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Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Izaiáš 60,1-6 

 
 

                 

2. čtení: List Efesanům 3,2-3a.5-6 

 
 

Evangelium: Matouš 2,1-12 

 

 

 

  
Úmysly papeže Františka pro leden 2020 

 
Evangelizační úmysl 
Podpora míru ve světě 

– Modleme se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná náboženství a všichni lidé dobré vůle 
prosazovali ve světě mír a spravedlnost. 
Národní úmysl 

– Za věřící různých církví – kéž na přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí společenství 
jedné Boží rodiny modlitbou a společnou pomocí potřebným.          
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Slavnost Zjevení Páně 
5. ledna LP 2020 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria 
Liturgický cyklus A 

Odp. Žalm: Budou se ti, Hospodine, klanět  
                   všechny národy země 

 

Názvem „mudrci“ (řecky „mágoi“) se na východě označovali hvězdopravci. Tito mudrci byli 
přivedeni ke Kristu hvězdou, která byla symbolem Mesiáše. Klanění a dary jsou tichým 
a zároveň výmluvným svědectvím, že toto dítě je mesiánským králem (Žalm 72,10-11). 

V Ježíši Kristu jsou zbořeny bariery, které jsou mezi židy a pohany. Jednota mezi národy 
je nyní dosažitelná v Kristu. Tato jednota je darem od Boha. Tento dar je zároveň 
tajemstvím (v.3), které lze objevit jenom skrze osvícení Duchem, tedy opět Boží milostí. 

V západní křesťanské tradici mají Vánoce dvě hlavní slavnosti: Narození Páně a Zjevení 
Páně. My jsme v jistém významu uprostřed (někde – jako třeba u nás - slaví již Zjevení 
Páně). Základním tématem je pojem „moudrost“ nebo „slovo“. Tyto pojmy křesťané vztáhli 
na Ježíše. Nejen, že je moudrý, ale on je Moudrost sama. On je Boží Moudrost, která 
přebývá mezi námi! 

Jeruzalém dostává ohromné zaslíbení: místo temnoty přijde světlo, místo chudoby a 
poníženosti velebnost Boží. Ke „zbytku Izraele se připojí nejenom další Židé, ale dokonce 
další národy z přímořských oblastí a z Arábie. Mudrci jsou představiteli těchto národů. 

