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K zamyšlení: 
 
 
 
 
 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Izaiáš 7,10-14 

 
 

                 

 

 

2. čtení: Římanům 1,1-7 

 
 

Evangelium: Matouš 1,18-24 

 

 

 

Vánoce 
Zeptáte-li se běžného chodce na ulici, co jsou Vánoce, často se dnes dozvíte s tím, že dotázaný 
neví nic. Čím jsou Vánoce pro nás – křesťany? Nejstručněji bychom odpověděli, že jsou to 
svátky připomínající, jak se Pán Ježíš objevil mezi námi. A pak ho mnozí uviděli: Maria, Josef, 
pastýři – přivolaní podivným světlem a zpěvem andělů. Pak přišli mudrci od východu. A pak 
další a další. Do Betléma se můžeme vydat i my. Nyní jsme na řadě právě my, abychom tam šli 
a cosi každý z nás za sebe něco přinesli a něco řekli. Bůh se vydal do lidských rukou, do našich 
rukou. Obejmeme ho jako Maria? Budeme o něho pečovat tak starostlivě jako spravedlivý 
Josef? Přeji Vám, milí farníci, abyste před Kristem vy ani já neměli prázdné ruce nebo dokonce 

prázdné srdce.                                           Přeji Vám požehnané dny Vánoc a P.F. 2020 

                                                                                      Váš P. Miloslav 
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4. neděle adventní 
22. prosince LP 2019 

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

Odp. Žalm: Ať vejde Hospodin, on je král slávy 
 

Ocitáme se na začátku evangelia. V Izraeli měla svatba dvě fáze: 1) zasnoubení (ženy 
od 12 let, muži od 13 let) 2) po roce, někdy i po delší době, spolu začínají manželé bydlet. 
Náš text se odehrává po zasnoubení předtím, než spolu začali manželé společně bydlet. 

Úvodní pozdrav listu rozvádí svatý Pavel do velkolepé řeči. Okamžitě obrátí pozornost 
na Krista a odvolá se na Starý zákon. Zmínka o Ježíšově původu je důvodem, proč je text čten 
o této adventní neděli. 

Poslední adventní neděle již připomíná události bezprostředně před narozením Ježíše. 
Avšak i obyčejné životní situace mohou nést zásadní skutečnosti, jak budeme sledovat 
nejen dnes, ale především na celém vánočním příběhu. Jsme vyzváni, abychom 
nepřehlédli, že Bůh obyčejnými věcmi může tvořit velké dílo. 

Před rokem 727 př. Kristem se rozpíná Asyrská říše a malé státy se spojí do vojenské 
protikoalice. Judsko ovšem odmítne. A tak se tyto státečky obrátí proti Judsku. To naopak 
nabídne vazalství Asyřanům (vládne mu král Achaz). Bůh však slibuje jinou perspektivu. 
Jestliže se na něj Achaz spolehne, budou žít, zrodí se nový král. Teprve později dostane 
tento text význam vztahující se k Mesiáši. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Apoštolský list Svatého otce Františka 
o významu a hodnotě jesliček 

Admirabile signum 
 

1. Podivuhodné znamení vánočních jesliček, které jsou křesťanskému lidu tak drahé, stále vzbuzuje 
úžas a obdiv. Znázornit událost Ježíšova narození je totéž co prostě a radostně zvěstovat tajemství 
vtělení Božího Syna. Jesličky jsou totiž jakýmsi živým evangeliem, které vystupuje ze stránek Písma 
svatého. Když rozjímáme o narození Páně, jsme zváni duchovně se vydávat na cestu a být přitom 
přitahováni pokorou toho, který se stal člověkem, aby se s každým člověkem setkal. Objevujeme, 
že nás miluje až do té míry, že se s námi sjednocuje, abychom se také my mohli sjednotit s ním. 
Tímto listem bych rád podpořil krásnou tradici našich rodin, které během dní předcházejících 
Narození Páně staví vánoční betlém, jakož i zvyk umísťovat ho na pracoviště, do škol, nemocnic, 
vězení, na náměstí… Je to vskutku projev tvůrčí fantazie, která používá velmi různorodých 
materiálů, aby mohla vzniknout malá mistrovská díla krásy. Učíme se tomu už jako děti, když nám 
maminka a tatínek spolu s babičkou a dědečkem předávají tento radostný zvyk, který je výrazem 
bohaté lidové spirituality. Přeji si, aby se tato zvyklost nikdy neztratila, ba dokonce doufám, že 
tam, kde už upadla v zapomnění, bude opět objevena a oživena. 
2. Původ jesliček souvisí především s několika podrobnostmi v evangeliu o Ježíšově narození 
v Betlémě. Evangelista Lukáš říká stručně, že Maria „porodila svého jednorozeného syna, zavinula 
ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo“ (Lk 2,7). 
Ježíš byl uložen do jeslí, které se latinsky nazývají praesepium, odkud je italské presepe a české 
jesličky (nebo betlém). 

