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FFaarrnníí  lliisstt  7700     

  Římskokatolické farnosti Nížkov 

 

     Motto:  

           „Pane, nauč nás modlit se..." 

          (Lk 11,1) 
 

 

Denní modlitba apoštolátu modlitby 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den, přináším ti v něm 

své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, 

který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého               

za záchranu celého světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým 

průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše 

přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, matkou 

našeho Pána a matkou církve, zvláště na úmysly, které nám 

předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc: 

▪ Všeobecný: Aby rostly příležitosti pro vzdělávání a práci pro 

všechny mladé lidi.  

▪ Evangelizační: Za katechety, aby jejich život byl v souladu s vírou, 

kterou hlásají, a tak o ní věrohodně svědčili druhým.  

▪ Národní: Aby všichni lidé poznali Kristovu lásku, která přesahuje 

každé poznání. 

▪ Farní: Za naše děti a mládež, aby ve škole a ve studiu rozvíjela 

svůj vztah k Bohu.  

Anděl Páně.. 
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Úvodník     

Moji milí farníci, 

  

 úvodem bych vám chtěl moc poděkovat za vaše přijetí a ochotu mi 

být blízko na novém působišti. Myslím, že jsem se aklimatizoval velmi 

rychle. Moc děkuji za vstřícnou pomoc při úklidu kostela, sakristie, „černé 

kaple“ a také moc děkuji s pomocí při katalogizaci farní knihovny, která je 

uchovaná na faře. (Výběr z knihovny, který je v kostele, nás asi čeká).  

 Moc děkuji panu kostelníkovi, že mé velké reformy pokorně přijal. 

V tomto měsíci jsem se seznámil s nemocnými naší farnosti a také jsem se 

s našimi dvěma farníky rozloučil. Ať jim náš Pán dá věčnou slávu u Něj 

v nebi.  

 Určitě jste postřehli můj důraz na liturgii, proto se tomu chci 

věnovat a jednotlivé obrazy, či liturgickou praxi vysvětlovat i na stránkách 

farního listu. Prosím, berte to jako můj pastorační i vzdělávací plán.  

 Kromě zaběhlých aktivit, které se nebudou rušit, se chci více 

věnovat mládeži a ministrantům, jsem k tomu pověřený na území celé 

diecéze, tak tomu chci u nás věnovat primární úsilí. Proto zvu ministranty 

na Diecézní ministrantské setkání do Hradce Králové, které se uskuteční 

19. září se začátkem v klášteře Salesiánek v Kuklenách.  

 Další rozměr našeho života, který se dotýká stávajícího měsíce, je 

výuka náboženství. Této problematice jsem se věnoval v ohláškách 16. 

srpna. Moc vás prosím, abychom v této oblasti byli citliví, ale zároveň 

moudří, jde o život vašich dětí a o to, aby se pak v životě a ve světě 

neztratily. Prosím, abychom tomuto úmyslu věnovali i modlitby tohoto 

měsíce. K zamyšlení předkládáme článek z www.vira.cz. 

 Poslední veliký rozměr aktivit tohoto měsíce se týká přípravy na 

udělení svátosti biřmování. Prosím, věnujte pozornost podmínkám k přijetí 

této svátosti a také prosím, aby ti, kteří o tuto svátost mají zájem, vyplnili a 

odevzdali přihlášku.  

 Moc nám všem přeji požehnaný nový měsíc. Ať nový školní rok 

nastartuje i nový rozměr našeho duchovního života. K tomu vám moc rád 

žehnám.  

 
+ P. Filip Foltán  

 

http://www.vira.cz/
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Akce, události, nabídky 

• 3. – 6. 9. (čtvrtek – neděle) Duchovní obnova pro manžele Janské 

Lázně 

• 3. 9. (čtvrtek) adorace za duchovní povolání 

• 4. 9. (první pátek v měsíci) – od 9.00 pastorace nemocných 

v Nížkově; 17.00 - svátost smíření v kostele, paralelně tichá adorace 

• 7. 9. (pondělí) 17:00 – setkání dětí na faře 

• 11. 9. (pátek) pastorace nemocných v DPŽ v Nížkově 

• 12. 9. (sobota) kněžské svěcení jáhna Zdeňka Sedláka v Hradci 

Králové 

• 18. 9. (pátek) pastorace nemocných v okolních vesnicích: Sirákov, 

Buková, Poděšín, Kopaniny 

• 19. 9. (sobota) Diecézní ministrantské setkání  

• 20. 9. (neděle) Sbírka na církevní školství 

• 21. 9. (pondělí) 17:00 – setkání dětí na faře 

• 26. 9. (sobota) 18:00 - setkání ministrantů farnosti  

• 28. 9. (pondělí) Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi  

 

NÁBOŽENSTVÍ v Nížkově bude každý ČTVRTEK – výuka začne 10. 

září 2015 

Čas P. F. Foltán pí. J. Mokrá  

11.05-11.50 První třída Druhá třída 

12.00-12.45 Třetí třída Čtvrtá a pátá třída 

13.40-14.25 Druhý stupeň -  

Změny vyhrazeny 

Z mého soukromého diáře 

(aneb informace o tom, kde se nacházím, když nejsem přítomen ve farnosti) 

• 12. 9. účast na kněžském svěcení v Hradci Králové 

• 18. 9. - 19. 9. Diecézní ministrantské setkání (příprava a průběh) 

P. Filip Foltán 
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Z farního zájezdu do Vysokých Tater 

 V neděli 9. srpna v 12.00 hodin jsme odjížděli z nížkovské návsi do 

Dolního Smokovce, kde nás v Charitním domově Kapitul s milým 

úsměvem přivítala představená Sr. Benjamína. Po ubytování jsme se 

posilnili připravenou večeří a plni očekávání jsme se vydali na obhlídku 

okolí. Pobízeni zvědavostí jsme došli do Starého Smokovce, kde jsme 

objevili stanici lanové dráhy a zjistili jsme potřebné údaje na další dny, 

jako čas provozu a cenu lanovky. Zpátky do charitního domova jsme se 

vrátily již po setmění a po večerce, takže jsme tiše vklouzli do svých 

pokojů, abychom nerušili řád domova. Po náročné cestě a večerní 

procházce se nám usínalo velmi pěkně, zvláště když tatranská noc byla o 

poznání chladnější, než noci 

na Vysočině před naším 

odjezdem.  

