i s představiteli státu a církve 
v Panamě, navštíví mimo jiné detenční zařízení pro mladistvé a Domov 
milosrdného samaritána, kde se léčí lidé nakažení virem HIV. Jeho program 
v rámci Světového dne mládeže začíná zahajovacím ceremoniálem 
akce 24. ledna od 17.30 tamního času; (více na komunitním webu signaly.cz). 

Světové dny mládeže jsou setkání mladých křesťanů, které inicioval v roce 
1984 papež Jan Pavel II. a oba jeho nástupci v nich pokračují. Konají se vždy 
jednou za tři roky, doposud se jich uskutečnilo 14 a proběhly v deseti státech 
světa. Poslední takováto akce proběhla v polském Krakově. 

 

Votěch Orlík, Sekce pro mládež ČBK  
 

 
 
 
 
 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Desatero pokoje 

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

JEN PRO DNEŠEK CHCI POZNÁVAT PLÁN, KTERÝ SE MNOU MÁ BŮH. 

Nemusím se štvát, ani váhat. Bůh zná mé kroky a jejich rychlost, zná mé 
možnosti. Půjde se mnou za předpokladu, že se vydám po jeho cestách a že ve 
svých plánech ponechám místo na jeho dobré záměry.       

        (www.vira.cz) 

• Udržujte své rodiny a chraňte je 

„Církev na jedné straně neúnavně potvrzuje krásu rodiny, a současně se snaží 
dát konkrétně pocítit svoji mateřskou blízkost těm, kdo žijí ve vztazích rozbitých 
anebo bolestně a namáhavě udržovaných. 

Způsob, jak jedná Bůh se svým nevěrným lidem – tedy s námi – nás učí, že 
raněná láska může být Bohem zahojena skrze milosrdenství a odpuštění. 

Modleme se proto k němu!“  (Papež František 7. října 2018).  

                (www.vira.cz) 

• Týden modliteb za jednotu křesťanů 2019 

Ve dnech 18. – 25. ledna 2019 se budou křesťané z různých církví společně 
modlit za jednotu. 

Mottem týdne je verš: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 
16,18-20). Přípravy textů pro letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů se ujala 
skupina zástupců různých křesťanských společenství v Indonésii. Nově zvolený 
koordinátor Rady pro ekumenismus při České biskupské konferenci biskup Tomáš 
Holub povzbuzuje k tzv. řemeslnosti modlitby, jak o ní v exhortaci Radost evangelia 
píše papež František toto: „Musíme si stále připomínat, že jsme poutníci a putujeme 
společně. Proto je třeba své srdce očištěné od nedůvěřivosti otevírat před svými 
souputníky a upírat zrak především k tomu, co hledáme: pokoj ve tváři jediného 
Boha. Umění důvěřovat druhému má v sobě cosi řemeslného, podobně jako i pokoj 
má v sobě kus řemesla.“  

                  (www.bihk.cz)  

• Samota, co s ní? 

Netrapte se svou vlastní samotou příliš! Je totiž mnohem víc osamělých osob, které 
prožívají svoje osamocení ve vztahu k druhým nebo ve své vlastní rodině, než těch, které 
žijí šťastně ve vydařeném manželství. Věta "Lepší je žít sám než se špatným společníkem" 
o tom vypovídá dost jasně. 

      (www.vira.cz) 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“ 

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

S maminkou vařím a uklízím, nebojím se vařečky ani smetáku. S tatínkem pracuju 
na zahradě, umím hrabat listí i trhat plevel. „Prosím tě, Pane můj, za naši rodinu, buď 
pořád s námi, ať se máme rádi.“ 

  (LV) 
   

 



  

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – ve čtvrtek je památka sv. Antonína, opata, v pátek 
je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu 
křesťanů (viz str. 3 zpravodaje), příští neděle je 2. v liturgickém mezidobí. 

• Aktuální modlitební záměr - celosvětové sítě duchovního propojení s papežem 
Františkem pro měsíc leden 2019: Pamatujme prosím na nejmladší misionáře, aby se 
stali statečnými pro Krista a svědčili o evangeliu v rodině, ve škole i místech zábavy. 

• Net For God – pozvánka k promítání filmového dokumentu „Svědci největší lásky“. 
Tento film byl natočen při příležitosti blahořečení 19 alžírských mučedníků, které 
proběhlo v alžírském Oranu 8. prosince 2018. Nikdo nemá větší lásku než ten, 
kdo za své přátele položí svůj život (Jan 15,13). Promítat budeme ve čtvrtek od 19,30 
hodin na pouchovské faře. Po filmu bude debata o významu křesťanské oběti, 
inspirované obětí samotného Ježíše Krista. Na závěr se společně pomodlíme za pokoj 
a mír ve světě. Malé občerstvení je zajištěno. 

• Pozvánka na spolkový ples – v sobotu 19. ledna od 20 hodin do katolického domu 
na Pouchově. Bohatá tombola, bohaté občerstvení. 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (14. – 20. 1. 2019) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

14.1. Po 7,30 
Za rodinu Krajčovu  
a Sommerovu a za návrat 
(nalezení) ztraceného zetě 

17,00 Za nemocnou švagrovou 

15.1. Út ------  ------  

16.1. St 18,00 Za duše v očistci 17,00 
Za živé a +z rodiny 
Metelkovy a Hojných 

17.1. Čt 18,00 
Za rodinu Pařízkovu  
a duše v očistci 

17,00 Na poděkování za dožitá léta 

 18.1. Pá 18,00 Za farnost 17,00 
Za dar víry pro děti a 
vnoučata a za živé a +z rodin 

19.1. So 18,00 
Za +Zdeňka Kašpara,  
za Ladislava Šrámka  
a +členy rodiny Dostálovy 

17,00 
Za zdraví a Boží ochranu 
Otce Jamese Kirby 

20.1. Ne 8,00 
Za živé a +z rodiny Portykovy 
a Gabrielovy 

  9,30 Za živé a +z rodiny 

Lektoři Ne   
Petra Petrová  
Josef Jíša  
Jan Mádlík sn. 

Ne 
Jitka Bartošová 
Marie Bártová 
Zdeněk Krám 

Čísla písní k liturgii  425    

Úklid kostela     
 

Trocha kostelního humoru:  

Kněz vypráví: Po jedné mši svaté v našem kostele mi jedna maminka prozradila, jak udržela 
své dítě v klidu. V polovině kázání mu pošeptala: „Jestli nebudeš zticha, pan farář ztratí nit 
a bude muset začít kázat znovu od začátku.“ 

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