Při příchodu na tento svět nachází Syn Boží místo tam, kde se krmí zvířata. Seno se stává prvním 
lůžkem tomu, jenž se ukáže jako „chléb, který sestoupil z nebe“ (Jan 6,41). Tuto symboliku 
pochopil již sv. Augustin spolu s dalšími církevními otci, když napsal: „Položili ho do jeslí a on se 
stal naším pokrmem“ (Serm. 189, 4). Jesličky skutečně v sobě mají různá tajemství Ježíšova života 
a působí, že je cítíme jako blízké našemu každodennímu životu.  

Přistupme však přímo k původu jesliček, jak je chápeme my. Přenesme se v duchu do Greccia 
v údolí Reatina; tam se svatý František zastavil pravděpodobně cestou z Říma, kde 29. listopadu 
1223 obdržel od papeže Honoria III. schválení svojí řehole. Po jeho pouti do Svaté země mu 
tamější jeskyně zvláštním způsobem připomněly betlémskou krajinu. A je možné, že Poverello byl 
oslněn mozaikami v římské bazilice Panny Marie Větší, které zobrazují Ježíšovo narození právě 
poblíž místa, kde se podle starobylé tradice uchovávají desky jeslí. Františkánské prameny 
podrobně vypravují, co se v Grecciu stalo. Čtrnáct dní před Vánocemi František oslovil jednoho 
tamního muže jménem Jan, kterého požádal, aby mu pomohl splnit jedno přání: „Chtěl bych 
znázornit památku toho Dítěte, které se narodilo v Betlémě, a chtěl bych vidět, pokud možno 
na vlastní oči, těžkosti, které musel snášet kvůli všemu, co mu už jako novorozenému chybělo, 
když ležel v jeslích na seně mezi volem a oslem.“1 Když to ten věrný přítel uslyšel, rychle šel 
a na určeném místě připravil všecko, jak si světec přál. Dne 25. prosince přišlo do Greccia 
z různých míst mnoho bratří i muži a ženy z okolí; připravili svíce a pochodně, aby osvítili onu 
svatou noc. Když přišel František, našel jesle se senem, vola a oslíka. Lidé, kteří se sešli, prožili před 
tímto výjevem narození nevýslovnou a nebývalou radost. Potom kněz sloužil na jeslích slavnostní 
eucharistii a ukázal spojení mezi vtělením Božího Syna a eucharistií. Tehdy při oné události 
v Grecciu nebylo použito figurek, ale byl to živý betlém tvořený těmi, kdo tam byli přítomni. 
 

(pokračování) 
 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Poděkování za sbírku 

Vážení a milí farníci, děkujeme za Váš příspěvek do dveřní sbírky pro azylové 
domy. V domě pro matky s dětmi jsme předali 5 673 Kč ze sbírky na Pouchově 
a v domě Matky Terezy 1 836 Kč z Rožberka. Srdečně děkujeme.   
                                                                                      (VH) 

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Za mého muže 

Ze všech lidí je mi on úplně nejblíž. Odevzdala jsem se mu se vším dobrým 
i zlým. Můžeme vedle sebe růst, můžeme se podporovat, někdy si navzájem 
i ublížíme. To dobré ale vždy převažuje. Cítím, že nám fandíš, že nás podpíráš, 
že do našeho vztahu přinášíš lásku. I když někdy zvítězí lidskost a nedokonalost. 
Ty, Dokonalý, nás zase dáváš dohromady. Za to, že dáváš ženám jejich muže 
a mužům jejich ženy, Tě chci Pane, chválit. 

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

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

Z toho všeho nás chce Ježíš probudit. Činí tak slovesem: »Bděte« (Mt 24,42).  

