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K zamyšlení: 
 
 
 
 
 
 
Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Izaiáš 42,1-4.6-7 

 
 

                 
 

2. čtení: Skutky apoštolů 10,34-38 

 
 
 

Evangelium: Matouš 3,13-17 

 

 

 

 

Svatý otec na slavnost Zjevení Páně 

V pozoruhodné homilii se papež František věnoval tříkrálovému tématu adorace, 
tedy klanění, které je základním postojem člověka, jenž se považuje za bytost stvořenou 
Bohem, a požadavkem víry. 

„Klanění vyjevuje, že víra není pouhý souhrn krásných nauk, nýbrž vztah lásky 
k živé Osobě. Ve vztahu k Ježíši poznáváme Jeho tvář. Klaněním objevíme, že křesťanský 
život je milostný příběh, kde nestačí jen správné ideje, nýbrž je zapotřebí klást na první 
místo Boha, jako to činí zamilovaný s osobou, kterou miluje. Taková má být církev, totiž 
zamilovaná ctitelka svého Ženicha Ježíše.“          
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Svátek Křtu Páně 
12. ledna LP 2020 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria. 
Liturgický Cyklus A 

Odp. Žalm: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu. 
 

Ocitáme se na konci Pánova veřejného působení, po něm již přijdou události Velikonoc. 
Text je tzv. eschatologickou řečí (Mt 24–25). Hlavní téma je příchod Syna člověka na konci 
věků. Ježíš orientuje posluchače nikoli ke strachu či zjišťování detailů, ale k připravenosti 
na setkání s Bohem. 

Apoštol Petr se podivuhodným způsobem dostane do domu pohanského setníka Kornelia, 
který zatoužil poznat víru. Když Petr slyší, jak Bůh jedná v srdcích těchto pohanů, plný radosti 
vypráví, jak to všechno s Ježíšem začalo… 

Svátek Křtu Páně uzavírá vánoční dobu a tvoří tak spojnici mezi událostmi Ježíšova 
narození a jeho veřejného vystoupení, o němž budeme číst v následujících nedělích. Svým 
křtem Ježíš zjevuje světu, že je zachránce. Nenechme se mýlit tím, že sám Pán přijal 
křest. Nečiní to na znamení pokání za vlastní hříchy. Ježíš zde bere hřích na sebe! 

Od 40. kapitoly se styl proroka Izaiáše mění, a proto se domníváme, že jde o jiného autora 
než v předešlé části. Tento text vznikl v době největšího útlaku v babylonském zajetí 
v 6. století př. Kristem a právě zde Bůh zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání. 
Jak bude jeho záchrana vypadat? 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Admirabile signum o významu a hodnotě jesliček – (dokončení) 
 

