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Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Izaiáš 11,1-10 

 
 

                 

 
 

2. čtení: List Římanům 15,4-9 

 
 

 
 

 
Evangelium: Matouš 3,1-12 

 

 

 

 
Teologové proti eutanazii 

Děkani tří teologických fakult zveřejnili otevřený dopis, který adresovali Parlamentu 
ČR. Varují v něm před chystaným zákonem o eutanazii. 

Zamýšlený zákon podle nich „není prostředkem pro zmírnění situace trpících, nýbrž 
legalizací jejich (sebe)usmrcení. Má legitimizovat situaci, kdy osoba, jež se rozhodla 
ukončit svůj život, vtahuje do svého úmyslu další osoby, jež se mají na její smrti vědomě 
podílet,“ upozorňují děkani pražské, jihočeské i olomoucké katolické teologické fakulty – 
Vojtěch Novotný, Rudolf Svoboda a P. Peter Tavel. Dále varují, že zapojení lékaře 
do eutanazie by přineslo zásadní změnu vztahu mezi lékařem a pacientem. 
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2. neděle adventní 
8. prosince LP 2019 

Barva fialová. Mše vlastní. Bez Gloria. 
Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Pane, ukaž nám své milosrdenství 
 

Ježíšovo veřejné vystoupení není vytržené z kontextu událostí. Jan Křtitel vystoupil 
před Ježíšem jako průkopník cesty a je si vědom svého přípravného poslání. Atmosféra 
v Izraeli je nabita očekáváním. Tomu odpovídá i místo Janova působení – okolí Mrtvého 
moře, což byla poušť, symbolické místo přípravy a putování Izraele k zaslíbené zemi. 

List Římanům široce probírá význam ospravedlnění před Bohem plynoucího z víry, v kontrastu 
ke snaze ospravedlnit se jen vlastními skutky. Náš text patří do druhé, praktické části listu. 
Text předznamenávají slova: „My silní jsme povinni snášet slabosti slabých… Vždyť Kristus 
neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž… urážky… padly na něj“ (srov. Řím 15,1.3). Jestliže takto 
jednal Ježíš, pak tak máme jednat i my. 

Druhá adventní neděle upozorňuje na postavu Jana Křtitele. Ten ukazuje na pravého 
Mesiáše a volá, abychom nepromeškali příležitost najít správného Zachránce. A Janovo 
volání je směřováno nejen k nám, ale i k mnoha dalším lidem. Modleme se i za ně a za ty, 
kteří Boha vůbec neznají. 

Severní Izrael padl v roce 722 př. Kristem pod náporem Asyřanů. Ti nyní ohrozili i Jižní 
Izrael, tedy Judsko. Ale Hospodin zaslibuje záchranu. Přijde početí a následně narození 
krále-zachránce (kap. 7, 9, 11). Nový král bude podobný králi Davidovi (kolem roku 1000 
př. Kristem), dokonce otevře království pokoje, jak zpívá tato překrásná píseň. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Jak hospodaří katolická církev? 
 

Výdaje na hospodaření stále stoupají 

Náklady na hlavní činnost církve v roce 2018 přesáhly 3 miliardy korun. Z toho osobní 
náklady tvoří 963 mil. korun, což je o 155 mil. víc než současný státní příspěvek na provoz 
katolické církve, který letos opět klesl o 5 % na 746 mil. Kč pro všech 8 diecézí. Výsledek 
hospodaření z hlavní tj. duchovní činnosti skončil v podobné ztrátě jako rok předtím a činil 485 
mil. Na dani z příjmu zaplatily diecéze 47 mil. a na dani z nemovitosti více než 50 mil. korun. 
„I přes ztrátu se snažíme udržet vzdělávací, sociální i kulturní aktivity ve stejném rozsahu jako 
v předchozích letech,“ říká Josef Nuzík, pomocný biskup Arcidiecéze olomoucké. 

Ztrátu z hlavní činnosti si může katolická církev dovolit pouze v případě, že bude vydělávat, 
a to se ukazuje jako nelehké. V roce 2018 se to podařilo těsně, zisk z vedlejší (hospodářské) 
činnosti byl 460 mil. korun. Veškerý zisk vložila katolická církev do společensky prospěšných 
projektů, především do oprav kulturního dědictví naší země. Celkové výdaje na společensky 
prospěšné aktivity včetně oprav památek překročily 1,5 mld. korun. 