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 
 „Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil“ (Lk 2,15), říkají 
pastýři na to, co jim oznámili andělé. Je to překrásné poučení, kterého se nám dostává 
jednoduchým vylíčením. Na rozdíl od mnoha lidí zabraných do konání tisíce jiných věcí stávají se 
pastýři prvními svědky toho podstatného, to znamená spásy, jež je darována. Jsou to ti 
nejpokornější a nejchudší, kteří umějí přijmout událost vtělení. Bohu, který nám jde vstříc 
v betlémském Dítěti, odpovídají pastýři tím, že se vydávají na cestu k němu, na setkání lásky 
a vděčného úžasu. Právě toto setkání Boha s jeho dětmi, k němuž dochází díky Ježíši, dává život 
našemu náboženství a vytváří jedinečnou krásu, jež se zračí zejména v jesličkách. 
6. Do svých betlémů obvykle vkládáme mnoho symbolických postav; především postavy žebráků 
a lidí, kteří neznají jiné bohatství než bohatství srdce. I oni jsou zcela nablízku Dítěti Ježíši, aniž by 
je někdo mohl vyhostit nebo odehnat od improvizované kolébky, která okolostojící chudé vůbec 
nevyvádí z míry. Chudí mají přímo privilegované místo v tomto tajemství a často jsou to oni, kdo 
má největší schopnost rozpoznat přítomnost Boha mezi námi. Chuďasové a prosťáčci v betlémě 
připomínají, že Bůh se stává člověkem pro ty, kteří více vnímají potřebu jeho lásky a prosí o jeho 
blízkost. Ježíš „tichý a pokorný srdcem“ (Mt 11,29) se narodil chudý a vedl prostý život, aby nás 
naučil chápat to podstatné a žít z toho. Z betléma jasně vysvítá poselství, že se nesmíme nechat 
klamat bohatstvím a spoustou nabídek prchavého štěstí. Herodův palác stojí v pozadí a je zavřený 
a hluchý k radostné zvěsti. Svým narozením v jesličkách zahajuje Bůh jedinou velikou revoluci, 
která dává naději a důstojnost lidem vyděděným a postaveným na okraj: revoluci lásky, revoluci 
něhy. Z jesliček hlásá Ježíš svou mírnou mocí výzvu dělit se s těmi posledními, což je cesta 
k lidštějšímu a více bratrskému světu, z něhož není nikdo vyloučen ani odsunut na okraj. Děti, 
ale také dospělí často rádi přidávají do vánočního betléma jiné postavičky, které zdánlivě nemají 
s evangelním vyprávěním žádnou souvislost. A přece takováto představivost touží vyjádřit, 
že v novém světě, který započal Ježíš, je prostor pro všechno, co je lidské, a pro každé stvoření: 
od pastýře ke kováři, od pekaře k muzikantovi, od žen nesoucích džbány s vodou k hrajícím si 
dětem... to všechno představuje každodenní svatost a radost z konání každodenních věcí 
mimořádným způsobem, neboť Ježíš s námi sdílí svůj božský život. 
7. Postupně nás betlém přivádí k jeskyni, kde nacházíme postavy Marie a Josefa. Maria 
je maminka, která rozvažuje o svém dítěti a ukazuje ho těm, kdo ho přicházejí navštívit. Její soška 
umožňuje přemítat o velkém tajemství, do něhož byla tato dívka vtažena, když Bůh zaklepal 
na dveře jejího neposkvrněného srdce. Na andělské zvěstování, jež ji žádalo, aby se stala matkou 
Boží, odpovídá Maria svou plnou a naprostou poslušností. Její slova „Jsem služebnice Páně: ať se 
mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38) jsou pro nás všechny svědectvím, jak se s vírou odevzdávat 
do Boží vůle. Svým „ano“ se Maria stala matkou Božího Syna, aniž by tím ztratila svoje panenství, 
ale dokonce ho tak posvětila. Spatřujeme v ní matku Boží, která si svého Syna nenechává jen pro 
sebe, ale ode všech žádá, aby jeho slovu naslouchali a uváděli ho ve skutek (srov. Jan 2,5). 
Vedle Panny Marie je svatý Josef jako ochránce Dítěte i jeho matky. Obvykle je znázorňován s holí 
v ruce a někdy drží lampu. Svatý Josef plní v Ježíšově a Mariině životě velice důležitou roli. 
Je opatrovníkem, který neúnavně chrání svoji rodinu. Když jej Bůh upozorní na ohrožení Herodem, 
neváhá se vydat na cestu a utéci do Egypta (srov. Mt 2,13-15). A když nebezpečí pomine, přivede 
rodinu do Nazareta, kde se stává prvním vychovatelem dítěte a dospívajícího Ježíše. Josef nesl 
v srdci velké tajemství, které zahalovalo Ježíše a Marii, jeho snoubenku, a jako spravedlivý muž se 
vždycky odevzdával do Boží vůle a také ji plnil. 

 (pokračování) 
 

 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Když mi spadl kámen ze srdce 

Situace se zdála naprosto bezvýchodná. Člověk mohl jen předjímat různé 
katastrofické scénáře a to vše ti svěřovat. Je obdivuhodné, s jakou elegancí a 
lehkostí jsi to vše vyřešil. I bez nějakého většího „člověčího přičinění“. Stačilo věřit a 
mít naději. Nejen za to, že nás nikdy nenecháš na holičkách a pomáháš nám řešit 
zdánlivě neřešitelné, chci tě, Pane chválit.  

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

• Bože, pamatuj i na všechny lidi zlé vůle 

Jednoho dne přerušil mistr modlitbu svých učedníků a řekl: „Proč se pořád 
modlíme za ty dobré? Ti už přece svojí odměnu mají.“Učedníci se na něj tázavě 
podívali. Mistr pokračoval: „Nebudete připraveni bojovat se zlem, dokud nedokážete 
vidět dobro, které může působit.“ To zanechalo učedníky ve značném zmatku, ale 
jejich mistr neudělal nic pro to, aby jim to ulehčil.  Druhý den jim však přinesl tuto 
modlitbu, která se údajně našla naškrábaná na kousku balicího papíru v 
koncentračním táboře Ravensbrück: 