8. Srdce betléma začne tlouci, když v den Vánoc vložíme do jesliček postavičku Dítěte Ježíše. Takto se 
představuje Bůh: v dítěti, aby se nechal vzít do naší náruče. Ve slabosti a křehkosti skrývá svoji noc, 
která všechno tvoří a přetváří. Zdá se to nemožné, ale přece je tomu tak: v Ježíši byl Bůh dítětem 
a v tomto stavu chtěl zjevit velikost svojí lásky, která se projevuje úsměvem a rukama vztaženýma ke 
komukoli. Narození dítěte budí radost a úžas, protože nás staví před velké tajemství života. 
Když vidíme zářící oči mladých manželů před jejich právě narozeným dítětem, chápeme city Marie 
a Josefa, kteří pohledem na Dítě Ježíše vnímali přítomnost Boha ve svém životě. „Život se zjevil“ (1 Jan 
1,2), takto shrnuje apoštol Jan tajemství vtělení. Jesličky nám ukazují tuto jedinečnou a mimořádnou 
událost, která změnila běh dějin a od níž se také počítá náš letopočet: před Kristovým narozením 
a po Kristově narození, a umožňují nám se jí dotknout. Způsob Božího jednání je téměř omračující, 
protože se jeví jako nemožné, aby se Bůh zřekl svojí slávy a stal se člověkem jako my. Jaké překvapení 
vidět Boha, který přijímá naše způsoby: spí, pije mateřské mléko, pláče a hraje si jako všechny děti! 
Bůh jako vždycky udivuje, je nepředvídatelný, neustále mimo naše schémata. Proto jesličky, které 
ukazují Boha tak, jak přišel na svět, nás vybízejí, abychom přemýšleli o svém životě napojeném na Boží 
život a stali se jeho učedníky, chceme-li dosáhnout konečného smyslu života. 
9. Když se přibližuje slavnost Zjevení Páně, přidávají se do betléma figurky třech králů. Tito mudrcové 
a bohatí pánové z Východu se díky pozorování hvězdy vydali na cestu do Betléma, aby poznali Ježíše 
a přinesli mu svoje dary: zlato, kadidlo a myrhu. Také tyto dary mají alegorický význam: zlato uctívá 
Ježíšovu královskou důstojnost, kadidlo jeho božství a myrha jeho svaté lidství, které pozná smrt 
a pohřeb. Pohled na tento jesličkový výjev nás vede k zamyšlení nad odpovědností, kterou má každý 
křesťan za šíření evangelia. Každý z nás se stává nositelem radostné zvěsti pro ty, s nimiž se setkává, 
a konkrétními skutky milosrdenství dosvědčuje radost ze setkání s Ježíšem a jeho lásku. 
Mudrcové nás učí, že je možné vyjít zdaleka a dojít až ke Kristu. Jsou to bohatí muži, moudří cizinci, 
žíznící po nekonečnu, kteří odcházejí na dlouhou a nebezpečnou cestu, jež je přivede až do Betléma 
(srov. Mt 2,1-12). Tváří v tvář Dítěti Králi je zachvacuje veliká radost. Nenechají se pobouřit chudým 
prostředím a neváhají pokleknout a klanět se mu. Před ním pochopí, že s jakou svrchovanou 
moudrostí Bůh ovládá běh hvězd, tak stejně řídí i chod dějin a sesazuje mocné a povyšuje ponížené. Po 
svém návratu do vlasti zajisté vyprávěli o překvapivém setkání s Mesiášem a otevřeli tak cestu 
evangeliu mezi národy. 
10. Před jesličkami se mysl ráda vrací do dětských let, kdy se dychtivě čekalo, až se začnou stavět. 
Tyto vzpomínky nás vždycky přivádějí k novému uvědomění si velkého daru, který jsme dostali, 
když nám byla předána víra, a zároveň nám dávají pocítit povinnost a radost umožnit dětem a vnukům, 
aby prožili tutéž zkušenost. Není důležité, jak se betlém vystrojí; může být stále stejný nebo se každý 
rok měnit. Záleží na tom, aby promlouval k našemu životu. Všude a jakoukoli formou vyprávějí jesličky 
o Boží lásce, o Bohu, který se stal děťátkem, aby nám pověděl, jak blízko je každé lidské bytosti, 
ať se nachází v jakékoli situaci. 

Drazí bratři a sestry, jesličky jsou součástí milého i náročného procesu předávání víry. Počínaje 
dětstvím a potom v každém životním období nás vedou k rozjímání o Ježíši, ke vnímání Boží lásky 
k nám, abychom cítili a věřili, že Bůh je s námi a my jsme s ním a že díky onomu Dítěti – Synu Božímu 
a Panny Marie – všichni jsme dcerami a syny, a abychom vnímali, že v tom spočívá štěstí. Ve škole 
svatého Františka otevřeme srdce této prosté milosti a dovolme, aby se z tohoto úžasu zrodila 
pokorná modlitba: naše „díky“ Bohu, který s námi chtěl sdílet všechno, aby nás nenechal nikdy 
samotné.  

Greccio, svatyně prvních jesliček, 1. prosince 2019, v sedmém roce mého pontifikátu. 
FRANTIŠEK 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

• Okénko: „Modlitba pro tebe“: Když mám všeho plné zuby 

Zdánlivé maličkosti, které umí člověka naštvat, se během dnešního dopoledne 
nepříjemně nakupily.  A do toho ten nepříjemný stres. Tak dlouho se chodí se 
džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. U toho mého pomyslného džbánu už je ucho 
téměř na vlásku. Děti to velmi dobře vycítí a dělají nevědomky všechno možné, aby 
se to ucho utrhlo úplně. A nakonec „je džbán na zemi a voda je rozlitá“. Člověk by 
měl mít pocit, že už hůř být nemůže, ale ono se to přehoupne – a on je opět nahoře. 
To, co mě ještě před pár hodinami štvalo, je rozptýleno.  

