
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                   
 
 
K zamyšlení: 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Izaiáš 40,1-5.9-11 

 
 

                 

 

2. čtení: 2 Petr 3,8-14 

 
 

 
 
 

Evangelium: Marek 1,1-8 

 

 
 

  
Prosinec 2020 

Evangelizační úmysl  
Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem Kristem byl živen slovem Božím a životem 
modlitby. 

Národní úmysl 
Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily každého 
přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar života.  
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2. neděle adventní 
6. prosince LP 2020 

Barva fialová. Mše vlastní. Bez Gloria 

Liturgický cyklus B 

Odp. Žalm: Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej nám 
svou spásu. 

Marek otevírá své evangelium vystoupením nového proroka – Jana Křtitele kolem roku 30 
po Kr., kdy je zem ovládána Římany. Jan je vylíčen jako nevšední strhující postava. Je to 
čas nabitý očekáváním příchodu mesiáše – krále, který Izraele vysvobodí. A Jan Křtitel 
říká: „Právě přichází!“ 

Druhý list Petrův patří k nejmladším textům Nového zákona, zřejmě odráží atmosféru 
prvních křesťanů. Čekali, že Ježíš přijde jen pár let po zmrtvýchvstání. Nepřišel, a tak se 
ptají proč. Autor vykresluje konec světa pomocí tehdejší představy o vesmíru. Přes 
dobovou představu světa zaznívá podstatné: Pán přeci přijde a my ho máme přivítat do 
připraveného domu svého „já“. 

Adventní čas se naplno rozběhl. Mnohdy se nám ale nedaří přibrzdit tok starostí, 
a skutečnost Boží blízkosti se tak lehce ztratí z pozornosti. Dnes se budeme soustředit 
právě na to, jak se připravit, aby nás přicházející král a jeho vláda neminuli. 

Čteme začátek tzv. Deuteroizaiáše, tedy samostatné knihy vzniklé v 6. stol. př. Kr. 
Izraelité byli zdecimovaní, v babylonském zajetí, daleko od domova, který je v troskách. V 
této atmosféře se Bůh skrze proroka pokusí vykreslit skleslému lidu záchranu podobně, 
jak by to dnes učinil režisér ve velkolepém filmu: po mnoha dramatických událostech 
přichází záchrana! 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ať je letošní advent momentem zvláštní milosti 

(Papež František) 

 
Vatikán. Dopoledne papež v přímém přenosu ze soukromé knihovny Apoštolského paláce 
pronesl sedmnáctou část cyklu katechezí o modlitbě. Byla uvedena čtením z listu sv. Pavla 
Efesanům (Ef 1,3-6), kde apoštol národů chválí Boha. V biblickém textu je použit slovesný tvar 
„buď pochválen“, který tlumočí původně hebrejský termín beracha (berakha, lat. benedictus, řec. 
eulogetos), což je výraz Boží přízně a dobroty, ale také lidský projev chvály, vděčnosti a úcty 
za obdržené dobrodiní. Do češtiny se nejčastěji překládá jako požehnání (z německého 
segnen), ale také jako dobrořečení či velebení. Papež v katechezi mimo jiné řekl: „Na počátku 
světa je tedy Boží „dobrořečení“. Bůh vidí, že každé dílo Jeho rukou je dobré a krásné, 
a když dojde k člověku, a dovršuje se stvoření, konstatuje, že je »velmi dobré« (Gen 1,31). 
Krátce poté se krása, kterou Bůh vtisknul svému dílu, znetvoří, a lidská bytost se stává 
zkaženým tvorem, schopným šířit ve světě zlo a smrt. Nic však nedokáže nikdy smazat onu 
prvotní dobrotu, kterou mu vtisknul Bůh; onu stopu dobra, již Bůh vtisknul do světa, lidské 
přirozenosti, nás všech: schopnost žehnat a být žehnáni. Bůh se ve stvoření nezmýlil, 
ba nezmýlil se ani ve stvoření člověka. Naděje světa plně spočívá v Božím požehnání. Bůh nám 
neustále přeje dobro“. 