„Pane, pamatuj nejen na všechny lidi dobré vůle, ale i na všechny lidi zlé vůle. 
Nevzpomínej jen na všechno utrpení, které způsobili. 
Rozpomeň se na plody, které jsme přinesli 
díky tomuto utrpení my: na naši solidaritu, naši věrnost, 
naši odvahu, naši pokoru a naši velkorysost, 
na velikost srdce, které toto všechno inspirovalo. 
A až stanou před tebou, aby byli souzeni, učiň, ať tyto plody, které jsme přinesli, 
byly jejich odměnou a odpuštěním.“             

Se svolením zpracováno podle knihy: Brunno Ferrero, Sny pro Duši                                    

   (www.vira.cz) 

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

Výběr z došlých reakcí našich čtenářů: 

Chvála Kristu, patřím k těm, kdo si nechává posílat bibl.sms na den. Dnes 
jsem k tomu přečetla článek na Vašich stránkách. Také já jsem včera dostala 
během dopoledne sms x-krát. 

A víte, že to pro mne bylo zajímavé? Už ten včerejší biblický citát "Proč se 
trápíš ve svém srdci? (1 Sam1,8)"! 

Já to dokonce považovala za napomínání od Boha. Pravdou totiž je, že se 
něčím trápím ve svém srdíčku už dost dlouho. Já vím, že nemám a snažím se o 
to, ale skutečnost bývá těžší.      (www.vira.cz) 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – příští neděle je Svátek Křtu Páně. Jím končí doba 
vánoční (koledy, výzdoba, jesličky). 

• Setkání seniorů farnosti – se uskuteční ve čtvrtek od 16 hodin na faře v Pouchově. 
Přijďte mezi nás a prožijte hezké společné chvíle ve výborné atmosféře končící 
vánoční doby. 

• Unikátní výstava - Unikátní soubor východočeského gotického umění bude poprvé 
vystaven v rámci výstavy Uprostřed Koruny české.  Doba trvání: 6. únor – 28. červen 
2020. Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250-1550 zaplní téměř 
celý interiér nově zrekonstruované výstavní budovy Muzea východních Čech v Hradci 
Králové a bude obohacena o významné mezinárodní zápůjčky. Poprvé v novodobé 
historii představí ucelený pohled na bohatství regionu východních Čech v období 
od 13. do 16. století. Dosud málo známý fond středověké a raně renesanční výtvarné 
kultury východočeského regionu bude představen v širokých kulturně historických 
souvislostech střední Evropy. Na výstavě bude shromážděno přes 400 uměleckých 
předmětů zahrnující sochy, deskové obrazy, celé středověké oltáře, knižní malbu, 
archiválie, umělecké řemeslo, archeologické památky a doklady každodennosti 
středověkého člověka. 
 

 

Bohoslužby v příštím týdnu od (6. – 12. 1. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

6.1. Po 7,30  17,00 
Za dar víry pro děti a vnou-
čata a za živé a +z rodin 

7.1. Út ------  ------  

8.1. St 18,00 
Za Alexandra Tischlera, 
Marii Vaňkovou a za živé  
a +z jejich rodin 

17,00 Za +Růženu Zikánovou 

9.1. Čt 18,00 
Za rodinu Drábkovu, 
Fábinovu a Outratovu 

-----  

10.1. Pá 18,00  17,00 Na dobrý úmysl 

11.1. So 18,00 Za farnost 17,00  

12.1. Ne   8,00 
Za Václava France, 
manželku, syna Romana a 
dceru Ivanu 

9,30 
Za zdraví a Boží ochranu 
Otce Jamese a Peggy 
Kirby 

Lektoři Ne   
Jan Mádlík sen. 
Jan Mádlík jun. 
Marie Košňarová 

Ne 
Zdeněk Krám 
Jitka Bartošová 
Marie Bártová 

Čísla písní k liturgii  217,214,201  217,214,201 

Úklid kostela    
 

Ještě Silvestrovský humor :  
Přeje pan Krško sousedovi: „Tak hodně štěstí do nového roku!” „Neblbněte,” říká soused, 
„vždyť už je únor!” „A safra, to zase bude doma mazec,” zanaříká pan Krško. „Přetáhl jsem 
Silvestra ještě víc než loni!” 

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