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Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Izaiáš 63,16b-17.19b; 64,2b-7 

 
 

                 

2. čtení: 1 Korinťanům 1,3-9 

 
 

 
Evangelium: Marek 13,33-37 

 

 
 
 

Z výzvy českých a moravských biskupů k modlitbě, postu a almužně 

Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě 
slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali 
do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění 
modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, 
ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně 
pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví. 

(cirkev.cz) 
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1. neděle adventní 
29. listopad LP 2020 

Barva fialová. Mše vlastní. Bez Gloria 

Začíná liturgický cyklus B 

Odp. Žalm: Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme 
spaseni 

Náš text zaznívá v Markově evangeliu jako poslední veřejné Ježíšovo slovo před 
zatčením a smrtí. Vrcholným bodem tohoto textu je svěření moci jednotlivým 
služebníkům, a tedy i nám. „Bděte“ zaznívá v atmosféře strachu z Kristova zatčení, ale i 
velkého odhodlání neztratit Ježíšův odkaz. 

List Korinťanům je odpovědí na dopis, v němž křesťané položili Pavlovi řadu nesnadných 
otázek především z praktického života jejich společenství. Čteme úvodní slova tohoto 
Pavlova dopisu. Řadu z témat již nyní zmiňuje! Mezi nimi i příchod Pána na konci věků. 

Vstupujeme do nového liturgického roku, v němž budeme číst nedělní cyklus B, tedy 
především texty Markova evangelia. Na mnoha místech se dnes při bohoslužbě žehná 
adventní věnec, symbol vítězného věnce, kterého máme dosáhnout. Advent jako čas 
přípravy na příchod Pána je především výzvou k bdělosti. 

Po babylonském zajetí se mohli Izraelité vrátit domů (po roce 539 př. Kr.). Ale lidé přišli 
do zničené země a byli zklamaní. Prorok Izaiáš je přesvědčuje, že Bůh je neopustil. 
Ba naopak! Ale sám také burcuje Pána, aby nenechal svůj lid v jeho neradostné situaci. 

Kontakt: Pouchov, Velká 1/66, 503 41 Hradec Králové 7 
farní kancelář: pondělí od 9 – 11 hodin, telefon-pevná 495 215 083 
Internet: www.pouchov.farnost.cz  -  e-mail: rkf.pouchov@seznam.cz 

ICLic. Miloslav Šiffel, farář, mobil: 605 285 796, email: siffel.miloslav@dihk.cz 

 



 

Stránka je věnována ke vzdělávání, informacím i zamyšlení               Připravuje P. Miloslav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Advent, jaký tu ještě nebyl 
 

Letošní advent bude jiný: v kulisách pandemie. Čeká nás liturgické období, 
které bude podobně jako Velikonoce ještě více rodinné než jiné roky. Udělejme si 
z toho přednost.  

„Obávám se, že budeme nervóznější, vysílenější a uzavřenější. Koronavirové 
časy u každého zvýrazní, co mu chybí nebo čeho už má nad hlavu,“ upozorňuje 
Eva Muroňová, katechetka a redaktorka dětského časopisu Duha. Jak říká, měli 
bychom s tím počítat a být k sobě v rodině ohleduplní. Což může vypadat i tak, 
že se nebudeme pouštět do velkých projektů a předsevzetí, ale na první místo 
si postavíme své nejbližší – a jako největší ctnost a dobrý skutek si vytyčíme 
trpělivost. Nebudeme opakovat manželkám a maminkám, že to nemají 
v domácnosti přehánět s úklidem, ale spíše pomůžeme, nabídneme své síly 
a oceníme jejich snahu „udělat to doma hezké“. Pro rodiče to také znamená nebýt 
příliš nároční na děti. Zkrátka budeme hledat, co můžeme udělat pro druhé, 
aniž vyjdeme za dveře domova. 
 

Zkrášlit duchovní život 

Zintenzivnit a zkrášlit můžeme také svůj duchovní život a zároveň si dopřát, 
aby to nikoho z rodiny nenudilo. Adventní věnec se může na čtyři týdny stát nejen 
dekorací, ale lze jej povýšit na střed domácnosti. „Rodina se u něj sejde k jídlu, 
hovoru, zábavě i modlitbě a z jeho rozsvěcování se může stát zvyk spojený 
s alespoň krátkou společnou modlitbou. Potřebujete motivovat? Losujte, čí to bude 
starost. S menšími dětmi spojme takovou chvíli s hrou,“ nabízí zpestření 
společných chvil Eva Muroňová. 

Každovečerní setkání u adventního věnce nemusí být nic složitého. „Vytáhněte 
zaprášené hudební nástroje a zpívejte. Povídejte si – třeba co nového ses dneska 
ve škole, i online naučil, co nového objevil. Můžete si společně číst, zacvičit 
nebo oloupat ořechy na cukroví. Tyto činnosti u adventního věnce mohou být 
klidně ve smyslu ‚dělej si, co chceš‘, ale mělo by to mít společného jmenovatele: 
můžeme dělat, co chceme, ale aby se každý mohl svým způsobem zapojit,“ 
navrhuje Eva Muroňová. Začátek a konec může být pokaždé stejný – uvedení 
do společných chvil ve formě modlitby. „Jak bude daný večer vypadat, může určit 
někdo z rodiny. Dopřejme mu roli režiséra s právem prohlásit i to, že ‚teď všichni 
budete poslouchat mé básně‘,“ směje se Eva Muroňová. 

Už nyní se střídají předpovědi, co všechno bude či nebude možné o letošních 
Vánocích zažít, jak se budou pravidla postupně uvolňovat. „Možná na nás doléhají 
obavy, kdy se otevřou obchody a zda se uvidíme se svými přáteli. Nedejme se 
tímhle otrávit. Proto nám letos přeji: Adventně se snažme! A hlavně to dělejme 
společně,“ uzavírá paní katechetka Eva. 
 

