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Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Jer 1,4-5.17-19 

 
 

                 

 

2. čtení: 1 Kor 12,31 – 13,13 

 
 
 

Evangelium: Lk 4,21-30 
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Papež František ukončil svoji návštěvu SDM 2019 

Příští Světový den mládeže 2022 se bude konat v portugalském Lisabonu. 
Papež František to oznámil při závěrečné nedělní mši svaté, kterou v panamském městském 
parku navštívilo zhruba 700 000 lidí. V průběhu dne Svatý otec ještě navštívil Dům dobrého 
Samaritána, kde se setkal s mladými lidmi, kteří se nacházejí v různých náročných situacích. 
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4. neděle v mezidobí 
3. února LP 2019 

Barva zelená. Mše vlastní. Gloria 
Cyklus C 

Odp. Žl: Ústa má zvěstují tvou spravedlnost 

 

Ocitli jsme se na začátku Ježíšova veřejného vystoupení, jsme v jeho rodišti, v nazaretské 
synagoze, kde Kristus právě přečetl úryvek proroka Izaiáše. Lidé reagují bouřlivě, protože 
Ježíš naznačil, že Izrael nemusí být první, kdo zakusí Boží záchranu. Sidón i Sýrie jsou 
místa mimo území Izraele a jejich obyvatelé byli pohané. 

Ve 12. kapitole zaznělo poučení, jak se lidé s různými duchovními dary vzájemně doplňují. 
Svatý Pavel tak řeší spor mezi Korinťany, kteří se hádají, které charisma je větší. 
Charismata či funkce jsou jen cestou, která slouží něčemu zásadnějšímu! 

Není vždy snadné začít, ať jde o studium, práci, rozhodnutí udělat důležitý životní krok 
nebo poprvé přijít mezi neznámé lidi. V textu evangelia budeme provázet Ježíše na 
začátku jeho veřejného působení. A hned zakusí odmítnutí. Dnešní neděle tak může být 
modlitbou za tyto okamžiky, za mladé lidi, za všechny, kteří musí učinit rozhodnutí, i za ty, 
kdo zakusili odmítnutí a neví, jak dál. 

Úvod knihy je popisem povolání, tedy předání mandátu. Prorok Jeremiáš začal působit v 
roce 626 př. Kr. a jeho mise končí definitivním pádem Jeruzaléma (587 př. Kr.). Jeho 
proroctví je prolnutím Boží přízně k Izraeli a kritikou nedůvěry Izraele k Bohu. Podobné 
napětí uslyšíme i v dnešním evangeliu. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tříkrálová sbírka 2019 má již první konečné výsledky: 
Děkujeme za štědrost! 

 

Charita Česká republika dnes zveřejnila první konečné výsledky Tříkrálové sbírky 
2019. Jaká byla? Povedla se, neboť je jisté, že i letos se podařilo radost šířit dál 
a tento celorepublikový projekt zas o kus posunout. Celkem 119 184 663 korun. 
Tolik se letos vybralo do 23 908 pokladniček Tříkrálové sbírky. Dnes místní charity 
pod úředním dozorem rozpečetily ty poslední a peníze z nich sečetly. 

Oproti loňsku (112 375 686 Kč) se do pokladniček vybralo téměř o sedm milionů 
korun víc. „Výsledky sbírky opět ukazují, že lidé v Česku mají štědré srdce, důvěřují 
sbírce a rádi přispějí pro dobro těch, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. 
Díky těmto finančním darům můžeme lépe a ve větším rozsahu pomáhat seniorům, 
matkám s dětmi v tísni, lidem s postižením, rodinám v tíživé situaci, sociálně 
vyloučeným a lidem bez domova. Menší část výnosu putuje na charitní projekty 
pro chudé v zahraničí, zejména v Africe a v Asii,“ říká ředitel Charity Česká republika 
Lukáš Curylo. „Děkuji všem dárcům, dobrovolníkům i zaměstnancům, kteří se 
na Tříkrálové sbírce podíleli! A zejména koledníkům, neboť ti jsou pro sbírku 
nenahraditelní,“ dodává ředitel Lukáš Curylo. 

