
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                  
 
K zamyšlení: 
 
 
 
 
 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Izaiáš 35,1-6a.10 

 
 

                 

 

 

2. čtení: Jakub 5,7-10 

 
 

Evangelium: Matouš 11,2-11 

 

 

 

 

Betlémské světlo 2019 

Letošní cesta skautů pro Betlémské světlo do Vídně se uskuteční v sobotu 14. prosince 
2019. V neděli 15. prosince 2019 v 9.00 hodin při mši v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 
na Petrově předají skauti světlo z Betléma do rukou brněnského diecézního biskupa 
Vojtěcha Cikrleho. Následující sobotu, 21. prosince, bude Betlémské světlo rozvezeno 
skautskými kurýry vlaky po republice. Do naší farnosti jej -  podle skautské tradice – mají 
přivézt skauti. 
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3. neděle adventní 
15. prosince LP 2019 

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

Odp. Žalm: Přijď, Pane, a vysvoboď nás 
 

Ježíš při svém působení reaguje na osobu Jana Křtitele. Odkazuje se přitom na Iz 35,5-6 
(viz první čtení). Poukazuje tak na mesiánskou dobu, která právě nastává. Podobně 
i v druhé části textu zaznívá odkaz na proroka ohlašujícího příchod mesiáše 
(Malachiáš 3,1). 

Text je částí poslední kapitoly listu. Do této neděle byl zařazen kvůli zmínce o příchodu Pána. 
V Izraeli v létě prší jen málo a voda je mnohem vzácnější než v podmínkách střední Evropy. 

Předposlední neděle adventu zvěstuje blížící se radost (nazýváme ji „gaudete“ – radostná). 
Nejde o radost z laciné zábavy. Je třeba nechat ke svému srdci dolehnout skutečnost, 
že se Bůh stal tak blízkým. Boží království je již zde! Modleme se o jeho vítězství, 
o jeho plnost. 

Judsko je ohrožováno Asyrskou říší (8. stol. př. Kr.). Severní Izrael pravděpodobně již padl 
(722 př. Kr.) a řada jeho obyvatel byla odvlečena do otroctví. Ale i Asyřané padnou (Iz 30) 
a s nimi i jejich přisluhovači (Iz 34). Slova o budoucnosti lze číst i jako předobrazy 
posledního soudu (Iz 34–35). V Izraeli je běžně doba sucha a doba dešťů, kdy rozkvete i 
poušť. Jmenované oblasti jsou na severu Izraele a patří k celoročně úrodným místům. 

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 (dokončení) 
 

Velkou roli hraje i vzájemná solidarita farností. „Náklady na opravy jsou obrovské, naštěstí 
lidé pomáhají a za to jim opravdu děkujeme. Spousta kaplí je opravována i svépomocí, 
na větší opravy se často pořádají sbírky,“ říká olomoucký světící biskup Josef Nuzík. 
Ve sbírkách se v roce 2018 vybralo 457 milionů Kč. Peníze ze sbírek tvoří klíčovou část 
příjmů a jsou často používány na opravy. 

Nové stavby a další společensky prospěšné projekty 

Díky iniciativám občanů se také staví nové kostely a kaple. Od revoluce je to 61 nových 
kostelů, z toho dvě pětiny po roce 2000, k tomu ročně desítky kapliček. Většina se staví 
na Moravě. Nové kostely slouží často nejen jako duchovní ale i jako společenské centrum 
obce. A s péčí o budovy jsou spojené i další společensky prospěšné aktivity. Téměř 90 
milionů korun šlo v roce 2018 jako přímá podpora z biskupství do škol a školských zařízení 
(skoro o 10 mil. víc než v r. 2017); 14 mil. na rozvoj zdravotních a sociálních projektů. Bez 
zázemí by nemohly být provozovány ani Charity, které v roce 2018 nabízely 1.312 služeb 
a evidovaly 145.886 klientů. Dalších víc než 10 milionů korun šlo na podporu kulturních 
projektů, které souvisí s péčí o svěřené kulturní bohatství naší země. Jedním z nejznámějších 
je Noc kostelů. 

