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Motto: 

„Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho 

měli život.“ 

(1. list Janův 4,9)  
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Denní modlitba apoštolátu modlitby 

Nebeský Otče, kladu před Tebe celý dnešní den a ve spojení s Tvým 

Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť 

za záchranu světa, Ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. 

Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu 

svědčit o Tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána 

a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména 

na úmysly Svatého otce a našich biskupů pro tento měsíc: 

Prosinec 2018: 

▪ Evangelizační úmysl: Aby všichni, kdo slouží při předávání víry 

aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný 

pro naši dobu. 

▪ Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou 

touhu po živém Bohu. 

▪ Farní úmysl: Za dobrou přípravu na příchod Pána do našich 

srdcí 

Leden 2019: 

▪ Evangelizační úmysl: Za mládež, především za mladé 

v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali 

na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia. 

▪ Národní úmysl: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje 

pro budoucnost.  

▪ Farní úmysl: Za svornost mezi křesťany 

Anděl Páně…  

Slovo kněze 

Milí farníci, 

před námi je advent a doba vánoční. Dnes advent trvá čtyři týdny, 

v historii ale býval i delší.  

Čtyři týdny – je to hodně nebo málo? Asi přijde na to, čím vším 

se necháme rozptylovat. Koncem roku bohužel nastává na mnoha 

pracovištích všelijaké dohánění účetnictví, výkazů, dotací, zakázek, 
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které musejí být hotové do konce roku apod. Jakoby se všechno spiklo 

proti prožívání adventu jako adventu. 

A tak nám všem přeji, abychom si navzdory všelijakým povinnostem 

dokázali najít a uhájit čas na ztišení. Čas na to, abychom prožívali 

své adventní dny ne jako chronos – to znamená obyčejný čas, ale jako 

zvláštní čas, jako dobu příhodnou k proměně, k přijetí Pána Ježíše 

do svého života, jako kairos.  

Advent je dobou přípravy. Připravujme své srdce modlitbou, postem 

a almužnou. Modlitba rozšiřuje naše srdce, aby mohla růst především 

naše láska k Bohu, ale i láska k lidem. Půst posiluje naši vůli 

a vytrvalost, abychom se nedali odradit překážkami a nepodléhali 

tak snadno pokušením. Almužna je pak způsobem, jak může růst 

především naše láska k lidem. Nejde ale jenom o to dát někomu peníze 

nebo nějaký hmotný dárek. V naší zemi je často mnohem důležitější dát 

někomu – třeba i těm nejbližším – něco ze svého času.  

Vánoce jsou dobou radosti z narození vtěleného Božího syna. Možná 

se tu hodí zmínit jednu důležitou skutečnost: to, jak Bůh jedná 

„navenek“ vůči nám lidem, je podobné tomu, jaký je „dovnitř“ – to 

znamená uvnitř Boží trojice. Boží syn k nám přišel tiše, jemně, 

nenápadně. Stejně tak přichází i Duch svatý a nebeský Otec. 

Co myslíte, všimneme si jich vůbec? 

 

Požehnaný advent i Vánoce     

P. Zdeněk Sedlák 

Akce, události, nabídky, upozornění 

❖ Prosinec 

o 1. 12. (sobota) – od 14 hod. duchovní obnova s P. Josefem 

Matrasem, v 17 hod. mše sv. (ranní mše sv. nebude)  

o 2. 12. (neděle) – žehnání adventních věnců; sbírka na kněžský 

seminář a formaci bohoslovců  

o 6. 12. (čtvrtek) mše sv. zaměřená na děti a sv. Mikuláše; na závěr 

mše sv. setkání dětí s Mikulášem  

o 7. 12. (pátek) pastorace nemocných (Nížkov); od 16:30 tichá 

adorace a sv. smíření 

o 8. 12. (sobota) ve 14 hod. živý betlém (děti) v kostele  



 

│4│ 

o 8. – 9. 12. (sobota a neděle) výstava betlémů na faře 

o 13. 12. (čtvrtek) pastorace nemocných (Buková); od 17 hod. 

