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K zamyšlení: 
 
 
 
 
 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Sirachovec 3,3-7.14-17a 

 
 

                 

2. čtení: List Kolosanům 3,12-21 

 
 

Evangelium: Matouš 2,13-15.19-23 

 

 

 

 

Papež František na půlnoční 
„Přijmout milost znamená umět děkovat. Naše životy však plynou nezřídka daleko 

od vděku. Dnes je ten správný den, abychom přistoupili ke svatostánku, k vánočnímu 
betlému, jesličkám a vyjádřili vděčnost. Přijměme dar, kterým je Ježíš, abychom se pak 
jako Ježíš stali darem. Stát se darem znamená dát životu smysl. A je to ten nejlepší 
způsob, jak změnit svět. Změníme se my, změní se církev; dějiny se změní, když začneme 
snahou měnit nikoli druhé, nýbrž sami sebe tím, že ze svého života učiníme dar. 

 Ukazuje nám to Ježíš této noci: nezměnil dějiny tím, že někoho přinutil, nebo silou 
slov, nýbrž darem svého života. Nečekal, že se staneme dobrými, abychom se měli rádi, 
ale nezištně se daroval nám. Ani my, nečekejme, až se bližní stane dobrým, abychom mu 
prokazovali dobro; až církev bude dokonalá, abychom ji měli rádi; až nám druzí umožní, 
abychom jim sloužili. Začněme my. V tom spočívá přijetí daru milosti. A svatost není nic 
jiného než opatrování této bezplatnosti.“                                                   (radiovaticana.cz) 
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Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
29. prosince LP 2019 

    Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách 
 

Jak přesně proběhly tyto události, nevíme. Zde je pouze náznak. Ale ptejme se, 
proč Matouš zařadil tento text do evangelia. Evangelista pomocí příběhu otevírá zásadní 
srovnání: Ježíš je nový Mojžíš. Porovnejme druhou kapitolu Matoušova evangelia 
s prvními kapitolami knihy Exodus. 

V protikladu k „pozemským sklonům“ (Kolos 3,5-11) křesťané jednají novým způsobem, 
jak ukazuje náš text. Výzva k jednotlivým členům rodiny je letmým povzbuzením, 
nikoli propracovanou normou. Zkusme srovnat s velmi podobným textem Efez 5,1-6.9 

V liturgii se dnes připomíná rodina, ve které Ježíš vyrůstal. Jistě byla v mnoha ohledech 
výjimečná. Přesto je nám vzorem, pramenem inspirace, sv. Josef a P. Maria jsou také 
přímluvci za naše rodiny. Proto dnes na mnoha místech zařazují do liturgie obnovu 
manželského slibu a modlitbu za manžele a rodiny. 

Tato kniha vznikla jako soubor poučení mladému muži zřejmě ve 2. stol. př. Kristem a náš 
text je zaměřen na poučení o stárnoucích rodičích. Nejde tedy primárně o poučení 
nezletilých dětí. 

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 
 

Tak se zrodila naše tradice. Všichni byli okolo jeskyně naplněni radostí a necítili žádnou vzdálenost 
mezi událostí, ke které dochází, a těmi, kdo se stávají účastníky tajemství. 

První životopisec svatého Františka Tomáš z Celana vzpomíná, že oné noci se k této prosté a dojemné 
scéně připojil také dar podivuhodného vidění: jeden z přítomných spatřil, jak v jeslích leží samo Dítě 
Ježíš. Oné vánoční noci roku 1223 „odcházeli všichni domů naplněni nevýslovnou radostí“.1 

3. Jednoduchostí tohoto znamení uskutečnil svatý František velké evangelizační dílo. Jeho učení 
proniklo do srdce křesťanů, kde tkví dodnes jako ryzí, prostý způsob, jak znovu předkládat krásu naší 
víry. Tyto pocity ostatně vyjadřuje a vzbuzuje samotné místo, kde vznikly první jesličky. Greccio 
se stává útočištěm pro duši, která se skrývá na skále a je obklopena tichem. 

Proč vzbuzují jesličky takový úžas a dojímají nás? Především proto, že ukazují Boží něhu. Stvořitel 
veškerenstva se snižuje k naší nepatrnosti. Dar života, už i tak pro každého z nás tajemný, nás 
uchvacuje ještě víc, když vidíme, že ten, který se narodil z Panny Marie, je zdrojem a oporou každého 
života. V Ježíši nám Otec daroval bratra, který nás přichází hledat, když jsme dezorientovaní a ztrácíme 
směr; věrného přítele, který je nám stále nablízku. Daroval nám svého Syna, který nám odpouští 
a pozvedá nás ze hříchu. 

