
  Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                   
 
 
K zamyšlení: 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Izaiáš 61,1-2a.10-11 

 
 

                 

 

2. čtení: 1 Sol 5,16-24 

 
 

 
 

Evangelium: Jan 1,6-8.19-28 

 

 

 
Papež František: O modlitbě Otče náš 

Svatý otec připomněl, že Ježíš učil své učedníky modlitbu Otče náš, aby se modlili 
za velké i pokorné věci, aby Mu adresovali všechny svoje prosby. „Prosíme Boha o ty 
nejvznešenější dary, totiž aby bylo lidem svaté Jeho jméno, nadešla Jeho vláda 
a uskutečnila se ve světě Jeho vůle k dobru.“  Stejnou modlitbou však žádáme 
i o všednější dary, jakou je „vezdejší chléb“, což je podle papeže Františka také „zdraví, 
příbytek a práce, tedy každodenní položky, jakož i za eucharistii, nezbytnou pro život 
v Kristu, a také za odpuštění hříchů, a tím pokoj v našich vztazích, co je každodenní 
otázka, protože odpuštění potřebujeme stále.“         
  (cirkev.cz)
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3. neděle adventní – gaudete 
13. prosince LP 2020 

Barva růžová. Mše vlastní. Bez Gloria 

Liturgický cyklus B 

Odp. Žalm: Velebí má duše Pána. 

Úryvek z Janova evangelia je složen z části předzpěvu a úvodního textu o Janu Křtiteli, 
který potvrzuje 
očekávání, že se Mesiáš blíží. 
Odvolává se při tom na proroka Izaiáše (toto proroctví jsme četli minulou neděli). 

Svatý Pavel zakončuje zřejmě vůbec nejstarší list Nového zákona několika 
povzbuzeními, jako když se loučíme s dětmi a dáváme jim ještě poslední poučení. 
Zmínka o Kristově příchodu je svědectvím víry prvních křesťanů v druhý příchod Pána. 

Radostná neděle (gaudete) vykresluje naději již velmi blízkého příchodu Pána. Je to den 
nabitý očekáváním. Již brzy přijde ten, který nás zachrání… Stojíme o jeho příchod, o jeho 
záchranu? Modleme se za ty, kteří ji zvláště potřebují. 

Tento text zřejmě vznikl až po návratu z Babylonského zajetí na konci 6. stol. př. Kr. V 59. 
kapitole vyznává Izrael svůj hřích, který je překážkou Boží pomoci. V 60. kapitole 
Hospodin ujišťuje svůj lid, že ho zachrání. A nyní vystupuje na scénu služebník, který 
vyhlašuje svobodu. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Papež František 
 

Charitativní činnost církve čerpá z evangelia a směřuje k němu 
 

Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji ve čtvrtek odpoledne zorganizoval 
videokonferenci zaměřenou na humanitární krizi v Sýrii a Iráku. Zúčastnili se jí zástupci 
asi padesáti charitativních katolických organizací, představitelé lokálních biskupských 
konferencí a jiných církevních institucí, řeholní kongregace působící ve dvou zmíněných 
a sousedních zemích a konečně apoštolští nunciové v Sýrii a Iráku. Cílem setkání bylo 
vyhodnocení dosavadní práce v kontextu libanonské politické krize a pandemie 
koronaviru, analýza situace, v jaké žijí křesťanská společenství v daných zemích, 
koordinace činnosti jednotlivých církevních organizací a stanovení budoucích priorit se 
zřetelem k integrálnímu rozvoji a možnému dobrovolnému návratu běženců a uprchlíků 
do původních komunit. 

Na začátku zaznělo videoposelství papeže Františka, který potvrdil trvalý zájem 
Svatého stolce o „milované národy Iráku, Sýrie a sousedních zemí“. 
„Každé úsilí – malé či veliké – vyvíjené na podporu mírového procesu lze přirovnat 
k zasazení cihly do stavby spravedlivé společnosti, vstřícné k přijetí druhého člověka, 
v níž by všichni mohli nalézt místo k pokojnému přebývání. Myslím především na lidi, 
kteří museli opustit své domovy, aby unikli válečným hrůzám, nebo hledali lepší životní 
podmínky pro sebe i své drahé. Zejména mám na paměti křesťany, donucené opustit 
místa, kde se narodili a vyrůstali, kde se rozvíjela a obohacovala jejich víra. Je třeba 
umožnit, aby přítomnost křesťanů v těchto krajích byla nadále tím, čím byla odjakživa, 
tedy znamením pokoje, pokroku, rozvoje a smíření mezi lidmi a národy. 

Za druhé se v myšlenkách zaobírám uprchlíky, kteří se chtějí vrátit do svých zemí. 
Apeluji na mezinárodní společenství, aby vyvinulo veškerou možnou snahu na podporu 
tohoto návratu a zaručilo nezbytné bezpečnostní a hospodářské podmínky, aby se mohl 
uskutečnit. Každé gesto a úsilí v tomto smyslu je velice cenné. 