adorace 

o 14. 12. (pátek) pastorace nemocných (Poděšín + Sirákov); 

misijní klubko 

o mše sv. v DPS, předvánoční spaní dětí na faře – termíny budou 

ještě upřesněny 

o 16. 12. (neděle) předvánoční rozšířené zpovídání Nížkov; 

vánoční jarmark 

o 24. 12. (pondělí) v Sirákově pouze mše sv. v 16 hod. (už večerní 

ze Slavnosti Narození Páně, tj. vánoční), v Nížkově ve 22 hod. 

tradiční „půlnoční“  

o 25. 12. Slavnost Narození Páně – zasvěcený svátek, nedělní 

pořad mší sv., po druhé mši sv. v Nížkově v kostele dětský živý 

betlém; v 15 hod. jesličková pobožnost 

o 26. 12. Svátek sv. Štěpána, nedělní pořad mší sv., vánoční 

koncert 

o 27. 12. (čtvrtek, Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty) při mši 

sv. žehnání vína 

o 31. 12. (pondělí) mše sv. v 16 hod. 

❖ Leden 

o 1. 1. (úterý) Slavnost Matky Boží, Panny Marie, zasvěcený 

svátek, nedělní pořad mší sv. 

o 3. 1. (čtvrtek) od 17 hod. adorace 

o 4. 1. (pátek) pastorace nemocných (Nížkov); od 16:30 tichá 

adorace a sv. smíření 

o 5. 1. (sobota) při mši sv. žehnání vody, křídy a kadidla; 

Tříkrálová sbírka  

o 6. 1. (neděle) Slavnost Zjevení Páně; představení „Čtvrtý 

z mudrců“ (soubor velkolosenické farnosti)  

o 10. 1. (čtvrtek) pastorace nemocných (Buková); 

o 11. 1. (pátek) pastorace nemocných (Poděšín + Sirákov); misijní 

klubko 

o 18. 1. – 25. 1. týden modliteb za jednotu křesťanů 
 

❖ Úklid fary: 8. 12. Uttendorfská Pavla, Dana, 29. 12. Vosmeková 

Jana, 19. 1. Zvolánková Marie 

Změny vyhrazeny 
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Okénko (nejen) pro mládež  

Mogo 

   Mogo byl dobrý člověk. Často pomáhal bližním a v obchodních 

záležitostech si počínal čestně. Nemohl však připustit, že lidé jsou tak 

naivní a věří, že Bůh sestoupil na zem jen proto, aby jim poskytl útěchu. 

Protože měl své zásady, nebál se říkat všem, že Vánoce vycházejí 

z nepravdivého příběhu o Bohu, který se proměnil v člověka. 

   V předvečer oslavy Kristova narození se jeho nejbližší – tedy žena 

a děti – jako vždy chystali do kostela. A Mogo je jako vždy poslal, 

aby šli sami, řka: „Bylo by to ode mne pokrytectví, kdybych šel s vámi. 

Budu tady čekat, až se vrátíte.“ 

   Když rodina odešla, Mogo rozdělal oheň v krbu a pustil se do četby 

novin. Brzy ho však vyrušil hluk za oknem. Mogo přes sebe přehodil 

kabát a vyšel ven. 

   Jakmile otevřel dveře, uviděl hejno ptáků, kteří se ztratili v bouři 

a teď se chvěli zimou ve sněhu. Jakmile zpozorovali osvětlený dům, 

snažili se vniknout dovnitř, ale jak narazili na okenní tabuli, pohmoždili 

si křídla, takže nemohli létat, dokud se jim nezahojí. 

   „Přece ta stvoření nenechám tam venku,“ pomyslel si Mogo. Zamířil 

k vratům garáže, otevřel je a rozsvítil. Avšak ptáci se nepohnuli. „Mají 

strach,“ řekl si Mogo. Vrátil se do domu, sebral pár kousků chleba 

a drobky vyznačil cestičku až k osvětlené garáži. Ale bez výsledku. 

   Mogo rozevřel náruč, pokusil se je pobízet laskavým voláním, 

tu a tam některého jemně popostrčil, ale ptáci byli ještě neklidnější 

a začali bezhlavě pobíhat po sněhu, přičemž zbytečně ztráceli tu trošku 

sil, která jim ještě zbyla. 