Obětavost desítek tisíc koledníků je také hlavní příčinou úspěchu letošní sbírky. 
„Ti vyšli do ulic i přes často nepříznivé počasí, hráli, zpívali, rozdávali lidem dárky. 
Lidé ocenili jejich obětavost a to, že se nevzdali ani v nepříznivém počasí, i za sněhu 
a velkého větru,“ říká celostátní koordinátorka sbírky Gabriela Víšová. 

Celkový výnos Tříkrálové sbírky 2019 bude znám v jarních měsících. 
Kromě peněz z pokladniček, kompletně sečtených 31. ledna, výsledek zahrne 
také dárcovské SMS a přímé dary na sbírkový účet. Například více než jeden a čtvrt 
milionu poslali prostřednictvím dárcovských SMS diváci během Tříkrálového 
koncertu vysílaného živě na programu ČT1. 

Peníze z Tříkrálové sbírky mají pevně stanovené rozdělení, přičemž nejvíc 
pomáhají přímo v místě, kde se vybraly. Získávají je projekty jednotlivých charit. 
V mnoha regionech půjde výtěžek letošní sbírky cíleně na přímou pomoc lidem, kteří 
se ocitli v tíživé životní situaci – sociálně slabým rodinám (např. v Kyjově) 
a osamělým matkám (Prostějovsko). V Týdenním stacionáři pro postižené 
Alzheimerovou nemocí v Karlových Varech pomohou prostředky s financování 
provozu. Do lůžkového oddělení Hospice sv. Josefa v Rajhradě u Brna bude 
pořízena klimatizace. Prostředky pomohou Farní charitě Vlašim s vybudováním 
centra sociálních služeb. V Hlučíně podpoří provoz charitní ošetřovatelské péče 
o nemocné a umírající. V Litvínově a Horním Jiřetíně na Mostecku půjdou peníze 
na stravování a nákup školních pomůcek pro děti ze sociálně slabých rodin. 
Peníze pomohou i ve světě – např. při rozvojových projektech v africké Zambii 
a provozu České nemocnice v Ugandě. 

Tříkrálová sbírka v roce 2019 se konala v celostátním měřítku již podevatenácté. 
Její výtěžek každoročně stoupá. V roce 2018 se do pokladniček vybralo celkem 
114 199 517 Kč, spolu s ostatními dary pomocí dárcovských SMS a přímých darů na 
účet (2 105 885 Kč) sbírka vynesla celkem 116 305 402 Kč. 
 

Plány na využití letošní sbírky najdete na: www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2019. 
 

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 VYKONÁM DOBRÝ SKUTEK A NEBUDU O TOM NIKOMU 
VYPRAVOVAT. 

Jak mohu žít tak, aby v mém okolí přibylo trochu dobra?       
        (www.vira.cz) 

• Výročí, poděkování, bilance a plány 

Vážení přátelé, milí farníci, 22. února tomu bude deset let od chvíle, kdy jsem 
dostal na starosti pouchovský kůr. Při tom výročí bych chtěl napsat pár řádků. 