Po hlavní promluvě papež Fratnišek apeloval na ukončení násilí v Nigérii: „Rád bych ujistil 
o své modlitbě za Nigérii, která bohužel opětovně zažila krveprolití při dalším teroristickém 
masakru. Minulou sobotu bylo na severovýchodě této země surově zavražděno více než sto 
rolníků. Kéž je Bůh přijme do věčného pokoje a utěší jejich rodinné příslušníky. Ať Bůh obrátí 
srdce lidí, kteří páchají tyto hrůzné zločiny, hluboce urážející Jeho jméno.“ 

Svatý otec dále připomenul čtyřicáté výročí mučednictví čtyř misionářek, občanek Spojených 
států amerických, v Salvadoru. Tři řeholnice a jedna laická spolupracovnice zemřely ve stejném 
roce jako sv. Óscar Romero. „Na dnešek připadá čtyřicáté výročí úmrtí čtyř severoamerických 
misionářek, zavražděných v Salvadoru. Ita Fordová a Maura Clarková, dominikánské sestry 
z Maryknoll, voršilka Dorothy Kazelová a dobrovolnice Jean Donovanová, byly 2. prosince 1980 
uneseny, znásilněny a popraveny paramilitární jednotkou. Sloužily v Salvadoru v kontextu 
občanské války a za velikého rizika roznášely jídlo a léky běžencům a pomáhaly nejchudším 
rodinám. Tyto ženy velkoryse prožívaly svou víru a jsou nám všem vzorem, abychom byli 
věrnými misionářskými učedníky.“ Dodejme, že těla zavražděných misionářek byla nalezena 
dalšího dne pohozená v terénu, jako těla tisícovek dalších obětí. Život severoamerických sester 
připomene mše svatá, kterou dnes večer v Římě bude sloužit kardinál Michael Czerny, 
podsekretář sekce pro migranty a uprchlíky vatikánského Úřadu pro integrální lidský rozvoj. 
Po souhrnech katecheze v dalších osmi jazycích se Petrův nástupce se všemi, kdo sledovali 
dnešní přenos, rozloučil slovy: „Adventní doba, která začala minulou neděli, ať je pro každého 
z vás momentem zvláštní milosti. Myslím nakonec zejména na staré, mladé a nemocné lidi 
a na novomanžele. Všechny vybízím, aby tuto liturgickou dobu přípravy na Narození Páně 
prožívali bdělým a velkodušným hledáním Boží vůle.“ 
Nakonec, po modlitbě Otče náš, papež všem požehnal. 
 

Od 3. prosince 2020 
 

je povolen počet účastníků bohoslužeb ve výši do 30 osob. Bohužel – stále nám to neumožňuje 
konání nedělních bohoslužeb na Rožberku. Tato situace se pravděpodobně nezmění do konce 
tohoto roku. Využijte, prosím, proto bohoslužby o všedních dnech každého týdne. Každá mše 
svatá ve všedních dnech má platnost mše svaté nedělní. Děkujeme za pochopení. 

 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

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

Nedokážu se rozhodnout 

Žalm 119:66“ Nauč mě okoušet a znát, co je dobré, já tvým přikázáním věřím.“ 

Nevím. Prostě nevím. Mám před sebou několik cest. Bojím se, že když vyberu 
jednu z nich, mohla by být špatná. Nechci se vracet. Bojím se špatných rozhodnutí, 
odpovědnosti. A tak sedím, koukám na ty cesty a čekám. A to je mnohem horší než 
vybrat jednu z variant a jít tam. Nerozhodnost zvyšuje můj neklid. Zvedám se tedy na 
cestu a jdu. A najednou cítím Boží přízeň. On mi v té cestě pomáhá, odstraňuje trny, 
kopřivy a nerovnosti. Často ale musím ten první krok udělat já. 