Opravy kostelů a dalších církevních staveb jsou na seznamu první 

Církev je druhý největší vlastník historického majetku a kulturních památek v ČR. Diecéze 
římskokatolické církve se starají celkem o více než 5.300 kostelů, kaplí a klášterních budov. 
Kromě toho ještě vlastní téměř 1.900 far a přes 2.600 dalších objektů, mezi něž patří 
například hájenky nebo jiné lesní stavby. Minimálně polovina církevních objektů jsou kulturní 
památky, některé dokonce národní kulturní památky, tudíž se na ně vztahují speciální pravidla 
oprav. Výdaje na opravy kostelů a dalších církevních objektů představují největší položku 
v rozpočtu všech osmi diecézí katolické církve. Na péči o kulturní dědictví naší země 
vynaložily v roce 2018 více než 1,4 mld. korun. 

„Řadu kostelů dostala církev vrácených v kritickém stavu, přesto máme chuť starat se o ně. 
Bylo by škoda, kdyby tyto stavby z naší krajiny zmizely,“ popisuje nelehkou situaci Stanislav 
Přibyl, generální sekretář České biskupské konference. „Jsou oblasti, kde na jednoho faráře 
připadá i 10 kostelů vyžadujících opravu.“ Podle projektu znicenekostely.cz je v ČR 
v současné době 380 polozbořených či poškozených kostelů a klášterů a stovky zničených 
kaplí. V minulosti došlo k systémovému zanedbání péče ze strany státu, které umocnily 
krádeže a vandalismus v mnoha kostelích od 80. let až do r. 2004, kdy jsme se stali členskou 
zemí EU, a v otevřených hranicích Evropy přestaly mít tyto krádeže smysl. 

Bez pomoci a spolupráce opravy realizovat nelze 

Podle evidence stavebních odborů biskupství probíhalo v roce 2018 v ČR téměř 1.230 
oprav. Stav řady kostelů a historických objektů ale vyžaduje investice, které zdaleka převyšují 
možnosti jednotlivých biskupství. I kdyby všechny peníze ze splátky náhrady (1,3 mld. v r. 
2018) byly rozpočteny jen na tyto opravy, bylo by to méně než milion korun na jeden kostel, 
což u památkově chráněných objektů nestačí často ani na sanační práce. Přitom náhrada 
nemá být z principu určena na opravy, ale na investice na zajištění provozu církve 
v budoucnu. Naštěstí se na některé opravy daří čerpat díky úsilí našich zaměstnanců 
příspěvky a dotace z nejrůznějších zdrojů, a pomalu se tak daří opravovat nejeden kulturní 
skvost naší republiky. 

Největší dík ale patří fyzickým dárcům a drobným přispěvatelům. Kostely jsou na mnoha 
místech opravovány jen díky nim. Časté je, že si opravu organizují samy farnosti a biskupství 
jen přispívá. (ČBK) 

(dokončení příště) 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Vánoční besídka v Katolickém domě 

Srdečně vás zveme na vánoční besídku, která proběhne 

dne 15.12.2019 ve 14:30 v Katolickém domě na Pouchově. 

Na co se můžete těšit: 

• představení dětí z BIGY 

• vánoční koledy v podání mládeže farnosti 

• občerstvení, sousedské posezení 

Těšíme se na vás! 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Za lidi, které mi posíláš do cesty 

Každý den se potkávám s nejrůznějšími lidmi. Od bezdomovce, který čeká s 
nataženou rukou na almužnu, přes usměvavou průvodčí ve vlaku, přísnou učitelku ve 
školce nebo sousedku, se kterou si úplně nerozumím. Někteří mě potěší, udělají 
radost, jiní třeba rozesmutní nebo ublíží. Každý z nich je ale pro mě obohacením. 
Obdivuji, jak pestrou škálu povah potkávám. Od každého se mohu něco naučit, 
každému mohu něco dát i já.  Mnozí mi nastavují zrcadlo, vedou mě k přemýšlení. Je 
mnoho pohledů na svět a mnoho způsobů jednání. Každý den mohu sledovat dobro, 
které činíš prostřednictvím mých bližních, mohu být ovšem i svědkem vítězství zlého. 
Věřím, že i to bolavé mě může posouvat dál. Za ty všechny lidi, které mi posíláš do 
cesty, Tě chci Panem, chválit. 