A konečně se zamýšlím nad dílem katolických agentur, které se zapojují 
do humanitární pomoci. Povzbuzuji všechny vás, kteří se po vzoru milosrdného 
Samaritána bezvýhradně zasazujete o přijetí, péči a doprovázení migrantů a vnitřních 
uprchlíků v těchto zemích, nehledě na jejich vyznání. Jak jsem již mnohokrát řekl, církev 
není nezisková organizace. Naše činnost čerpá z evangelia a směřuje k němu. 
Naše pomoc má být hmatatelným znamením místní církve pomáhající jiné, trpící církvi, 
prostřednictvím těchto nádherných nástrojů, jimiž jsou katolické agentury 
pro humanitární pomoc a rozvoj. Církev pomáhající jiné církvi. Církev! Když pracujete 
v těchto místech, nejste sami. Celá církev se s vámi sjednocuje, aby šla vstříc 
zraněnému muži, který se na cestě z Jeruzaléma do Jericha octl mezi lupiči.“ Řekl papež 
František ve videoposelství, které zahájilo jednání o humanitární pomoci katolické církve 
v Sýrii a Iráku. Dodejme, že Svatý stolec kromě diplomatické aktivity od roku 2014  
prostřednictvím církevní charitativní sítě podpořil více než 4 miliony lidí částkou vyšší 
než milion dolarů. 
 

Žijeme s církví  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Církev žije ve světě  
 

Církev žije ve světě     

 

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

Když necítím Boha 

Žalm 119:81“ Moje duše chřadne touhou po tvé spáse, čekám na tvé slovo.“ 

Poslední dobou toho bylo na mě moc. Jsem unavená a vyčerpaná tím, jak nedaří. 
Jak se věci nedějí podle mých představ. Už se ani nedokážu pořádně modlit –
a modlím se bezmyšlenkovitě a roztržitě. Prosím Boha o pomoc, ale On jako by 
neslyšel. Nechce slyšet? Nebo slyší moc dobře, ale má pro mě připraveno něco 
lepšího než to, co po čem chci? Nedaří se mi důvěřovat, špatně se soustředím. Ale 
On to vidí, a jakmile projdu toto období opět mě zahltí svou láskou, mnohem víc, než 
jak si dokážu představit. 

Milosrdný Ježíši, prosím, obejmi mě! 

 

• Půst za ukončení pandemie – On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. 
(pokračování) 

Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout 
Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k 
této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma 
vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu 
na sobě i na svých blízkých.  

Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří 
vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. 
Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my 
věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, 
zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale 
taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se 
vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu. 

  (www.bihk.cz) 

• Královéhradecké muzeum zve na výstavu o životě 23. královéhradeckého 
biskupa Karla Otčenáška  

Od 4.12.2020 - 7.2.2021 připomene 100. výročí narození a 10. výročí úmrtí 
významné osobnosti církevního i občanského života nejen Hradce Králové 
a královéhradecké diecéze výstava Století Karla Otčenáška. 

 Životní osudy 23. sídelního biskupa, jemuž papež Jan Pavel II. roku 1998 udělil 
titul arcibiskupa, kopírovaly pohnutou dobu, v níž žil. 

Výstava připomene nejen jeho osobnost, ale i atmosféru doby, v níž se jeho 
jednotlivé životní etapy odehrávaly. Ať už se jednalo o studia v Římě za druhé 
světové války, pronásledování věřících a kněží v době komunistického režimu, nebo 
období po roce 1989, kdy sice přišla svoboda, ale s ní i mnoho práce 
na znovuobnovení duchovního života i církevních struktur.     

     (www.bihk.cz) 

 



  
 

 

➢ Farní ohlášky:  
 
 

 

• V tomto týdnu si připomínáme – v pondělí je památka sv. Jana od kříže, kněze 
a učitele církve, ve čtvrtek začíná bezprostřední příprava na svátky Kristova narození, 
neděle je čtvrtá neděle adventní. 

• Pokud se kovidová situace radikálně nezlepší – a ona se nezlepší, počítejme také 
se streamovanou půlnoční mší svatou. S kněžími ve vikariátě jsme se dohodli, že mše 
svatá o půlnoci se ruší. Na mši svatou na Štědrý den budou do kostela vpuštěni 
jen zpěváci a mše bude přenášena přes kameru. Stejně tak na Boží Hod Vánoční. 
Na svátek sv. Štěpána nebude sloužen mše svatá (ještě stále se cítím velmi slabý. 
P. Kajnek po 10 dnech doma musel odejít na tři neděle do nemocničního ošetřování, 
nemohu vyloučit, že podobný osud očekává i mne. Čekejme na emailové zprávy 
o budoucím stavu bohoslužeb. Stejně tak i na Silvestra bude do kostele vpuštěna 
jen schola. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (14. – 20. 12. 2020) 
 

Den Pouchov Rožberk 

14.12. Po   17,00 Na dobrý úmysl dárce 

15.12. Út     

16.12. St     

17.12. Čt     

18.12. Pá     

19.12. So     

20.12. Ne  8,00    

Lektoři Ne   Ne  

Čísla písní k liturgii  101, 130  101, 130 

Úklid kostela skupina III.   
 

Myšlenka pro zamyšlení:  

Obyčejně jíš víc, než je třeba. Přesycenost způsobuje, že se cítíš ochablý a fyzicky unavený, 
neumožní ti ve skutečnosti vychutnat nadpřirozená dobra a otupuje vládu nad správným 
úmyslem.                                                                               bl. Josemaría Escrivá 

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