   Mogo už nevěděl, co si počít. „Musíte mě mít za kohosi strašného,“ 

řekl nahlas. „Copak nechápete, že mi můžete věřit?“ A celý zoufalý 

zvolal: „Kdybych se teď mohl jen na chvilku proměnit v ptáka, 

pochopili byste, že vás chci opravdu zachránit!“ 

   V tu chvíli zazněl kostelní zvon ohlašující půlnoc. Tu se jeden z ptáků 

proměnil v anděla a zeptal se Moga: „Teď už chápeš, proč se Bůh 

musel proměnit v člověka?“ 

   A Mogo, se slzami v očích, odvětil: „Odpusť mi. Teď už chápu, 

že důvěřovat můžeme jen těm, kdo se nám podobají a zakoušejí totéž 

co my.“ 
(www.farnostla.cz) 
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Okénko (nejen) pro seniory 

Stáří je dar 
Stáří je tajemný balíček, který musíme jednoho dne otevřít a těšit 

se z jeho obsahu.  

Je to dárek, který si nemůžeme ani koupit, ani si jej předem připravit 

a ani bychom s ním najisto neměli počítat, protože ne všem se ho 

dostane stejnou měrou. 

Dar stáří osvobozuje od starých pout, ale přináší i zodpovědnost 

v nových vztazích.  

Obsahuje radost i bolest, smích i slzy, změny i růst. 

Najdeme v něm generaci svých vnuků, ke které si musíme najít cestičky 

porozumění. 

Budeme muset bojovat o umění stejně přijímat, jako se i dělit, o to, 

abychom dokázali nabídnout dlaň s moudrostí získanou v životě tak, 

aby ji oni podle svého vlastního uvážení přijali nebo odmítli. 

Dar stáří může s sebou nést tělesnou slabost a omezení, ale může nám 

i přinášet větší duchovní sílu a pronikavost. 

Dar stáří musíme prostě s poděkováním přijímat, protože je darem 

samotného života. 
 

 

Z knihy Stáří je dar od Marion Stroudové, Karmelitánského nakladatelství 

 vybrala Jana Vosmeková 

 

Báseň 

Být svého strůjce štěstí sám? 

Kdepak je úcta k Bohu? 

Můj úděl je mi Bohem dán, 

Což se mu vzpírat mohu? 

Co z Božích rukou obdržím 

Na lásce, na bolesti, 

z toho teprve dílem svým 

vytvořím žal či štěstí. 

 
        Karl Gerok 
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Novoroční modlitba 

Nebeský Otče, v Tvých rukou jsou naše dny a roky. 

V Tvých rukou je celý svět i náš malý život.  

Nesmírnému vesmíru jsi dal řád a hvězdám jejich běh, a přece i nás máš 

ve své péči. Nejdeme vstříc neznámé budoucnosti: před námi jsi Ty 

a Tvé milosrdenství. Chystáš-li nám dny dobré, dej, abychom 

je přijímali vděčně. Jsou-li pro nás připraveny dny těžké, posiluj nás, 

abychom je přijali trpělivě. Když si nebudeme vědět rady, stůj při nás, 

abychom alespoň na krok viděli dopředu. Pomoz nám, abychom 

neklesali na mysli, ale byli vždy lidmi naděje. Zjevils nám v Pánu Ježíši 

dokonalou lásku: provaň jí, Pane, naše srdce a životy, aby v nás každý 

den vítězila nad zlými sklony naší mysli a povahy. Před Tebou jsou bez 

okrasy. Smiluj se, Pane nad námi. Věříme, že nás neopustíš 

a že budeme skryti ve Tvé nepomíjející lásce v čase i ve věčnosti. 

 Amen. 

 

Inspirace ke svatosti 

Svatý David  

– pastýř, král, otec Šalamouna 

Kdy žil: kolem r. 1000 př. Kr.  

Liturgický svátek: 29. 12. 