 Na další dny měl pan 

farář Sandtner připraveno 

několik variant programů, 

tak, aby byli spokojeni jak 

malí, tak i dříve narození 

účastníci zájezdu. Vždyť 

naplánovat program, který 

bude vyhovovat tříletým i 

pětasedmdesátiletým, není vůbec jednoduché. Ale právě to se 

organizátorovi zájezdu, Otci Pavlu Sandtnerovi, skvěle podařilo. Vytvářeli 

jsme skupinky podle fyzických zdatností, přání a představ jednotlivých 

účastníků a s nadšením jsme se vydávali do terénu. Řádně jsme se zapotili 

tak, že na nás nezůstala nitka suchá při náročných výstupech na Koprovský 

a Slavkovský štít, na Solisko či při putování k Popradskému a Skalnatému 

Plesu nebo Hincovu jezeru.  Osvěžili jsme se ledovou vodou z horských 

potoků a vodopádů, žasli jsme nad průzračností horských pramenů a nad 

úžasnými výhledy ze zdolaných vrcholů. Celý týden byla skvělá 

viditelnost, pouze jednou někteří z nás i notně promokli, ale i to bylo pro 

děti pěkným zážitkem. Měli jsme možnost shlédnout Belianskou jeskyni, 

vykoupat se ve Vrbové na termálním koupališti a nezapomenutelným 

zážitkem byla i plavba na pltích po Dunajci na hranicích s Polskem, 

s vtipným komentářem pltníků. Ze slovenských měst někteří z nás 
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navštívili Tatranskou Lomnici, Poprad a krásné historické město Levoču, 

kde právě probíhaly řemeslné trhy.  

 Velkým duchovním zážitkem byla společná návštěva Hory Zvir u 

Litmanové, kde pár dní před naším příjezdem oslavili 25. výročí od 

posledního zjevení Panny Marie. Hora Zvir je úžasné místo, kde člověk 

silně cítí Boží přítomnost a má příležitost vyprosit si na přímluvu Panny 

Marie Boží milosti pro sebe i své blízké.  

 V Levoči jsme navštívili chrám navštívení Panny Marie, který sv. 

Otec Jan Pavel II. povýšil na 

Baziliku Minor, kde jsme 

obdivovali nádherné vitráže, a 

kostel sv. Jakuba s 18 m vysokým 

hlavním oltářem, který byl 

postaven bez jediného hřebíku.  

 Každý den pro nás Otec 

Pavel sloužil mši svatou a každý 

den jsme měli možnost večerní 

adorace v kapli Charitního 

domova. 

 Velmi zajímavé a obohacující bylo i setkání s 83– letým místním 

panem farářem, který žije v charitním domově a slouží mše svaté pro sestry 

i ostatní poutníky a turisty. Pan farář je člověk s velkým rozhledem a s 

obrovskými životními zkušenostmi. Jeho přednášky byly vždy poutavé. 

Po celý čas pobytu o naše hladová břicha pečovaly sestřičky Řádu 

milosrdných sester sv. Kříže, které nás v jídelně domova obsluhovaly při 

snídani i večeři a na cesty nám chystaly obědové balíčky. 

Do Nížkova jsme se vrátili v sobotu 15. srpna v 17.00 hodin plni dojmů a 

zážitků. Děkujeme, Otče Pavle! 
 

Za účastníky zájezdu Jana Vosmeková 

Dopis P. Karla Moravce k podpoře církevního školství 

Drazí věřící, bratři a sestry,  

v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, náš diecézní 

biskup schválil a vyhlásil sbírku na podporu církevního školství v 

královéhradecké diecézi.  
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V naší diecézi máme 8 církevních škol a školských zařízení:  

2 mateřské školy – v Hradci Králové a Kutné Hoře  

2 základní školy – v Hradci Králové a Borohrádku  

3 gymnázia – v Hradci Králové, Kutné Hoře a ve Skutči  

1 domov mládeže – v Hradci Králové  

 

Tyto školy navštěvuje více než 1400 žáků a studentů, většina z nich 

nepochází z křesťanských rodin, a proto je pro nás velkou příležitostí 

podílet se na jejich vzdělání a v neposlední řadě i na jejich výchově. 

Chceme naše žáky seznámit s křesťanstvím, s principy, které po staletí 

utvářely evropskou společnost, vštípit jim morální hodnoty, které jsou dnes 

mnohdy opomíjené. Absolvent církevní školy má být nejen vzdělaný, ale 

zejména má být dobrým člověkem. Očekávání rodičů, kteří svěřují své děti 

do péče církevní instituce, nejsou malá a jsou pro nás velkým závazkem a 

výzvou. Církevní školy jsou prostorem, kde se v mladých lidech utváří 

povědomí o církvi a kde se rozhoduje, jaký obraz církve si mladí ponesou 

do svého dalšího života.  

