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K zamyšlení: 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 

 
 

                 

 

2. čtení: Řím 16,25-27 

 
 

Evangelium: Lukáš 1,26-38 

 

 

 
Papež František: O letošních Vánocích 

Chtěl bych všechny vybídnout, aby »přidali do kroku« vstříc opravdovým Vánocům, 
které jsou Narozením Ježíše Krista. Letos nás čekají restrikce a nepříjemnosti, ale 
mysleme na Vánoce Panny Marie a svatého Josefa. Pro ně nebyly růžové! Kolik těžkostí, 
kolik starostí! A přece byli vedeni a podporováni vírou, nadějí a láskou. Ať je tomu tak 
i s námi! Ať nám také tato těžkost pomůže trochu očistit způsob prožívání Vánoc, slavit 
vyjitím z konzumismu: ať jsou zbožnější, autentičtější a opravdovější. 

Každý ať v těchto dnech přijme milost, která se pro vás staré stane útěchou, 
pro vás mladé posilou, pro nemocné oporou a pro vás novomanžele důvěrou v Boží 
Prozřetelnost.         (cirkev.cz)
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4. neděle adventní 
20. prosince LP 2020 

Barva fialová. Mše vlastní. Bez Gloria 

Liturgický cyklus B 

Odp. Žalm: Navěky chci zpívat o Hospodinových 
milostech. 

Text evangelia není primárně mariánský, ale zaměřený především na Krista. Právě v této 
chvíli Bůh plní svůj dávný slib. Neustrňme jen na pokusech vysvětlit, „jak to bylo“. 
Vnímejme literární poselství: milostí přichází Bůh a člověk – Ježíš. 

Úplný závěr Listu Římanům shrnuje poselství celé knihy. Pavel v řadě kapitol hájil spásu 
skrze víru v Krista. Nikoli konání skutků, ale víra zachraňuje. 

Poslední neděle před Vánocemi soustředí naši pozornost na události předcházející 
narození Ježíše, v nichž zásadní roli hraje Ježíšova matka. Nejen, že přivedla na svět 
mesiáše, ale stala se vzorem odpovědi člověka na Boží pozvání. 

Po roce 1000 př. Kr. král David získal území celého Izraele. V 6. kapitole Druhé knihy 
Samuelovy se vypráví o přenesení archy úmluvy, znamení Boží přítomnosti, do 
Jeruzaléma. Další kapitola mluví o jeruzalémském chrámu, který nazývá dům Boží. Slovo 
dům v Bibli označuje nejen budovu, ale také rodinu. 

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 

 



  
 

 

 
 

➢ Farní ohlášky:  
 
 

 

• Nová pravidla pro shromažďování:  

Kostely mohou být zaplněny pouze do 20 procent kapacity. (V případě našeho farního 

kostela je to 40 osob.) Povoleno je konání půlnoční mše na Štědrý den, i přes platný 

zákaz vycházení po 23:00, v němž návštěva kostela není uvedena jako výjimka. 

• Přenos konaných Bohoslužeb bude prostřednictvím Youtube, link je zasílán 

elektronicky cca 15 min před jejím začátkem.  

 

• Z důvodu hospitalizace otce Miloše v nemocnici budou informace průběžně 

upřesňovány 

- prosíme o modlitbu za uzdravení  

• Zdobení Pouchovského kostela bude probíhat v pondělí 21.12 od 16.00 hodin. 

• Zdobení kaple na Rožberku bude probíhat v úterý 22.12 V 17. 00 hodin 

• Betlémské světlo bude k dispozici v Pouchovském kostele u zadních dveří, doufáme 

že se najde někdo, kdo se postará o jeho doručení   

• Chtěla bych tímto poděkovat všem milým dárcům, kteří přispívají na květinovou a 

ostatní výzdobu v našich kostelích. Všechny dary jsou mi vždy předány a já se je 

snažím co nejúčelněji využívat. M Mádlíková 
 

 
 
 

 
 
 

 

Bohoslužby o Vánocích 2020 
 

 Den Pouchov Rožberk 

20.12. Ne 8,00 Mše svatá ------ ------ 

24.12. Čt 16,00 Mše svatá ------ ----- 

25.12. Pá 8,00 Mše svatá ------ ------ 

27.12. Ne 8,00 Mše svatá ------ ------ 
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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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