Bože, Ty nás nikdy nenecháš klesnout do zoufalství a beznaděje, a když už 
nemůžeme, opět nás pozvedáš. Nejen za to Tě chci, Pane, chválit. 

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

                                                                          

• Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020 

Ve dnech 18. – 25. ledna 2020 se budou křesťané z různých církví společně 
modlit za jednotu. Mottem týdne je verš: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ 
(Sk 28,2) 

Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova 
slova, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. (Jan 17,21) 

Smíme se scházet svobodně, napříč jednotlivými církvemi či denominacemi. Dar 
svobody, který jsme si nedávno intenzivně a vděčně připomínali, tvoří dostatečný a 
bezpečný prostor pro společné bohoslužby, bez ohledu na velikost farností, měst či 
obcí. Scházejme se, modleme se, zpívejme společně Bohu ke cti a slávě. Vždyť se 
možná jako sousedé potkáváme na ulicích, jako kolegové v zaměstnání, i jinde. Jaký 
zázrak, že se spolu smíme modlit. Nepromarněme čas, který je nám z Boží milosti 
dáván.                                   

                       (bihk.cz) 

• Benefiční křesťanský bál 

Výtěžek plesu půjde na podporu Speciální školy v Hradci Králové (zařízení 
Diakonie Českobratrské církve evangelické). 

Benefiční křesťanský bál se bude konat 18. ledna 2020 od 20.00 hodin 
v Adalbertinu: velký sál – Lucky Band, malý sál – Electrophonix. Předtančení: irské 
tance a flamenco. Cena vstupenek: pro velký sál a přísálí 280 Kč, pro malý sál 240 
Kč. Předprodej: Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, 9.00–16.00 hod., dále po 
dohodě na tel. 604 838 882. 

             (bihk.cz) 

 



  

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pátek je památka sv. Antonína, opata, v sobotu 
je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů – začíná týden modliteb za jednotu. 
Příští neděle je 2. neděle v mezidobí. 

• Net For God – promítání filmového dokumentu se uskuteční ve čtvrtek od 19,30 hodin 
ve farním sále na Pouchově. Téma: Zasévání slova. Zatímco mnohé Církve, zejména 
v západních zemích zažívají pokles počtu praktikujících věřících, stále rostoucí počet 
farností prožívá opravdovou pastorační proměnu. Film podává svědectví o farnosti 
sv. Barnabáše v londýnské čtvrti Kensington, která již 30 let zavádí do pastoračního 
plánu misionářské prvky. Film vznikl ve Francii v rámci Mezinárodní ekumenické 
fraternity NET FOR GOD, která je rozšířena v mnoha zemích světa za účelem 
modlitby a úsilí o jednotu křesťanů. Každý měsíc je představen film, který napomáhá 
vzdělání ve víře nebo reaguje na aktuální události v Církvi a ve světě. 
Malé občerstvení zajištěno. Srdečně zveme. 

• Pohřeb pana Miroslava Krejcara – hlavně pro ty, kteří ho znali z Rožberka - se 
uskuteční ve čtvrtek ve 13 hodin na Pouchově. Po zádušní mši svaté bude rakev 
se zesnulým uložena do rodinného hrobu. 

 
 

 
 

Bohoslužby v příštím týdnu od (13. – 19. 1. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

13.1. Po 7,30  17,00 Na dobrý úmysl dárce 

14.1. Út 12,30 Setkání kněží Díla Mariina ------  

15.1. St 18,00  17,00  

16.1. Čt 18,00 
Za rodinu Halasovu, 
Šatníkovu a duše v očistci 

17,00 
Na poděkování  
za dožitá léta 

17.1. Pá 18,00 Františkáni 17,00  

18.1. So 18,00 Za farnost 17,00  

19.1. Ne   8,00 
Za živé a +z rodiny 
Vlachovy, Hurdálkovy a 
Bielikovy 

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

Lektoři Ne   
Petra Petrová 
Zdeněk Petr  
Ludmila Černá 

Ne 
Stanislava Poznarová 
Petr Rusek 
Lukáš Kyrian 

Čísla písní k liturgii  512  512 

Úklid kostela     

Horský turistický humor:   
Turisté opouští horský seník, ve kterém přespali... "Bačo, to do toho seníku pořád zatéká?" 
"Ne pořád, jenom když prší..." 

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