Stavět jesličky v našich domovech nám pomáhá znovu prožívat událost, která se stala v Betlémě. 
Evangelia samozřejmě nadále zůstávají zdrojem, který nám umožňuje poznat tuto událost a rozjímat 
o ní. Nicméně její znázornění jesličkami nám pomáhá si ji představit, probouzí city, vtahuje nás 
do dějin spásy, abychom se cítili současníky této události, která je v nejrůznějších historických 
a kulturních kontextech živá a aktuální. 

Již svým františkánským původem jsou jesličky především pozváním, abychom „pocítili“ chudobu 
a „dotkli se“ chudoby, kterou si Boží Syn zvolil svým vtělením. A také mají v sobě výzvu k jeho 
následování cestou pokory, chudoby a zříkání se, jež vede od betlémských jeslí ke kříži. Jsou apelem 
k setkání s ním a ke slitovné službě jemu v těch nejpotřebnějších bratřích a sestrách (srov. Mt 25,31-46). 

4. Rád bych nyní prošel různé znaky betléma a poukázal na jejich smysl. Nejprve si představme kontext 
hvězdnatého nebe v temné a tiché noci. Nečiníme tak jen kvůli věrnosti evangelnímu podání, ale také 
kvůli významu, který to má. Pomysleme si, jak často je náš život obklopen nocí. A přece ani v těchto 
chvílích nás Bůh nenechává samotné, ale zpřítomňuje se, aby odpověděl na rozhodující otázky, týkající 
se smyslu naší existence: Kdo jsem já? Odkud přicházím? Proč jsem se narodil v této době? 
Proč miluji? Proč trpím? Proč zemřu? Aby se nám dostalo odpovědi na tyto otázky, stal se Bůh 
člověkem. Jeho blízkost přináší světlo tam, kde je tma, a osvěcuje ty, kdo procházejí temnotou 
utrpením (srov. Lk 1,79). Zmínku si zasluhuje také krajina, která je součástí jesliček; často ji tvoří trosky 
starobylých domů a paláců, jež někdy nahrazují betlémskou jeskyni a stávají se příbytkem Svaté 
rodiny. Tyto trosky se patrně inspirují spisem Legenda Aurea dominikána Jakuba de Voragine 
(13. století), kde se dočítáme o pohanské víře, podle níž se v Římě zřítí chrám Míru, až Panna porodí. 
Tyto trosky jsou především viditelným znamením padlého lidstva a všeho, co se zhroutí a co je zkažené 
a zpustlé. Tato scéna nám říká, že Ježíš je tím novým ve starém světě a že přišel uzdravit a obnovit náš 
život a svět a vrátit jim původní nádheru. 

5. Jaké emoce bychom měli zakoušet, když stavíme do betléma pahorky, potůčky, ovce a pastýře! Tak 
si připomínáme, co předpovídali proroci: že totiž veškeré stvoření má podíl na slavnosti Mesiášova 
příchodu. Andělé a kometa jsou znamením toho, že i my jsme povoláni vydat se na cestu k jeskyni 
a klanět se Pánu.                                                                                                                          

 (pokračování) 

 

Žijeme s církví  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Za svátost smíření 

Opět mohu po čase vstoupit do zpovědnice a zříci se tam všeho zlého. Je to 
ohromující, s jakou lehkostí nám odpouštíš znovu a znovu. Stále dokola. Je to 
úžasné, jak nás zbavuješ všeho špatného. Jak nás naplňuješ radostí a úlevou. Celý 
ten ošklivý balík špatného Ti mohu u zpovědi nechat a Ty ho přijímáš s radostí! Jsi 
tak velkorysý! Jsi tak laskavý! I za to Tě chci, Pane, chválit. 

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

• Pozvat Svatou Rodinu k sobě domů, do radostí i starostí 

Vedle Ježíše vidíme Marii a svatého Josefa. Můžeme si představovat, co si 
mysleli a cítili při narození Dítěte v chudobě: radost, ale také údiv.  A můžeme také 
pozvat Svatou Rodinu k sobě domů, kde prožíváme radosti a starosti, probouzíme 
se, jíme a spíme, v blízkosti svých nejdražších. Jesličky jsou domácím evangeliem. 