Uskutečňování našich cílů se samozřejmě neobejde bez dostatečného 

materiálního zázemí. Církevní školy jsou sice financovány z rozpočtu 

Ministerstva školství, ale zdaleka ne všechny jejich potřeby mohou být 

tímto pokryty. Proto se již tradičně obracíme na věřící s prosbou o finanční 

příspěvek, který pomůže školám chybějící prostředky získat. Zároveň 

děkujeme všem, kdo přispěli do loňské sbírky, jejíž výnos činil celkem 

811.000,- Kč. Z této částky bylo mezi jednotlivé školy v diecézi rozděleno 

470.000,- Kč, z nichž bylo financováno např. pořízení moderních 

výukových materiálů do nejrůznějších předmětů, dofinancování mzdy 

asistenta pedagoga pro handicapované děti, pouť studentů ACRG 7-8/2015 

75 do Říma, vybavení kabinetu spirituála, provoz školního mikrobusu a 

mnoho dalších užitečných záležitostí. Zbývající finance použilo Biskupství 

královéhradecké na nezbytné opravy a údržbu školních budov, které jsou v 

jeho majetku. 

 Podporu církevního školství můžete vyjádřit nejen vaším finančním 

příspěvkem do sbírky, ale také například propagací církevních škol ve 

vašem okolí a v neposlední řadě také modlitbou, aby se církevním školám 

dařilo naplňovat jejich poslání v naší současné společnosti.  

S poděkováním za jakoukoli formu podpory našeho úsilí  

 
P. Karel Moravec, biskupský vikář pro církevní školství 
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Poděkování mladým 

 Díky partě nadšené mládeže z naší farnosti mohly i o letošních 

prázdninách trávit naše děti jeden prázdninový týden v krásném koutu 

Českomoravské vysočiny na Fryšavě. Mohli zažít křesťanské společenství, 

přiblížit se sobě navzájem, prohloubit svoje vzájemné vztahy a vztah 

k Bohu. Program farního tábora byl důkladně připraven, promyšlen do 

posledního detailu, aby byl skutečně zajímavý jak pro prvňáky, tak i pro 

osmáky. Aby ti malí neměli čas na tesknění po domově a ti velcí čas na 

vymýšlení rošťáren.  A právě to bylo na přípravě náročné, ale zároveň 

užitečné a potřebné, skloubit soužití starších dětí s malými, učit je 

vzájemné pomoci a toleranci. Však na přípravě programu organizátoři 

tábora pracovali průběžně celý rok. Věnovali mu spoustu času a energie. A 

to, co tak důmyslně připravili, také skvěle zrealizovali. Za to jim patří 

velký dík, že na sebe rok co rok přebírají zodpovědnost za naše děti a svůj 

prázdninový čas, někteří i čas svojí dovolené, darují svým bližním. 

Děkujeme.  
Rodiče dětí 

Definice Eucharistie 

 V tomto roce, kdy se připravujeme na Národní Eucharistický 

kongres, si máme něco říct o Eucharistii. Co to vlastně je ta Eucharistie? 

K čemu nám je dobré o ní mluvit?  

 Jak jsem nad tímto zamyšlením přemýšlel, připravoval jsem se 

zároveň i na Vikariátní adoraci a připravoval monstranci, kterou jsem 

dostal od Pavla Vance, když jsem byl ještě na Vesmíru. Místo pro 

Eucharistii je v otvoru ve tvaru slzy, nebo kapičky krve – z ní vyrážejí 

paprsky, ve kterých je sedm jantarových kamenů. Jantar je zkamenělá 

pryskyřice, která, když se hodí v původním stavu na rozžhavené uhlíky, 

vytváří kouř, kterému říkáme kadidlo, a připomíná naše modlitby.  

 Tímto autor chtěl říci, že máme Ježíše oslavovat naplno v modlitbě 

(číslo 7 je biblický symbol plnosti, kadidlo je modlitba) za Jeho lásku 

k nám, která se projevila Jeho smrtí na kříži (kapka krve, či slza 

z Getsemanské zahrady). Toto vyjadřuje i název „Eucharistie“ = 

díkuvzdání. Vlastně Eucharistií děkuji Bohu za Jeho lásku k nám, která se 

projevila na kříži. Takže toto je etymologický význam slova. OK, řekneme 

si, děkovat můžeme různými způsoby a jedním z nich je slavení 
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Eucharistie… Ale je to vůbec důležité? Co je na tom důležité? Tady se nám 

totiž pletou dva pojmy, které vyjadřujeme stejně. My „máme“ Eucharistii a 

my „slavíme“ Eucharistii. Ono se to v podstatě „točí“ kolem stejného, ale 

je to rozdíl.  

 Nejdůležitější je odpovědět si na otázku: „Co je to Eucharistie?“, 

resp. tuto otázku pozměnit: „Kdo je to Eucharistie?“ Eucharistie je Tělo 

Kristovo a Krev Kristova. Je to sám Pán Ježíš, který chce s námi být, touží 

po tom, aby nám byl blízko v našem životě. Dokonce chce do našeho 

života vstoupit tak, že se nám dává za pokrm. A my se máme z toho 

radovat. Jak by ne, vždyť to je skvělé, že můj Přítel chce být pořád on-line! 

A nepotřebuje Facebook, ani mobil.  

 Skupina Elán zpívá písničku: "Dnes sa aj tak nikam nedovoláš, Boh 

si ráno zapol odkazovač!" (Snad to nemusím překládat) To je blbost! 

Pokud bude alespoň v jednom kostele svítit věčné světlo a bude tam Pán 

Ježíš v Eucharistii, žádný odkazovač! Toto je pramen naší životní praxe 

s Pánem Ježíšem: Pane Ježíši, Ty jsi tady v kostele zvlášť přítomný! Děkuji 

Ti za to, pomoz mi dnes ve škole! – Toto mohu říct, když jedu autobusem 

kolem kostela, anebo mohu do toho kostela na vteřinu vtrhnout! ;-) a říct 

Mu to napřímo… Tady čerpáme sílu do křesťanského života. A proto je 

důležité o Eucharistii mluvit a zakořenit skutečnost toho, že je tady Pán 

Ježíš s námi, do svého každodenního života.  