Milosrdný Ježíši, pomáhej mi, abych Ti dokázala bezmezně důvěřovat. 

 

• Půst za ukončení pandemie – Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami 
sebe (pokračování) 

Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a 
citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na 
libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou.  

Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12. 

Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se 
necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi 
kolem nás.“ 

  (www.bihk.cz) 

 

• Naše neviditelná služba z lásky k Němu má stěžejní význam pro věčnost 
(2.část) 

Bůh vidí do našeho srdce, zná nejen naše slabé stránky – prohrané zápasy s 
leností, předsudky, sobectvím..., ale i silné. Každý je od něj máme. Proto nás znovu 
povzbuzuje, abychom vycházeli ze sebe směrem k druhým. Ví, co je opravdu 
důležité. Jde totiž o VŠECHNO – o věčný život. O to, jak bude vypadat náš život bez 
konce. 

Někdo vynaloží mnoho úsilí pro malý vstřícný krok, jiný lehko zvládne velkou věc. 
Nesrovnávejme se s druhými, ale vyprošujme si na svou cestu denně lásku a 
inspiraci Ducha svatého, trpělivost, shovívavost, posilu… 

V každém našem jednání, slově i myšlence vedených láskou, v každém 
nezištném vydání sebe sama přichází Boží království – do našeho srdce i do srdce 
obdarovaného. Láska otevírá cesty a boří ledy.        
  

     (www.vira.cz) 

 



  
 

 

➢ Farní ohlášky:  
 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Ambrože, biskupa 
milánského, učitele církve, v úterý je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu (dogma z r. 1854) – na Rožberku pouť, v sobotu je památka 
sv. Damasa I., papeže a památka Panny Marie Guadalupské, příští neděle 
je 3. neděle adventní (gaudete = radostná). 

• Sbírka na azylové domy – milí přátelé, i letos chceme uskutečnit adventní finanční 
sbírku na azylové domy. Forma ale bude trochu jiná. Pokud navštívíte bohoslužby 
v průběhu týdne či v neděli, budete mít možnost vložit svůj finanční příspěvek 
do krabičky připravené na stolku s obětními dary. S výší vybrané částky budete jako 
každý rok seznámeni ve farním zpravodaji.  Všem dárcům předem děkujeme.  

• Diecézní časopis Adalbert – poslední letošní zpravodaj už čeká na čtenáře - 
30. ročník diecézního zpravodaje a časopisu se završil prosincovým vydáním. 
Příští ročník si můžete předplatit i Vy... Stačí napsat na: adalbert@bihk.cz a požádat 
o roční předplatné, které stojí 319 Kč. Předplatné můžete darovat i jako dárek. A nejen 
jako vánoční. V tom případě si u nás požádejte o dárkový poukaz. Adalbert 
je tu pro Vás! 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bohoslužby v příštím týdnu (7. – 13. 12. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

7.12. Po 7,00  17,00 
Za živé a +z rodiny 
Příhodovy a Hejcmanovy 

8.12. Út 18,00  17,00 Za +Milenu Kuchařovou 

9.12. St 18,00  17,00 
Za +z rodiny Přikrylovy, 
Tajbrovy a Kocourkovy 

10.12. Čt 18,00  17,00  

11.12. Pá 18,00  17,00 
Za +Františka Chmelíka  
a živé členy rodiny 

12.12. So 18,00 Za farnost 17,00 Za +z rodiny Waymanovy 

13.12. Ne  8,00 
Za +Miroslava Malečka  
a rodinu Doležalovu 

------  

Lektoři Ne   Ne  

Čísla písní k liturgii  101,123,127  101,123,127 

Úklid kostela skupina II.   
 

Myšlenka pro zamyšlení:  

Co znamená milovat bližního? Znamená to vášnivě toužit po tom, aby miloval Boha. Protože 
jen tak může být trvale šťastný.  
                                                                                                               (sv. Vincenc z Pauly) 

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