
 Farnost Sv. Apoštola Pavla, Pouchov, Hradec Králové 

                   
 
 
K zamyšlení: 
 
 

 

Komentáře k liturgickým čtením: 

1. čtení: Iz 42,1-4.6-7 

 
 

                 

2. čtení: Sk 10,34-38 

 
 

Evangelium: Mk 1,6b-11 

 

 

 

Oznámení 

• Prosíme o modlitbu za uzdravení otce Miloslava. 

• Vzhledem k nemoci otce Miloslava bychom rádi společně zajistili možnost přijetí 
svátostí pro ty, kteří se nemohou dostavit do kostela. 

Pokud byste tedy někdo ve svém okolí věděl o někom, kdo by rád přijal eucharistii, 
kontaktujte prosím buď otce Prokopa Brože , nebo členy pastorační rady, či nechte 
kontakt v sakristii. 
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Svátek Křtu Páně 
10. ledna LP 2021 

Barva bílá. Mše vlastní. Gloria 

Liturgický cyklus B 

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

Křest v Jordánu je začátkem Ježíšovy mise. Pán symbolicky bere hříchy lidí na sebe z 
vody Jordánu, kde je stejně symbolicky zanechávali Janovi kajícníci. Proto sestupuje 
holubice až po křtu: Otcova láska – Duch svatý – se od této chvíle bude projevovat skrze 
Ježíše. 

Apoštol Petr přišel do domu pohanského setníka Kornelia, který zatoužil poznat víru, na 
základě Boží výzvy. Když Petr uslyšel, že Bůh jedná i v srdcích těchto pohanů, plný 
radosti vypráví, jak to všechno s Ježíšem bylo… 

Dnešní svátek ukončuje vánoční dobu a otevírá mezidobí, kdy si budeme připomínat 
Ježíšovu veřejnou činnost. Dnes se nesoustředíme na postavu Jana Křtitele, jak tomu bylo 
před Vánocemi, ale na událost Kristova křtu. 

Od 40. kapitoly se styl proroka Izaiáše mění. Proto se domníváme, že jde o jiného autora 
než v předešlých kapitolách. Tento text vznikl v 6. stol. př. Kr., v době babylonského 
zajetí. A právě zde se objevuje postava „Služebníka“, který Izrael zachrání. 

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 

 



  
 

 

 
Zápis z jednání pastorační rady farnosti HK – Pouchov 

ze dne 6. ledna 2021 
 
Přítomni: P. Prokop Brož, P. Vojtěch Brož, P. Adrián Kostilník, Matěj Havel, Jan Mádlík, Marie 
Mádlíková, Marie Bártová, Libuše Hovorková, Lukáš Vízek, Jaroslava Vojáčková. 

Omluveni: P. Miloslav Šiffel, Rudolf Pastuszek, František Novák, Marie Podzimková 

Host: Stanislav Verner. 

1) Pan biskup jmenoval na přechodnou dobu, po dobu trvání nemoci P. Šiffela, excurrendo 
administrátorem farnosti P. Prokopa Brože, faráře na Novém Hradci Králové. 

2) Seznámení se pastorační a ekonomické rady s novým administrátorem farnosti. 

3) Inventura služeb ve farnosti. Základní služby a úkony běží, ovšem naléhavě hledáme farníky 
na kostelnickou službu. Prosíme, pomozte, obraťte se na P. Brože. 

4) Pravidelné bohoslužby ve farnosti jsou dočasně značně omezené. 
Pravidelně se slouží mše na Pouchově v neděli v 8 hodin ráno, celebruje P. Vojtěch Brož. 
K ní je možné připojit se prostřednictvím online přenosu (k dispozici vždy na farním webu 
pouchov.farnost.cz). 
Od neděle 17. ledna bude možné v obou našich kostelích, na Pouchově i na Rožberku, v čase 
9–10 hodin přijmout eucharistii. K tomu účelu zde bude zřízena služba akolytů. 
Vždy v pondělí je v 17 hodin bohoslužba na Rožberku. 

5) Po skončení přísných vládních omezení se počet bohoslužeb pravděpodobně rozšíří. 

6) Pakliže to epidemická situace dovolí, velikonoční obřady se na Pouchově uskuteční beze 
změn. 

7) Počítáme s konáním akce Noc kostelů. 

8) Plánujeme uspořádat opět i farní den v závěru června, pokud to bude možné. 

9) František Novák dle ústního sdělení rezignuje na členství v pas. radě, neboť se přestěhoval do 
Třebechovic. 

10)  Příští zasedání pas. rady bude svoláno v řádu týdnů k řešení aktuálních záležitostí. 

11)  Zasedaní ekonomické rady farnosti proběhne v dohledné době, na stole je řada témat. 

12)  kontakt na administrátora farnosti: 

P. Prokop Brož 

prokop.broz@seznam.cz 

603 469 400 
zapsal M. Havel 

 
 
 

 
 

 

Bohoslužby v příštím týdnu (11. 1. – 17. 1. 2021) 
 

 Den Pouchov Rožberk 

11.1. Po ------ ------ 17,00 Mše svatá 

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

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