Bdění bylo zaměstnání hlídek, které držely stráž, zatímco všichni spali. Bdít 
znamená neupadnout do spánku, do něhož jsou pohrouženi všichni. K bdění je třeba 
mít pevnou naději, že noc nepotrvá navždy a brzo nadejde jitro. Tak je tomu i s námi. 
Až přijde Bůh, rozzáří svým světlem i ty nejhustší temnoty. Dnes je však na nás, 
abychom bděli.  Přemohli pokušení, že smyslem života je hromadění. Demaskovali 
šalbu, že velký majetek obšťastňuje. Odolali oslnivým světélkům konzumu, jež tento 
měsíc blikají všude.  

A věřili, že modlitba a dobročinná láska nejsou ztrátou času, nýbrž tím největším 
pokladem.“ 

(www.radiovatikana.cz) 

• Choďme k jesličkám, ukazují Boží něhu a krásu naší víry 

Jesličky jsou jakýmsi živým evangeliem, napsal papež František ve svém 
apoštolském listu Admirabile signum. Zveřejnil ho při návštěvě italského poutního 
místa Greccio, kde ve 13. století svatý František poprvé uspořádal živý betlém 
a sledoval přitom úmysl vidět vlastníma očima chudobu, do které přišel Boží syn. 

Jak napsal papež, i dnešní betlémy v domácnostech či na veřejných místech nás 
pomáhají vtahovat do dějin spásy a přispívají k tomu, abychom se cítili být 
současníky Ježíšova zrození. Tento list bude postupně zveřejněn ve zpravodaji. 

          (www.proglas.cz) 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

 

• V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je Štědrý den, ve středu je slavnost 
narození Páně, ve čtvrtek je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, v pátek je svátek 
sv. Jana, apoštola a evangelisty, v sobotu je svátek sv. Mláďátek, mučedníků, v neděli 
je svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. 

• Mše svatá v domě Matky Terezy - bude zítra – v pondělí – již od 16,30 hodin. 
Zveme Vás na ni a pak na společné posezení a popovídání u kávy, čaje a vánočky. 

• Kostelní sbírky – na kněžský seminář 1. 12. (15 667 Kč) a na azylové domy 15. 12. 
celkem (7 509 Kč). Všem dárcům upřímně děkujeme. 

• Vánoční výzdoba na Pouchově – zveme na společné strojení a výzdobu zítra 
v pondělí od 9 hodin dopoledne. 

• Žehnání vína – v pátek o svátku sv. Jana apoštola, bude před závěrečným 
požehnáním na Pouchově i na Rožberku. 

• Obnova manželského slibu – příští neděli při mši svaté si mohou přítomní manželé 
obnovit svůj manželský slib. 

 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (23. – 29. 12. 2019) 
 

Den Pouchov Rožberk 

23.12. Po 7,00  17,00 Za +Růženu Zikánovou 

24.12. Út 

 
16,00 

 

Za +Karla Horáka a manžel-
ku, za Jaromíra Landovského 
a jeho dceru Ivu ------  

24,00 
Za rodinu Rindovu a 
Kánských 

25.12. St 8,00 
Na poděkování za 60 let 
života a na úmysly matek 

9,30 
Za +z rodiny Doležalovy, 
Nagelovy. Krejcarovy, 
Pinto, Batekovy a Zubrovy 

26.12. Čt 8,00 
Za +Miroslava Malečka, 
Františka Doležala  
a celou rodinu 

9,30 
Za +zrodiny Bartošovy, 
Petru Voltovou a duše v 
očistci 

27.12. Pá 18,00 
Za rodiče Dytrtovy, syna 
Vladimíra a rodinu Fejfarovu 

17,00  

28.12. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za spásu duše +Marie  
Jo….ášové 

29.12. Ne   8,00 
Za Helenu Věckovou, 
manžela a syna Jana 

9,30 Za rodinu Vaňkovu 

Lektoři Ne   
Rudolf Pastuszek  
Alena Záveská 
Jan Mádlík jun. 

Ne 
Lukáš Kyrian 
Stanislava Poznarová 
Petr Rusek 

Čísla písní k liturgii     

Úklid kostela    
 

Kněžský humor :  
Dva kněží si povídají: "Mně jsou ze všech sportovců nejsympatičtější cyklisti." "Proč?" 
"Protože se pečlivě starají o svoje duše." 

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