Církev se učí hospodařit 

Výsledek hospodaření v r. 2018 v porovnání s r. 2017 mírně poklesl. „Je třeba promyslet, 
jak využívat majetek tak, aby nesl dostatečné výnosy, které by bylo možné použít na provoz, 
duchovní projekty i služby společnosti,“ komentuje situaci Karel Matyska, ekonomický poradce 
ČBK. Došlo k poklesu zejména při péči o lesy, které tvoří hlavně na Moravě podstatnou část 
příjmů. Ztráty kvůli suchu meziročně rostou o víc než 100 milionů korun a v r. 2018 překročily 
761 milionů. Investice do boje s kůrovcem v r. 2018 přesáhly 60 milionů, což je trojnásobek 
oproti roku 2017. V některých oblastech vystoupal podíl nahodilé těžby až k 90 %. Přestože 
jsou ročně vysázeny miliony nových stromků - od začátku nového roku do konce září 2019 
to bylo přes 9 milionu nových sazenic - zdá se, že církev jako menší vlastník nedokáže zajistit, 
aby se nákaza nešířila z okolních lesů, a tak porosty umírají jeden za druhým. 

Po první vlně revize majetku se také zbrzdilo omezení prodeje nevyužitého majetku církve, 
které v prvních letech tvořilo krátkodobé příjmy. „Přebytečného majetku jsme se již zbavili, 
nyní se snažíme opravdu s tím, co máme, hospodařit a nevydělávat na prodeji,“ říká Matyska. 
Dále dochází k restrukturalizaci majetku s cílem, aby portfolio bylo dlouhodobě stabilní. 
„Církev investuje do dlouhodobějších projektů, například zisk z budov, které se opravují, patří 
mezi dlouhodobé záměry, u kterých se výsledek uvidí až za dlouhou dobu,“ dodává Matyska. 
Uvnitř církve probíhá diskuse o tom, které hospodářské projekty rozvíjet a které změnit. 

Doufáme, že se nám podaří rozvíjet vedlejší (hospodářskou činnost) i přes nepřízeň 
podmínek tak, abychom i v následujících letech mohli investovat do péče o kulturní dědictví 
naší země, udržet sociální i vzdělávací aktivity v současném rozsahu a dávat práci lidem 
v regionech jako doposud,“ shrnuje bilanci Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK 

„Naším klíčovým zájmem je provozovat církevní služby a péče o kulturní krajinu k těmto 
službám neodmyslitelně patří. Věříme, že i nové kostely, které se aktuálně staví v Praze, 
Brně i na Olomoucku budou nejen architektonickými skvosty naší země ale i společenskými 
a duchovními centry místního života,“ dodává otec biskup Josef Nuzík. 
 

(zdroj: ČBK) 

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 
od 14,30 hodin 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! 

• Balení perníčků 

Prosíme ochotné ženy o pomoc při balení perníčků na půlnoční mši svatou, bude 
v úterý 17.12. od 18 hodin na pouchovské faře. 

Děkujeme            (VH) 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Když jsem na pokraji sil 

Už nemůžu. Poslední dny jsem měla naprosto přeplněné. Nebyla tam už rezerva 
na nečekané situace, starosti navíc, nemoc. A ony přišly. A nakonec i ta nemoc.  

Bože, jsem dojatá, že pro nás chceš jen to dobré. Že nám posíláš signály, 
abychom se zastavili. Díky nemoci zas mohu být vděčná za to, že mám své děti, 
mohu s nimi chvilku být, aniž bych se honila nebo někam spěchala. Děkuji, že se 
mohu zastavit a sledovat květy růží, vdechovat vůni levandule, pozorovat běžící 
mraky. Ty umíš zasáhnout vždy, když se ženeme do průšvihu. Chci tě, Pane, chválit 
celým svým srdcem za to, že nám srdce otvíráš. 