(zdoj: Katyd) 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

• Z knihy Duchovní KÁPÉZETKA ženy bojující s vlastními chybami – Kateřina 
Šťastná 

Když nejde odpustit 

Žalm37,8 „Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš 
zlého.“ 

Cítím bolest, zklamání, hněv. A on přilívá olej do ohně. Jako by do otevřených ran 
sypal sůl a smál se tomu. Odpuštění je někdy těžké. Možná až nezvladatelné. Ale 
neodpuštění ubližuje především mně samotné. A tak říkám stále dokola: odpouštím 
ti, odpouštím ti, odpouštím ti…žes mi udělal to a to. Ze začátku to tak necítím, ale 
zvu do toho Boha. Tečou mi slzy, zmítá mnou hněv, ale čím déle opakuji „odpouštím 
ti“, vlévá se do mého srdce pokoj. 

Milosrdný Ježíši, prosím, vstupuj do našich vztahů a pomáhej nám odpouštět. 

 

• Půst za ukončení pandemie 

Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu 
a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci. Více na www.bihk.cz. 

 

• Naše neviditelná služba z lásky k Němu má stěžejní význam pro věčnost 

„O posledním soudu řekne král těm po levici: Pryč ode mne, neboť jsem měl hlad, 
a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít…“  (srov. Mt 25, 41-42) 

Evangelium nám dává opět šanci pohlédnout na svůj život z Kristovy perspektivy. 
Perspektivy, kdy dobrý a naplněný život není určován výkony, ale zcela konkrétně 
projevenou láskou. 

Někoho možná pohlcuje náročné zaměstnání, starosti o zajištění rodiny, péče 
odomácnost, rodinu, škola... A pokud si někdy dovolí vydechnout, za chvíli se mu 
hlavou honí, co je ještě třeba stihnout. (Uf, za chvíli budou Vánoce:)! Jiný zas 
prochází těžkými časy, náročnými vztahy nebo osamělostí; někdy až k zoufalství, že 
není proč žít, a nevidí smysl toho trápení. 

Přesto i do těchto našich konkrétních – neideálních životů zaznívá toto Boží slovo. 
Někdy mám pocit, že s námi Bůh chce trochu zatřást. Ne aby nás deptal a stresoval 
se zdviženým prstem: „Tak jakpak si stojíš?“ 

 Netlačí na nás, abychom do všech svých starostí ještě zakomponovali starost 
o další bližní. Jen ostře připomíná, co je podstatné. Že naše neviditelná služba 
z lásky k Němu má stěžejní význam pro věčnost. Ne naše úspěchy či neúspěchy. 
Tvrdost našeho srdce se může lehce stát překážkou naplněného a radostného 
společenství s Ním na konci věků.           

     (www.vira.cz) 

 

http://www.bihk.cz/


  
 

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je svátek sv. Ondřeje, apoštola, ve čtvrtek 
je památka sv. Františka Xaverského, jezuity, velkého misionáře Japonska, pátek 
je první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Božského Srdce Páně, příští neděle 
je 2. neděle adventní. 

• Roráty – mše svatá v období adventu je sloužena vždy v pondělí v 7 hodin. Začínáme 
zítra – v pondělí 30. listopadu. Srdečně zveme. Můžete sledovat i online.  

• Při mši svaté během týdne – kdy je dovolená účast do 20 osob, máme možnost 
alespoň jednou za týden přijmout eucharistického Krista. V každý všední den 
(v období pandemie) můžeme takto splnit nedělní účast na mši svaté. Pamatujme 
na to a přijďme (třeba jako rodina) na mši svatou. 

• Návštěva starších farníků – se uskuteční v pátek 4. prosince (podle domluvy) 
v dopoledních i odpoledních hodinách. 

• Mše svatá z pouchovského kostela – pokud nebude povolena účast do 100 osob, 
bude přenášena přes internet vždy v 8 hodin ráno. Na Rožberku, bohužel, proto není 
možné sloužit nedělní mši svatou. Využívejme i tam mše svaté ve všední dny. 

• Adventní brožurky – jsou ještě stále k dispozici v kostele na pouchově i Rožberku, 
cena 26 Kč. 
 

 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (30. 11. – 6. 12. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

30.11. Po 7,00  17,00 Na dobrý úmysl dárce 

1.12. Út ------  ------  

2.12. St 18,00  17,00 
Za dar víry pro děti a vnou-
čata a za živé a +z rodin 

3.12. Čt 18,00 
Za Annu Bernášovou  
a příslušníky tohoto rodu 

17,00  

4.12. Pá 18,00  17,00 
Za +Milenu Kuchařovou a za 
živé a +kostelníky a 
kostelnice 

5.12. So 18,00 Za farnost 17,00 
Za +rodiče Ruskovy  
a za živé blízké a příbuzné 

6.12. Ne  8,00 
Za +Ottu Voláka a za živé a 
+z obou rodů 

------  

Lektoři Ne   Ne  

Čísla písní k liturgii  101,121,111  101,121,111 
 

Myšlenka pro zamyšlení:  

Nestačí mít lásku v srdci a na rtech. Musí se projevit činy. Až tehdy je dokonalá, 
když v srdcích těch, které milujeme, vzbuzuje lásku.  

(sv. František Saleský) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakce: Libuše Veselá (LV), Jitka Novotná (JN), Martin Novotný (MN), P. Miloslav Šiffel (MŠ), Matěj Havel 
(MH) Příspěvky do zpravodaje: jitun.no@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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