 No jo, ale jak se to stane?  

 Eucharistie je ale také vrcholem života křesťana (tak to učí II. 

vatikánský koncil „Eucharistie je vrchol a pramen“) A to je ono slavení 

Eucharistie – tady otázku položíme: Co je to Eucharistie?  - Je to slavení 

mše svaté. O tom si popovídáme jindy. ;-)  

 Pro dnešek je pro nás důležité to, že ve mši svaté do hostie a vína 

přijde Pán Ježíš a pak je tam už navždycky. Jak se to stane?  Je to poměrně 

složité, ale je potřeba se nad tím zamyslet.  

 Sv. Tomáš Akvinský, veliký učitel o Eucharistii, sám píše v jedné 

oslavné písni o Eucharistii toto: „Zrakem, hmatem, chutí, Tebe nevnímám, 

a jen sluchem svým tě jistě poznávám.“ (Je to píseň z Kancionálu č. 712) 

Pro srovnání ve slovenské verzi se zpívá tohle: „Zrak môj i chuť chceli, by 

ma oklamať, ale sluch ma učí pevnú vieru mať.“ O čem to ten svatý Tomáš 

zpívá? Jednoduše o tomhle: Vidím oplatek, chutná to jako oplatek, je to 

oplatek. A není to oplatek! Teologové tomu říkají tak krásně: 

Přepodstatnění, nebo Transsubstanciace. To je termín, kterým jsme si 

nepomohli, že? Alespoň na první pohled…. 
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 O co vlastně jde? Jde o to, že se změní podstata (substance), aniž by 

se změnili vnější znaky (akcidenty). Filozofie zná dva druhy změny:  

malou změnu – to je, když je zelená kytka, která časem rozkvete – podstata 

je stejná (je to kytka), ale změní se akcident (má květy, před tím měla 

pouze listy).    

Velká změna – to je, když mám dřevo, které oheň promění v popel (kromě 

vnějších znaků – akcidentů – se změnila i podstata – už to není dřevo, je to 

popel). No a u Transsubstanciace je to o tom, že se změní základ, ale vnější 

znaky zůstávají. („oplatkovost“ se změní v „tělo a krev Pána Ježíše“ a 

přitom tam zůstává mouka a voda) Nejlépe si to představíme tak, že si 

představíme studenta medicíny, který se promocí změní na doktora – ale 

navenek vypadá úplně stejně… jen, když nám rozřízne břicho, máme 

naději, že to přežijeme :-D   

 A tak v síle víry koukáme na ten oplatek, do kterého přišel Pán 

Ježíš, aniž bychom to nějak konkrétně viděli. Ale my tomu věříme, anebo 

já ani nevěřím – já to vím! A tak s tímto vědomím, s touto vírou vám přeji 

pěkné, pokojné dny, ve kterých budeme čerpat ze zdroje naší radosti, 

kterým je Pán Ježíš v Eucharistii.  

 
Článek vyšel v časopisu Hromosvod pro mládež Královéhradecké diecéze 

Sv. Rozálie 

Postavení: panna, poustevnice 

Patronka: Sicílie, zvláště Palerma, Neapole a Nice; ochránkyně před 

morem a dalšími epidemiemi, před zemětřesením 

Atributy: lebka, jeskyně, věnec bílých růží 

Připomínka: 4. září 

 

Její narození se datuje kolem roku 1100. 

Byla dcerou italského hraběte. Díky urozenému 

původu svých rodičů trávila mladá Rozálie dost 

času u královského dvora. Byla prý velmi krásná 

a ctnostná. Toužila žít v ústraní pro Krista, 

v čistotě a odříkání. Otec s ní měl však jiné plány 

a vybral jí ženicha. Svatba se ale nekonala, 

protože Rozálie utekla a skrývala se.  

Život Rozálie není přesně historicky 
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zmapovaný, o jejím životě se většinou dozvídáme z legend. Údajně 

vstoupila do augustiniánského řádu v klášteře sv. Basila, protože ale toužila 

po životě poustevnice, vydala se hledat skryté místo pro svůj pobyt. Na 

pokyn anděla se usadila v jeskyni na hoře Monte Pellegrino. Žila asketicky, 

dokonce prý měla různá zjevení. 

Těsně před Rozáliinou smrtí ji navštívil mnich, aby jí donesl 

Eucharistii, jak mu bylo zjeveno ve zvláštním vidění. Zemřela asi roku 

1166. Její hrob byl objeven roku 1624, právě když v blízkém městě řádil 

mor. V den, kdy byly Rozáliiny ostatky vyzvednuty, morová nákaza ustala. 

O sto let později byla další morová epidemie na její přímluvu odvrácena. 

zpracovala Eliška Dvořáková 

Vtipy: 

Z oznámení v kostelech: Celonárodní shromáždění pro modlitbu a půst... 

Poplatek zahrnuje stravování.  

Sestry, nezapomeňte, že se můžete na našem bleším trhu výhodně zbavit 

toho, co vám doma překáží. Nezapomeňte vzít s sebou manžela.  

Kvůli nastalé konfliktní situaci se dnes nekoná původně ohlášené 

shromáždění za klid a mír.  

Kázání dnes: "Ježíš kráčí po vodách."  

Kázání zítra: "Jak najít Ježíše." 

Barbara je stále v nemocnici a potřebuje dárce krve. Má také problémy s 

usínáním a prosí, zda by jí někdo nemohl zapůjčit nahraná kázání pastora 

Jacka.  

Irving Benson a Jessie Carterová byli oddáni 24. října v našem kostele. 

Tak skončilo jejich přátelství od školních let.  

Tématem večerního kázání bude "Co je peklo?" Přijďte dříve a poslechněte 

si zkoušku našeho sboru.  

