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K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Iz 2,1-5 

 
 

                 

 
 

2. čtení: Římanům 13,11-14 

 
 

 
Evangelium: Matouš 24,37-44 

 

 

 

  
Úmysly papeže Františka pro prosinec 2019 

Evangelizační úmysl 

– aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti 
nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají. 
Národní úmysl 

– ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha 
pro tento svět.          
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1. neděle adventní 
1. prosince LP 2019 

Barva fialová. Mše vlastní. Bez Gloria. 
Začíná liturgický Cyklus A 

Odp. Žalm: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. 
 

Ocitáme se na konci Pánova veřejného působení, po něm již přijdou události Velikonoc. 
Text je tzv. eschatologickou řečí (Mt 24–25). Hlavní téma je příchod Syna člověka na konci 
věků. Ježíš orientuje posluchače nikoli ke strachu či zjišťování detailů, ale k připravenosti 
na setkání s Bohem. 

List Římanům má dvě části: věroučnou (kap. 1–11) a praktickou (kap. 12–16). Poučení 
o obsahu naší víry je třeba naplnit praktickým životem. 13. kapitola je věnována vztahu 
k vládnoucí moci (tehdy Římanům). Autor vychází z předpokladu: „Vládcové nejsou přece 
hrozbou tomu, kdo jedná dobře“ (Řím 13,3) a „Láska neudělá bližnímu nic zlého“ (Řím 13,10). 

Začínáme nový liturgický rok. Vstupujeme do adventu, období, které nás připraví 
na slavení Vánoc. Advent je však nejen přípravou na slavení tajemství Božího vtělení, 
ale je také odkazem na poslední příchod Pána na konci věků, kdy se uzavřou dějiny světa 
a přijde poslední soud. Před očima máme adventní věnec (symbol vítězství), který čeká 
na každého, když vstoupí do Božího království. Velké téma adventu je připravenost 
na příchod našeho Boha. 

Proroctví ve Starém zákoně neznamená věštění budoucnosti, ale zaslíbení života 
a požehnání, které Bůh připravuje, obrátí-li se lid k němu. V 8. stol. př. Kr. se ocitá Judské 
království v ohrožení Asyřanů. Hlavní město Jeruzalém, postavené na hoře Sión, cítí 
nebezpečí. V odkazu na „Hospodinovo slovo ze Siónu“ církev také spatřuje proroctví 
o příchodu Krista. 

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, mobil: 605 285 796, email: miloslav.siffel@volny.cz 

 



 

Stránka je věnována ke vzdělávání, informacím i zamyšlení           Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Paulínky přináší novou publikaci o pastoraci mládeže 
 

„S mladými ke Kristu“ 
 

Monografie, která v těchto dnech vychází v nakladatelství Paulínky, s názvem 
S mladými ke Kristu, jejímž autorem je dlouholetý ředitel Sekce pro mládež ČBK 
P. ThDr. Jan Balík, nese podtitul o umění vést mladé lidi ke smyslu života.  
 
Publikace systematicky pojednává o pastoraci mládeže vedené ve stylu 

posledních papežů počínaje Janem Pavlem II. Zaobírá se jejími biblickými, 
historickými, antropologickými a sociologickými předpoklady.   

Monografie poukazuje na skutečnost, že pastorace mládeže tak, jak byla 
v České republice rozvinuta po roce 1990, v mnohém odpovídá závěrům 
poslední synody. Zvláště to platí o diecézních centrech života mládeže, 
která korespondují s přáním papeže Františka, aby církev disponovala 
otevřenými prostředími, ve kterých mohou mladí lidé žít a zakoušet víru 
jako normální součást života.    

Autor poukazuje na nejplodnější styl práce s mládeží, který je založen na duchu 
oratoře sv. Filipa Neriho. Jedná se o otevřenost vychovatele a prostoru 
pro mladé lidi, vytváření vztahů mezi mladými, jejich aktivní zapojení, využití 
sportu, přírody, hudby, divadla a zároveň o formaci opřenou o Písmo a o nauku 
církve.   

Publikace si všímá nejrůznějších specifických témat spojených s pastorací 
mládeže: úloha kněze, duchovní vedení, svátostný život, předávání víry, které 
začíná v rodině a později se rozvíjí uprostřed církve, volba povolání, postava 
animátora, význam a funkce malého společenství mládeže, rizika ohrožující 
osoby zapojené do služby mladým lidem. 

Důležitou kapitolou je pojednání o výchově ke zralé lidské lásce, která dokáže 
dar pohlavnosti harmonicky integrovat do celku osoby člověka. Autor ukazuje, 
že učení církve týkající se této oblasti, i když často kritizované, je ve skutečnosti 
v souladu s názory mnohých skutečných odborníků. Mladí lidé potřebují najít 
odvážné průvodce, kteří jim pomohou objevit tuto pravdivost a krásu učení 
církve. To je důvod, proč je autor přesvědčen, že kvalitní pastorace mládeže 
vyžaduje objevení zdařile formulované antropologie v Teologii těla sv. Jana 
Pavla II. a sociální nauce církve. 

První představení knihy proběhlo během Studijně formačního kurzu 
na Erlebachově boudě, kde byli přítomni týmáci a kněží z center života mládeže, 
kteří v současné době doprovázejí mladé na jejich cestě za Kristem. 
 