Slovo jesličky znamená doslova „krmelec“, zatímco město Betlém znamená „dům 
chleba“. Krmelec a dům chleba. Jesličky, které strojíme doma, kde společně jíme a 
vzájemně se vnímáme, nám připomínají, že Ježíš je pokrmem, chlebem života (srov. 
Jan 6,34). On živí naši lásku. On dává našim rodinám sílu na další cestu a k 
odpouštění.               

   (www.vira.cz) 

• Díky za poruchu počítače! Aneb vše napomáhá k dobrému těm, kteří milují 
Boha (Řím 8,28-30). 

Milí čtenáři, na rozesílacím počítači (serveru) našeho providera došlo k chybě, 
kvůli které všichni odběratelé denních e-mailových biblických citátů dostali 
opakovaně ten samý biblický citát "Proč se trápíš ve svém srdci? (1 Sam1,8)". Za 
chybu jsme se Vám omluvili.  

Někteří z vás nám pak poslali jako zpětnou vazbu zajímavé a povzbudivé e-maily. 
Tato situace nám připomněla jistotu, kterou nám dává víra. A sice, že na každou 
chybu, překážku a krizi v životě se dá nahlížet i pod úhlem jiného citátu z bible, který 
praví, že „vše napomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha" (Řím 8,28-30). Je to 
dobrá zvěst pro každého z nás. Ujišťuje nás, že každá situace, i každé prožité zlo, se 
může ve spojení s Bohem nakonec proměnit v požehnání – jak pro nás, tak i pro 
naše okolí. 

Za redakci Víra. cz Vám všem přejeme vše dobré a důvěru v Toho, který dokáže 
každé pochybení a zlo proměnit v dobro!           



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v úterý je památka sv. Silvestra I., papeže, při mši 
svaté v 16 hodin na jejím konci při výstav Nejsv. Svátosti oltářní poděkujeme Bohu 
za uplynulý rok a poprosíme o Boží pomoc v novém roce. Ve středu je slavnost Matky 
Boží, Panny Marie, ve čtvrtek je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, 
biskupů a učitelů církve, pátek je první pátek v měsíci a také památka Nejsvětějšího 
jména Ježíš, příští neděli oslavíme slavnost Zjevení Páně. Při mši svaté bude žehnání 
vody, křídy a kadidla. Přineste si malou nádobu na svěcenou vodu. Po mši svaté bude 
u dveří možnost přispět do tříkrálových kasiček. 

• Návštěva starých a nemocných farníků – na první pátek v dopoledních hodinách 
podle domluvy. 

• Pozvánka na adoraci – na Pouchově – sejdeme se na Silvestra v úterý od 23 - 23,30 
hodin, abychom poděkovali za uplynulý rok a poprosili o požehnání a potřebné milosti 
do přicházejícího roku. Po adoraci se na faře krátce sejdeme k novoročnímu přípitku. 

• Squadra Risonante – pozvánka na koncert v neděli 5. ledna v 16 hodin do kostela 
Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí v H. Králové. Ostatní na plakátku. 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (30. 12. 2019 – 5. 1. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

30.12. Po 7,30 

Za +manžela, rodiče 
Flídrovy a Košňarovy, 
za Boží pomoc  
a ochranu P. Marie 
pro rodinu 

17,00 Za +Marii Hesounovou 

31.12 Út 16,00 
Za +maminku, za rodinu 
Čiháčkovu, Černohousovu  
a Tauberovu 

-----  

1.1. St 8,00  9,30  

2.1. Čt 18,00 
Za dar zdraví a Božího 
požehnání pro rodinu 

17,00  

3.1. Pá 18,00 Za farnost 17,00 
Za +rodiče Bártovy  
a za živé členy rodiny 

4.1. So 18,00 
Za Jiřího a Justinu 
Gombitovy 

17,00  

5.1. Ne   8,00 
Na poděkování za 
prokázaná dobrodiní  
a za +rodiče Chlomkovy 

9,30 Za +Kornela Žáka 

Lektoři Ne    Ne 
Vladimír Novotný 
Marie Novotná 
Marika Bartošová 

Čísla písní k liturgii     

Úklid kostela    
 

Silvestrovský humor- Drastická skutečnost: Manželé právě vesele zapíjejí příchod nového 

roku, když náhle manželka zesmutní. „Co je?” ptá se manžel. „Ale,” povídá manželka, 
„právě jsem si uvědomila, že mám všechny šaty od loňska.” 

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