Potřebujeme osm nových obleků pro náš sbor. Důvodem je přijetí několika 

nových členů a zchátralost některých starých.  

Věřícím, kteří mají děti a nevědí to, oznamujeme, že v přízemí máme dětský 

útulek.  

zpracovala Eliška Dvořáková 



 

│11│ 

Náboženská výchova dětí – první část 

 Zvláště v náboženské oblasti se nemá používat autority. Výchova 

dítěte, které žije v opravdu křesťanské rodině, je v tom, že rodiče mají dost 

smyslu pro to posvátné a dost úcty k Bohu, aby k tomu své děti nenutili a 

nedělali jim z víry a jejího praktikování povinnost. Koncil vyhlásil 

náboženskou svobodu nevěřících. Je na čase, abychom měli úctu ke 

svobodě svědomí svých dětí. 

 Jedinou inteligentní reakcí na jednání dítěte, které odmítá se modlit 

nebo jít na mši, je, když mu řekneme: "Jsi ještě moc mladý. Bude lepší, 

když několik měsíců nebudeš chodit na mši. Musíš o tom dřív vážně 

přemýšlet, protože to není věc nějakého rozmaru. To je jen pro velké lidi!" 

Ovšem skutečnost, že dítě odmítá modlit se nebo jít na mši je důkazem, že 

už jste udělali chybu. Je to známka, že už jste použili své autority a že jste 

zasáhli předčasně. 

 Neznám ani jednoho chlapce nebo děvče, kteří by se nechtěli 

podobat svým rodičům. Je-li náboženství záležitostí dospělých, budou v 

něm chtít žít. Je-li však náboženství záležitostí dítěte, pak budou děti chtít 

jednat jako dospělí a budou chtít žít bez náboženství. 

 Není nic horšího než nutit děti, aby se modlily, aby chodily na mši, 

aby se zpovídaly. Dělalo se to celá staletí, ale pohleďte na Kristovu metodu 

v evangeliu: Nikdy nenutil apoštoly, aby se modlili - zdá se, že je k tomu 

ani nenabádal. Ale sám se modlil. Modlil se celé noci na hoře. A jednoho 

dne, když ho viděli, jak se vrací, plný světla, proměněný, zářící, vznešený, 

plný míru a štěstí, tu si řekli: "Odkud přichází, co se to s ním děje? Co se 

mu přihodilo? Odešel se modlit a umí se modlit." A nakonec řekli: "Pane, 

nenaučíš nás také modlit se?" 

 Máte-li děti vychovávat v náboženství, je vaší první povinností 

docílit, aby na vás děti naléhaly. Jinak nestojíte z hlediska náboženské 

výchovy za nic. Nemají-li děti touhu, aby se vám podobaly, není třeba 

pokoušet se o to a vnucovat jim jako vzor někoho, komu se podobat 

nechtějí. Budete-li se modlit vy, budou i ony toužit, aby se modlily. Stal 

jste se tím, komu by se i vaše děti chtěly podobat? Budou to na vás chtít - 

nebojte se, máte na to čas. 

 Obyčejně se postupuje úplně obráceně. Do čtrnácti let, dokud ti 

malí nešťastníci nejsou s to se vzbouřit, podávají se jim všechny svátosti do 

zásoby a vykládá se jim důkladně katechismus. Myslíme si totiž, že až se 
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dostanou do věku, kdy jsou samostatní, si budeme moci s klidným 

svědomím říci: Udělali jsme svou povinnost. 

 Ale to, co na nás církev žádá, je, abyste se přičinili, aby vaše děti ve 

svých osmnácti letech chápaly smysl Boha a měly chuť chodit na mši. 

Máte tedy čas! Je to závod, v němž jde o hloubku, ne o čas. Nedívejte se 

tolik na své děti, podívejte se raději na sebe! Chtějí se k vám vaše děti 

připojit? Netouží-li po tom, musíte se změnit vy, ne ony.  

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Nabozenska-vychova-deti.html 

Antikoncepce a křesťané 

 Jistě všichni víme, jak se k této problematice staví římskokatolická 

církev, víme však proč? 

 V dnešním uspěchaném světě, kde je vlastní blaho a sebeuspokojení 

stavěno na první místo, je i pro křesťany obtížné rozeznat hřích. Mnozí 

z nás také nemají vždy dostatečnou důvěru v to, že všechno, co 

římskokatolická církev považuje za hřích, hříchem skutečně je. 

 Abychom došli k tomu, proč je vlastně užívání antikoncepce 

považováno za hřích, musíme se vydat zpět v čase. Bůh nás stvořil jako 

muže a ženu.  Byli jsme stvoření z lásky pro lásku. Bůh ze své nesmírné 

lásky stvořil nás lidi, abychom dál šířili to, co on zasel. 

 Když se muž zamiluje do ženy a ona do něj, postupem času se 

poznávají. Pokud dojdou k rozhodnutí, odevzdat se jeden druhému (svátost 

manželství), nastává okamžik, kdy z lásky může vzejít nový život.  Co ale 

nastane, když mezi muže a ženu vstoupí antikoncepce? Je to pak láska, 

nebo sobectví? Antikoncepcí zavíráme cestu pravé lásce. Do manželství se 

přeci vstupuje s tím, rozdávat lásku, odevzdat se tomu druhému a dát lásku 

i novému životu. Nejde o to, vydolovat z toho vztahu maximum pro sebe.  

 K manželství nepochybně patří i sexuální život. Bůh však už 

v samotném počátku stvoření muže a ženy stvořil muže a ženu z lásky pro 

lásku. Když však zavřeme dveře potencionální možnosti početí nového 

života, zavíráme tím dveře i lásce.  „Láska je trpělivá, je laskavá, láska 

nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj 

prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z 

pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska 

nikdy neskončí“ (1. Korintským 13,4-8a) 

Jiří Enderle ml. 