Nejprve za nás všechny z kůru děkuji dárcům, kteří se nám poskládali na novou 
aparaturu, již využíváme každou první neděli v měsíci, o Vánocích, Velikonocích, na 
svatbách a na pohřbech (tam si ji vozíme s sebou). Potřebných 25 000,- se podařilo 
shromáždit během pouhého jednoho měsíce (sic!), sbírka o Půlnoční mši na tento 
účel vynesla 1800,- korun. Seznam dárců zveřejňovat nebudeme, má ho k dispozici 
ekonomická rada farnosti. Lukáš Vízek se svým týmem uspořádal na podzim ve 
spolupráci s mládeží hradeckého vikariátu a akademickou farností Večer chval, 
kterého se účastnily desítky lidí. Byla to vynikající akce, na kterou chceme navázat; 
příští Večer chval bude v březnu. Jsem moc rád za to, že na každou rytmickou mši, 
kterou první neděli v měsíci pořádáme, se sejde obstojná sestava muzikantů i 
zpěváků; to stejné platí pro Vánoce i Velikonoce. V neděli se v případě potřeby 
dokážeme prostřídat 3 varhaníci, případně nás může zastoupit ještě někdo další, což 
je výborná věc. Nyní zajišťujeme z Pouchova dočasně i hraní v neděli na Rožberku. 
Na Pouchově probíhá nepravidelně ve všední dny liturgická praxe žáků hry na 
varhany z církevní ZUŠ pod vedením Františka Nováka. Nedaří se nám, bohužel, 
zajistit stabilní doprovod bohoslužeb na Pouchově ve všední dny. Pokud nám to 
časové možnosti dovolí, prostřídáme se, je to ale spíš nahodilé. Budeme diskutovat o 
možnostech, jak zkusit stabilně zajistit doprovod v některé dny. Kdokoliv by se chtěl 
zapojit, je vítán, moc nám to pomůže; zatím jsem bohužel u některých z vás – hráčů 
na klavír – narazil na „V kostele nebudu hrát, já se stydím.“ V nadpisu slibuji plány; 
jeden prozradím. Stoleté varhany na Pouchově potřebují zásadní rekonstrukci a 
přestavbu, odjakživa jsou hráčsky nekomfortní a dispozičně nedostatečné. Technicky 
a funkčně postupně kolabují, což patrně slýcháváte celkem pravidelně. Ledacos nyní 
spravujeme amatérsky ad hoc podle toho, co se zrovna rozbije. Oprava, která 
proběhla před deseti lety z dotačních peněz a výnosů koncertů, byla „resuscitací“, 
která nástroj udržela v provozním stavu. Profesor Václav Uhlíř zpracoval plán na 
rozšíření a rekonstrukci, který bych rád v následujících letech realizoval; to je největší 
plán do příštích deseti let, prospěch z toho budeme mít všichni. Na závěr bych rád 
ujistil, že jakékoliv náměty k hudbě v pouchovském kostele uvítám, netřeba mi 
vzkazovat.       

        (MH) 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“ 

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

Nechce se mi spát. Ale bojím se otevřít oči, abych neviděl tmu. Ani trochu ji 
nemám rád. „Buď, Pane, prosím, mojí malou lampičkou, světýlkem v mém srdci.“ 

  (LV) 
   

 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

 

• V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Agáty, panny a mučednice, 
ve středu je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, v pátek je nezavazná 
památka sv. Jeronýma Emilianiho a sv. Josefiny Bakhity, panny, příští neděle 
je 5. v liturgickém mezidobí. 

• Setkání pastorační rady farnosti – proběhne ve středu od 19,30 hodin ve farní 
místnosti.  

• Královéhradecký vikariát  - zve všechny mladé na další setkání. Tentokrát 
na již 3. taneční večer a to ve stylu Jamese Bonda. Akce se bude konat 22. února 
od 17. hodin v Salesiánském domově mladých v Kuklenách. Hlavním bodem 
programu je samozřejmě tanec, ale v programu budou i různé doprovodné aktivity. 
Znalost společenských tanců není vůbec potřeba. Přijďte! 

 
 
 
 
 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (4. – 10. 2. 2019) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

4.2. Po 7,30 
Za Josefa Ondráka  
a duše v očistci 

17,00 
Za +manžela  
a za nemocné z rodiny 

5.2. Út -----  ------  

6.2. St 18,00  17,00 
Za +maminku  
Annu Krejcarovou 

7.2. Čt 18,00 Na dobrý úmysl dárce 17,00 
Za Boží požehnání  
pro Filipa 

 8.2. Pá 18,00 
Za +Františku a Antonína 
Dufkovy a jejich živé a +děti 

17,00 
Za +manžela Pavla 
Bartoše, rodiče a dceru 

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

10.2. Ne 8,00 
Za +rodiče Daňkovy  
a Kloudovy 

  9,30 Za +Gertrudu Doležalovou 

Lektoři Ne   
Helena Baigerová  
Zdena Mistrová  
Libuše Hovorková 

Ne 
Marika Bartošová 
Vladimír Novotný 
Marie Novotná 

Čísla písní k liturgii  827    

Úklid kostela Skupina V.    
 
 

Trocha humoru:  

Babička zpívá vnukovi ukolébavku. Po chvíli se chlapec ozve: "Babičko, běž si zpívat 
do kuchyně, chtěl bych už konečně spát." 

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