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

• Stáří v Bibli 

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové v minulých dnech vydalo publikaci 
„Stáří v Bibli“, jejíž autorkou je vedoucí centra pro seniory Veronika Čepelková. 

Publikace je určena seniorům, ale i animátorům seniorů jako pomůcka k vedení 
společenství seniorů či dalším zájemcům k osobnímu studiu. 

Jejím cílem je přiblížit čtenářům téma stáří v biblických knihách se zřetelem na 
poslání zástupců z řad seniorů a zároveň nabídnout prostor k zamyšlení nad 
postavením a úkolem starších lidí v současné církvi i společnosti. Při čtení publikace 
doporučujeme pročítat také samotné biblické texty, které se k danému tématu 
vztahují a na něž autorka v textu odkazuje.        

Publikaci si můžete objednat a vyzvednout v Diecézním centru pro seniory, Velké 
nám. 32 (Nové Adalbertinum), 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 063 661 nebo 737 
215 328, e-mail: dcs©bihk.cz. 

 Je také možné ji zaslat poštou. Publikace je nabízena za dobrovolný příspěvek. 
Náklady na tisk činí 90,- Kč. 

            (bihk.cz) 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 
 
 

• V tomto týdnu si připomínáme – zítra je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu, v pátek je svátek sv. Lucie, panny a mučednice v sobotu je památka 
sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, příští neděle je 3. neděle adventní (radostná) 

• Roráty při svíčkách – mše svatá v pondělí od 7:00 na Pouchově.  

• Adventní koncert – studentů biskupského gymnázia a církevní základní umělecké 
školy – se uskuteční v úterý 10. prosince v 17 hodin v kostele Nanebevzetí P. Marie 
na Velkém náměstí v Hradci Králové. Ostatní údaje na plakátku ve vývěsce. 

• Setkání seniorů farnosti – předvánoční setkání seniorů bude ve čtvrtek od 16 hodin 
na na pouchovské faře. Během setkání bude příležitost ke svátostí smíření na faře 
a od 17,30 hodin v kostele. Při mši svaté v kostele bude společně udílena svátost 
pro nemocné. Zveme proto nejen všechny seniory. 

• Adventní duchovní obnova - Adventní duchovní obnova farnosti na téma „Rosu 
dejte nebesa“ se koná 13. a 14. prosince 2019 v katedrále Sv. Ducha a v Novém 
Adalbertinu a povede ji P. Karel Satoria, spirituál na Vyšší odborné škole publicistiky 
v Praze. Vice informací na plakátku ve vývěsce. 

• Předvánoční vikariátko – mládeže se uskuteční v sobotu 21. prosince od 14–22 
hodin na faře v Pouchově. Informace na plakátku. Zveme především naši mládež. 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (9. – 15. 12. 2019) 
 

Den Pouchov Rožberk 

9.12. Po 7,00  17,00 
Za +rodiče Vendolských 
a živé členy rodiny 

10.12. Út ------  ------  

11.12. St 18,00 Za +rodiče a sourozence 17,00 
Za +rodiče Blažkovy, za 
+bratry Františka a Josefa 
a za živé členy rodiny 

12.12. Čt 18,00 Za +Miroslava Krejcara ------  

13.12. Pá 18,00 Františkáni 17,00 
Za živé a +členy spojených 
rodin 

14.12. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za Vojtěcha Záveského, 
sestru Věru a za živé 
a +z rodiny 

15.12. Ne 8,00 
Za +Otu Voláka  
a za živé a +z rodiny 

9,30 
Za rodinu Procházkovu, 
Boučkovu, za dar víry  
a za duše v očistci 

Lektoři Ne   
Petra Petrová  
Zdeněk Petr 
Ludmila Černá 

Ne 
Marika Bartošová 
Vladimír Novotný 
Marie Novotná 

Čísla písní k liturgii  101,123,127  101,123,127 

Úklid kostela    
 

Předvánoční humor : V dávných dobách pravěku se děti ptají tatínka: Tatínku, kdy přijde 

Ježíšek? Tatínek odpoví: asi tak za 35 000 let… 
------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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