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Nabozenska-vychova-deti.html
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Svátost biřmování – podmínky přijetí 

 V tomto školním roce proběhne INTELEKTUÁLNÍ 

PŘÍPRAVA K BIŘMOVÁNÍ v naší farnosti. 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ je svátost křesťanské dospělosti – dovršení 

svatého křtu. Vyžaduje se od žadatele osobní zralost a osobní rozhodnutí, 

že bude ve svém životě brát Boha vážně. Duch Svatý propůjčuje naší víře 

svou sílu a zápal. 

Čím více vrůstá křesťan do své víry, tím více zjišťuje, že musí svou víru 

chránit v nových a neočekávaných zatěžkávacích zkouškách, v nichž musí 

obstát. Nezřídka musí čelit otevřenému i skrytému pronásledování. Na 

druhé straně jeho víra není jen jeho soukromou věcí. Naopak - křesťan 

dluží všem lidem svědectví slova a křesťanského života. 

Ve svátosti biřmování nabízí Bůh dospívajícím a dospělým možnost 

nebýt ani v nejtěžších životních zkouškách sám a bez pomoci. Ve 

svátosti biřmování dostává biřmovanec posilu od Ducha svatého, aby 

podle víry žil, víru vyznával a hájil. 

Svátost biřmování se uděluje jen jednou za život. Žadatel musí být 

pokřtěný. Vybírá si nové jméno některého svatého jako svého patrona. 

Biřmování uděluje biskup, mimořádně kněz. Po modlitbě o dar Ducha 

Svatého biřmující položí ruku na hlavu biřmovaného a křižmem 

(posvěceným olejem) mu udělá na čele kříž se slovy: N.(jméno), přijmi 

pečeť daru Ducha svatého. 

Podmínky k biřmování v našich farnostech: 

• Věk žadatele alespoň patnáct let (resp. začal chodit na střední školu. 

Horní hranice neexistuje). 

• Biřmovanec má kmotra. Kmotr však musí být sám biřmovaný, 

pokud žije v manželství tak církevně oddaný. Svým životem 

způsobilý pomáhat svému svěřenci na cestě víry v jeho životě a být 

mu dobrým rádcem v jeho problémech. Biřmovanec si vybírá 

takového kmotra, ke kterému má důvěru a je připraven také jeho 

rady přijmout. 

• Dostatečná příprava.  
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Svátost biřmování se v naší farnosti uděluje asi jednou za čtyři roky. Téměř 

roční příprava k této svátosti bude probíhat ve čtvrtek po mši sv. na faře 

pod vedením kněze. Ta trvá téměř jeden školní rok. Součástí přípravy je 

duchovní obnova, společná účast na čtvrtečních mších svatých či jiných 

modlitebních setkáních. 

Letošní příprava začne 22.řijna 2015. Každé setkání začne mší sv., po ní 

bude případně adorace (první čtvrtek v měsíci). Promluva při mši sv. 

načrtne téma setkání, které bude po mši sv. na faře. Délka jedné přednášky 

bude 45 minut. Přednášky budou veřejné.   

Zájemce si vyplní přihlášku k biřmování, která je na poslední stránce 

Farního listu, a nechá si potvrdit udělení svatého křtu (na přihlášce), pokud 

žije v manželství, tak potvrdit přijetí svátosti manželství (také na přihlášce), 

a to jenom v případě, že svátost byla udělena jinde než v Nížkově. Kmotr, 

kterého si zvolí, si obstará potvrzení o biřmování a pokud žije v manželství, 

tak potvrzení o církevním sňatku. To ale odevzdá biřmovanec až později, 

během příprav. Ostatní po ústní domluvně s přihlášenými. 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá osobně knězi do konce září. 

 P. Filip Foltán 

Světová válka – 5. část 

(Ze záznamů ve farní kronice, zapsaných roku 1915 nížkovským farářem 

Václavem Dvořáčkem) 

 

Došla úřední zpráva o úmrtí Aloise Kubáta, rolníka z Rosičky; zemřel před 

Varšavou. 

Dne 24. července padli na postupu k Lublinu Peřina Jan z Bukové, 

Ficbauer Antonín z Nížkova č. 21. 

Dne 16. srpna: Dnes rukují: Pelikán Stanislav, Imramovský František, 

Sobotka Jan č. 61 a Augustin Jan z Rosičky. 

Veškeré obilí zabaveno. Za tím účelem zřízen „Válečný obilní ústav“. Ten 

veškeré obilí přijímá, žádný rolník nesmí nikomu jinému obilí prodat, 

jenom válečnému ústavu. – Na zdejším polit. okresu pověřeno tímto 

„Hospodářské družstvo v Něm. Brodě“. Mlýny vedou výkazy obilí 
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dovezeného a předkládají hejtmanství. Seznamy rodin bez zásob obecními 

úřady oznámeny c. k. okresnímu hejtmanství. 

Nařízen vojenský výcvik jinochů od 15 let nahoru. – Podle Německa. 

Nebudou-li tento výcvik prováděti učitelé, budou k tomu povoláni vojáci – 

invalidi. 

15. srpna vydány nové mince korunové s letopočtem 1914-15. Je veliký 

nedostatek stříbrných a drobných mincí. Lid je schovává. – Zlatý peníz 

není k uhlídání. I dvouhaléřů je nedostatek. 

Nové brambory žluté 14 K. – Cena dobytka něco klesla. – Vepřový za 3 

K živá váha. 

V sobotu dne 21. srpna pohřeb zemřelého vojína Jana Slámy z Poděšína. 

Byl v květnu raněn šrapnelem, léčen ve Vítkovicích, kde zemřel a odkud 

sem převezen. 

Došla zpráva, že Jindřich Augustin padl. 