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

• Papež: Opravdovým ohrožením víry je virus konzumismu, který uspává 
srdce 

„Konzumismus je virus, který napadá víru u kořene, protože ti namlouvá, že život 
závisí pouze na tom, co máš, a tak zapomínáš na Boha, který ti jde vstříc a je po 
tvém boku. Pán přichází, ale ty následuješ spíše naskýtající se chutě. Bratr klepe na 
tvoje dveře, ale obtěžuje, protože ruší tvoje plány, a to je konzumistický postoj 
sobectví. Když Ježíš v evangeliu vyjmenovává nebezpečí víry, neobává se mocných 
nepřátel, nevraživosti a pronásledování. To všechno sice bylo, je a bude, ale 
neoslabuje víru. Opravdovým ohrožením víry je to, co uspává srdce, a to je závislost 
na návycích, zatěžování a roztěkanost srdce starostmi (srov. Lk 21,34). 

(Radio Vatikana.cz) 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 
 
 

• V tomto týdnu si připomínáme – od úterý budeme prožívat bezprostřední dny 
před narozením Krista, v sobotu je připomínka sv. Petra Kanisia, příští neděle 
je 4. neděle adventní. 

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

• Mše svatá s udílením svátosti nemocných – na Rožberku bude ve středu. 
Od 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření, v 16,50 hodin začne mše svatá, 
při které někteří farníci přijmou svátost pomazání. Je nutná svátost smíření předem. 

• Vikariátní setkání mládeže – proběhne v sobotu 21.12 od 14 – 22 hodin ve farním 
sále na Pouchově. Na mladé čekají různé kvízy, informace o životě mladých 
ve vikariátě a jiná hezká překvapení. Jsou zváni všichni mladí od 15 let výše, srdečně 
zveme především mladé z naší farnosti. Ostatní informace na plakátku ve vývěsce. 

• Příležitost ke svatosti smíření – v sobotu od 14 hodin v katedrále, v neděli 
od 15 hodin na Pouchově. Zpovídat budou: P. Adrian Kostilnik, P. František Makovec 
a P. Miloslav. 

 
 

 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (16. – 22. 12. 2019) 
 

Den Pouchov Rožberk 

16.12. Po 7,00 
Za přítomné  
na bohoslužbě 

17,00 Na dobrý úmysl dárce 

17.12. Út ------  ------  

18.12. St 18,00 Na dobrý úmysl dárce 16,50 
Za +maminku Annu 
Krejcarovou 

19.12. Čt 18,00 
Za rodinu Šafrankovu, 
Kavkovu a za duše  
v očistci 

17,00 Za Cliffa a Evu Pinto 

20.12. Pá 18,00  17,00 Na dobrý úmysl 

21.12. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za spásu duše +Margity 
Sedláčkové 

22.12. Ne   8,00 
Za Vladislava a Jiřinu 
Svobodovy 

9,30 
Za živé a +z rodiny 
Linderovy, Patzelovy a 
Nešetřilovy 

Lektoři Ne   
Libuše Hovorková  
Josef Jíša 
Jan Mádlík senior 

Ne 
Marie Bártová 
Zdeněk Krám 
Jitka Bartošová 

Čísla písní k liturgii  101, 130  101, 130 

Úklid kostela    
 

Vědecký humor : Sedí si tak profesor ve veřejné knihovně a sbírá jakési informace na svou 

další přednášku statistiky, když najednou překvapen vykřikne: "Překvapivé! Zvláštní!" 
"Co se stalo?" optá se jeden ze studentů. "Věřil byste, že při každém mém výdechu zemře 
jeden člověk?" "Opravdu zajímavé," opáčí student. "A zkusil jste jinou zubní pastu?" 

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