(zdroj: Církev.cz) 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Když v sobě cítím vztek 

Mám špatnou náladu. Bylo toho na mě moc a já už nedokážu nepříjemnosti 
„polknout“ nebo je přejít. Stačí i drobnost a já nadskočím. Jsem nervózní a 
podrážděná. Bohužel i na ty, kteří s mou podrážděností nemají nic společného. Vadí 
mi všechno. A nejvíc mi vadí to, jak se chovám, Bože.  

Ty mě miluješ, i když jsem taková, ty dokážeš rozptýlit mé chmury. Stačí jen na 
Tebe pomyslet. Ty se povznášíš nad nějakou špatnou náladou. I proto Tě chci, 
Pane, chválit. 

Modlitby chval z knihy „KáPéZetka CHVAL manželky a matky“ od Kateřiny 
Šťastné (nakladatelství Paulínky) 

               

                                                                                        

• Vánoční obdarovávání 

Prosíme ochotné ženy o upečení perníčků pro již tradiční vánoční obdarovávání. 
Termín balení ještě upřesníme. 

Pravidelná každoroční dveřní sbírka pro potřeby azylových domů se uskuteční 
třetí neděli adventní, tedy 15. 12. 2019 na Pouchově i Rožberku. Všem dárcům 
předem děkujeme.          
                  (VH) 

• Vzpomínka na číhošťské události 

Vzpomínka na číhošťské události z 11. 12. 1949 spojených s dramatickým 
závěrem života P. Josefa Toufara  

Kdy:15. 12. 2019 

Kde: v 11,00 hod. bohoslužba k 70. výročí pohybu křížku v Číhošťském kostele 

Následuje setkání v místním hostinci v 12,30 hod., hostem bude P. Marek Vácha, 
teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel     

                       (bihk.cz) 

• Co musím udělat předtím, než navážu vztah s Bohem? 

podle knihy „Jezuitský návod (téměř) na všechno“, James Martin. 

Mým největším omylem na začátku mé cesty víry byla představa, že než se budu 
moci přiblížit k Bohu, budu se muset nejprve změnit. „Co musím udělat předtím, než 
navážu vztah s Bohem?“ zeptal jsem se jednoho svého přítele. 

 „Nic,“ odpověděl. 

„Bůh se s tebou setká tam, kde jsi.“  To bylo osvobozující poznání. 

     (www.vira.cz) 

 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 
 
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Františka Xaverského, kněze, 
ve středu je památka sv. Barbory, panny a mučednice, v pátek je památka sv. Mikuláše, 
biskupa, v sobotu je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, příští neděle 
je 2. adventní neděle. 

• Celou dobu adventní – máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. 
V době adventní se má oltář zdobit květinami se střídmostí, která odpovídá povaze této 
doby a která by nepředcházela plnou radost Narození Páně. 

• Net for God – ve čtvrtek od 19,30 hodin ve farním sále na Pouchově s tématem: 
Aby všichni jedno byli. Tento film nás zavede do opatství Hautecombe v Savojsku, 
jihovýchodní Francii, kde se lidé modlí již více než 800 let. Obýváno nejdříve 
cisterciáky, pak benediktiny. Toto místo se stává postupně v průběhu let mezinárodním 
místem křesťanské biblické, teologické a komunitní formace. Srdečně zveme. 

• Návštěva starých farníků – v pátek v dopoledních i odpoledních hodinách dle domluvy 

• Farnost Pražské Předměstí – vás dnes 1.12. zve na tradiční akci - letos s názvem 
13. Církevní odpoledne pro děti. Akce se bude konat od 15 hodin v Salesiánském 
domově mladých v Kuklenách. Děti se mohou těšit na různá stanoviště na téma 
Superhrdinové v Bibli a rodiče zveme na společné posezení u kávy či čaje. S sebou si 
vezměte přezůvky na nožky, dobrovolný příspěvek do kuchyně. Kostýmy superhrdinů 
jsou povoleny. Více informací na plakátku akce. Za farnost na tuto akci zve Daniela 
Švecová. 

Bohoslužby v příštím týdnu od (2. – 8. 12. 2019) 
 

Den Pouchov Rožberk 

2.12. Po 7,00 Za Růženu Zikánovou 17,00 
Za dar víry pro děti a vnou-
čata a za živé a +z rodin 

3.12. Út ------  ------  

4.12. St 18,00 
Za Annu Bernášovou  
a příslušníky toho rodu 

17,00 
Za +z rodiny Bartošovy a 
Bekovy a za živé čl. rodiny 

5.12. Čt 18,00  17,00 Za Dominika a ten celý rod 

6.12. Pá 18,00  17,00 Za duchovní povolání 

7.12. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za +rodiče, bratra, +z 
rodiny Ludvíkových a duše 
v očistci 

8.12. Ne   8,00 
Za Miroslava Malečka  
a rodinu Doležalovu 

9,30 
Za +manžela, rodiče a za 
uzdravení v rodině a podě-
kování za dožitá 80. léta 

Lektoři Ne   
Jan Mádlík sn.  
Jan Mádlík ju. 
Marie Košňarová 

Ne 
Pavel Hesoun 
Marie Hesounová 
Stanislava Kozáková 

Čísla písní k liturgii 101,121,111  101,121,111 

Úklid kostela Skupina V   

Humor proti pověrám:  Pokud vám přes cestu přechází černá kočka, znamená to, že to 

zvíře někam jde…. 

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