22. srpna – ve všech obcích zavedeny chlebové lístky. – V Nížkově dosud 

nejsou. 

Dne 3. září: Nové brambory za 11 K 50 h. 

Dne 7. září: Ohlášena vlastenecká sbírka vlny a kaučuku na 29. září a 2. 

říjen. 

Dne 20. září prohlášeny přehlídky ročníků 1896, 1895, 1891 a 1877-73 

v době od 11. října do 6. listopadu 1915. 

Pro týden od 12. – 19. září dostali jsme chlebové lístky s poukazem na 

Polnou, kde má býti vydána mouka. Tam nám nic nedali, že nemají zásob. 

– Není z čeho vařit. 

Brambory stále vybírají a dovážejí na dráhu do Sázavy, kde se denně kolik 

vagonů vypravuje. 
zpracoval Jaroslav Jelínek 

Boty 

 Bosý, asi sedmiletý kluk, třesoucí se zimou, stál s čelem 

přitisknutým ke sklu výkladní skříně obchodu s obuví. Zastavila se u něj 

nějaká paní.  

„Co tam vidíš tak zajímavého?“ ptala se ho. 

„Prosím Boha o boty,“ zněla klukova odpověď. 

Paní ho vzala za ruku, vešli do obchodu a žena požádala prodavače, aby jí 

pro chlapce přinesl 10 párů ponožek.  
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Prodavač přišel s ponožkami, paní jedny dala klukovi, aby si je navlékl, a 

potom mu koupila pár bot. Potom dala klukovi i ostatní ponožky. Pohladila 

ho po hlavě a řekla mu: „Teď už je to lepší, viď?“ 

Kluk ji popadl za ruku, podíval se na ni očima plnýma slz a zeptal se jí: 

„Ty jsi manželka Pána Boha, viď?“ 

 Dítě se zeptalo maminky: „Podle tebe Bůh existuje?“ 

 „Ano.“ 

 „Jaký je?“ 

 Žena si přitáhla dítě k sobě, objala ho a řekla: „Bůh je takovýhle.“ 

 „Už chápu.“ 

 
        (Bruno Ferrero: Hvězdy pro duši); zpracovala Aneta Pokorná 

Mše svaté s intencemi v srpnu 2015 

Úterý 1. září 
18:00 Za Annu Brabcovou, 2 manžely, syna 

Zdeňka, dceru Janu a vnuka Petra 

 Středa 2. září 
18:00 Za Jana Mokrého, zemřelou i živou 

rodinu a duše v očistci 

Čtvrtek 3. září 

Památka sv. Řehoře 

Velikého, papeže a učitele 

církve 

18:00 Za nová kněžská a řeholní povolání 

Pátek 4. září 18:00 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 5. září 7:30 Za dárce lesů 

Neděle 6. září 

23. neděle v mezidobí 

7:00 Za Jana Laštovičku, rodiče a rodiče 

Pospíchalovy 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za celý rod Musilů, Flesarů, 

Čeplů, Roseckých a za všech 8 občanů 

Sirákova, kteří uhořeli při ohni 2. září 1874 

Pondělí 7. září 18:00  

Úterý 8. září 

Svátek Narození Panny 

Marie 

18:00 Za Marii a Ludvíka Jandovy, rodiče a 

důstojného pána Dočekala 

Středa 9. září 
18:00 Za Milana Novotného, rodiče, manželé 

Culkovy a duše v očistci 



 

│17│ 

Čtvrtek 10. září 18:00 

Pátek 11. září 

18:00 Za rodiče Karla a Marii Sobotkovy, 

Anežku Sobotkovou, její rodiče a rodinu 

Vlčkovu 

Sobota 12. září 

Jména Panny Marie 
Mše svatá nebude 

Neděle 13. září 

24. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Václava Špačka, rodiče, rodiče 

Sobotkovy a celou přízeň 

10:00 (Sirákov) Za Marii a Jaroslava 

Jelínkovy, jejich rodiče a Františka Molka 

Pondělí 14. září 

Svátek Povýšení svatého 

kříže 

18:00  

Úterý 15. září 

Památka Panny Marie 

Bolestné 

18:00  

Středa 16. září 

Památka sv. Ludmily, 

mučednice 

18:00  

Čtvrtek 17. září 18:00 

Pátek 18. září 
18:00 Za Vlastu a Josefa Musilovy a jejich 

rodiče 

Sobota 19. září 7:30 Mše svatá nebude 

Neděle 20. září 

25. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Ludmilu a Josefa Peňázovy, za 

zemřelou rodinu Peňázovu a Puklovu 

10:00 (Sirákov) Za Jana a Marii Henzlovy, 

jejich rody a duše v očistci 

Pondělí 21. září 

Svátek sv. Matouše, 

apoštola a evangelisty 

18:00  

Úterý 22. září 
18:00 Za Zdeňka Bublána, rod 

Šimanovských, Kopeckých a Jarošů 

Středa 23. září 

Památka sv. Pia 

z Pietrelciny, kněze 

18:00 Za Václava a Marii Tománkovy, rodiče, 

sourozence a rodiče Vlčkovy 
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Čtvrtek 24. září 

 

18:00 Za Václava Roseckého, manželku, 

zemřelou dceru a za živou i zemřelou 

rodinu Roseckých a Šlechtických 

Pátek 25. září 
18:00 Za Václava Vlčka, rodiče a duše 

v očistci 

Sobota 26. září 

Sv. Kosmy a Damiána, 

mučedníků 

7:30  

Neděle 27. září 

26. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Josefa a Libuši Dočekalovy, rod 

Dočekalů a Šerejchů 

10:00 (Sirákov) Za Josefa Sobotku, jeho 

rodiče a duše v očistci 

Pondělí 28. září 

Slavnost SV. VÁCLAVA, 

MUČEDNÍKA, hlavního 

patrona českého národa 

– doporučený svátek 

18:00 Za Václava Filipa, manželku, 2 syny, 

rodiče Pokorných a syna 

Úterý 29. září 

Svátek sv. Michaela, 

Gabriela a Rafaela, 

archandělů 

18:00 Za Václava a Miladu Fejtovy, oboje 

rodiče a sourozence 

Středa 30. září 

Památka sv. Jeronýma, 

kněze a učitele církve 

18:00 Za Josefa Eliáše, Václava Jaroše, 

sourozence a rodiče 

Změny vyhrazeny 

 

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 20. září 2015 

Změna uvedených údajů vyhrazena (nutno sledovat ohlášky). Neprodejné! 
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Nížkov, Nížkov 10, 592 12 

tel.: 566 675 129, IČ: 48895661, bankovní spojení: 165081021/0300 
webové stránky: www.farnost-nizkov.cz 

P. Filip Foltán – administrátor farnosti: f.foltan@email.cz, 608 316 272 
Petra Eliášová – šéfredaktorka farního listu: petapochop@seznam.cz 

Romana Pešáková, Eliška Dvořáková, Aneta Pokorná – redaktoři farního listu 
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Přihláška k přijetí svátosti biřmování ve farnosti Nížkov 

 (Vyplňte pravdivě obě strany a odevzdejte osobně duchovnímu správci) 

I. Biřmovanec: 

Příjmení a jméno:  

Stav:                        roz.:   

Datum a místo narození:      Rodné číslo:  

Datum a místo sv. křtu:  

Povolání (zaměstnání, studium):   

Bydliště včetně PSČ:         tel.:   

E-mail :  

II. Rodiče biřmovance: 

Jméno a příjmení otce:    

 matky:          roz.:  

Bydliště (jen je-li jiné než u biřmovance):    

III. Kmotr/a biřmovance: 

Jméno a příjmení:  

Bydliště kmotra/y: 

Datum a místo uzavření círk. manželství kmotra/y :   

Datum a místo biřmování kmotra/y:   

(Kmotrem může být při biřmování jen opravdově věřící křesťan, žijící sám svědomitě podle své víry, to znamená: 
pravidelná modlitba, účast na mši svaté každou neděli a svátek, pravidelně přijímá svátost smíření a eucharistii. 

Musí být sám biřmovaný. Pokud žije v manželství, církevně oddaný. /Doložit potvrzením/ Může to být kmotr 

křestní, ale nemusí. Více v přípravách. Možno doplnit dodatečně).  

IV. Potvrzení o křtu biřmovance: 

(Nechají vyplnit pouze ti biřmovanci, kteří byli pokřtěni v jiné farnosti a to tamějším duchovním správcem). 

Datum a místo sv. křtu:  ________________________________________________________________ 

Kniha:_______str.:___________č.: _______         __________________________________   

      Datum, razítko a podpis kněze v místě křtu 

V. Potvrzení o církevním sňatku biřmovance: 

(Nechají vyplnit pouze ti biřmovanci, kdo žijí v manželství a byli oddáni v jiné farnosti a to tamějším duchovním 

správcem). 

Datum a místo svatby:  ____________________________________________________ 

Kniha:_____str.:____ č.: ___               _________________________________________ 

             Datum, razítko a podpis kněze v místě církevního sňatku 
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VI. Duchovní (náboženský) život žadatele o svátost biřmování: 

Do vyučování náboženství ve škole jsem chodil v těchto třídách:  

Pokud jsi nechodil v některé třídě, napiš důvod:   

 

Své znalosti pravd víry považuji za :     a) výborné 

      b) dostatečné 

(skutečnost zakroužkuj )    c) průměrné 

      d) slabé 

      e)  téměř nic o Bohu nevím 

Za věřícího se  a) považují 

  b) nevím, neuvažoval jsem o tom 

  c) nebyl jsem ve víře vychován, ale mám zájem hlouběji poznat pravdy      

          víry. 

  d) nepovažuji 

Na nedělní bohoslužby chodím  a) pravidelně každou neděli z vlastního přesvědčení 

    b) občas, spíše s přinucením rodičů 

    c) velmi málo 

Ke svaté zpovědi chodím:  a) měsíčně 

    b) více než jednou za rok 

    c) jen jednou za rok 

    d) nebyl jsem již několik let. 

Svátost oltářní přijímám:   a) měsíčně i častěji 

    b) více než jednou za rok 

    c) jen jednou za rok 

    d) nebyl jsem již několik let. 

Svátost biřmování:   a)  znám význam této svátosti a přijímám ji z vlastního přesvědčení 

   b) nemám přesnou představu oč jde, ale mám zájem se poučit  

   c) k biřmování jdu spíše na přání 

     a) rodičů,  

     b) příbuzných   

     c) jiných, napiš koho:........................................................... 

VII. Jeho vztah k církvi a k farnosti: 

A. Jakých náboženských aktivit (mládeže) ses dosud účastnil? Zde napiš, zda jsi byl na diecézním setkání 

mládeže, duchovních cvičení, kurzech, třeba návštěva DCŽM Vesmír a podobně. kdy a kde jsi se jich zúčastnil: 

 

B. Jak jsi zapojen ve farnosti? Zde napiš stručně, jak si představuješ svůj budoucí život ve farnosti, zda jsi 

zapojen do nějakého společenství a jakého, zda máš o nějaké společenství ve farnosti zájem, zda máš zájem ve 

farnosti pravidelně pomáhat a jak, nebo jakou aktivitu bys ve farnosti jako křesťan chtěl v budoucnu vyvíjet 

 

Potvrzuji, že tyto údaje jsou pravdivé. 

V __________________dne:_____________ 20__       ___________________________________ 

        vlastnoruční podpis 