Stupeň slavení: připomínka 

Patron: hudebníků, pěveckých sborů, básníků, horníků 

 

Králi Davidovi se v životě dostalo mnoho milostí a požehnání, zároveň 

však několikrát selhal. Příkladem nám může být v tom, že litoval svých 

hříchů a věřil v Boží prozřetelnost. Z jeho rodu pak vzešel Král králů. 

Narodil se v Betlémě v Judsku jako osmý syn Jisaje z Judova kmene, 

zemi v té době vládl král Saul. Tehdy Izraelité bojovali proti 

Pelištejcům a Saul a jeho lidé se děsili jejich bojovníka Goliáše. Stalo 

se, že se mladičký David dostal na bojiště, když přinášel svým bratrům 

jídlo. Byl skutečně příliš mladý na bojovníka, ale byl zvyklý chránit 

ovce před divokou zvěří. Viděl, jak se Pelištejci posmívají jeho 
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milovanému národu, a rozhodl se postavit obávanému Goliáši. Sklidil 

posměch a obavy, ale nezalekl se a Goliáše skutečně přemohl pomocí 

obyčejného praku a kamene. Jeho vlastním mečem mu pak uťal hlavu, 

načež se nepřátelé Izraele dali na útěk. 

Král Saul vzal Davida k sobě, dal mu za ženu svou dceru, ale začal 

na něj brzy žárlit. Saul se dozvěděl, že Bůh chce dát trůn Davidovi, 

a tak jejich spory vygradovaly. Saulovi synové byli pobiti a Saul 

nakonec spáchal sebevraždu. Lidé si pak jednomyslně zvolili za krále 

Davida. 

David nejprve dobyl skalní pevnost Sijón, nazval ji „Město Davidovo“ 

a začal budovat hradby. Vzal si další ženy z Jeruzaléma, s nimiž měl 

syny i dcery. Skrze proroka Nátana mu mimo jiné Hospodin 

přislíbil: „Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám 

po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním 

jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho 

královský trůn navěky.“ 

David dosáhl mnoha vítězství a obdařen mnoha milostmi měl množství 

žen, a to nejen židovských. Z jeho synů jsou nejvýznamnější dva. 

Šalomoun, druhý syn Batšeby, bývalé ženy Chetity Uriáše, na jehož 

smrti David nesl vinu a s jehož ženou se dopustil cizoložství. Ke svému 

hříchu se však přiznal, litoval ho a konal veřejné pokání, a tak získal 

opět milost. 

Absolon, kterého měl David s Maakou, proslul vzpourou proti otci. 

Lstivě získával náklonnost izraelských mužů a v Efrajimském lese 

došlo k boji mezi nimi a služebníky Davida, kteří měli příkaz šetřit 

Abšalóma. Ten se při útěku vlasy a hlavou zachytil na stromě a Jóab ho 

zabil oštěpy. David pro jeho smrt plakal. 

Po čtyřiceti letech kralování, když se přiblížil den jeho smrti, svému 

synu Šalomounovi důrazně řekl, aby byl rozhodný a mužný, aby dbal 

na to, co mu Bůh svěřil, a neuchyloval se od jeho nařízení a přikázání. 

Utvrzoval ho v důvěře v Hospodinovo slovo a povzbuzoval k věrnosti 

celým srdcem i duší. 

„iZIDOOR" 
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Jako stéblo slámy 

Pastýři se vraceli z Betléma, kde se poklonili Ježíškovi narozenému 

v chlévě. Nesli mu náruče darů a teď se vraceli s prázdnýma rukama. 

Kromě jednoho z nich, mladičkého pastýře, téměř ještě chlapce. Ten 

si z betlémského chléva přece jen něco odnesl. Celou cestu tu věc pevně 

svíral v dlani. Ostatní by si toho ani nevšimli, kdyby 

se kdosi nezeptal: „Co to máš v ruce?" 

„Stéblo slámy," odpověděl mladík. „Vzal jsem si ho z jesliček, ve kterých 

leželo to dítě." „Stéblo slámy," ušklíbali se ostatní. „Takové smetí! Zahoď 

to!" Mladý pastýř rozhodně zavrtěl hlavou. 

„Kdepak," namítl, „já si ho schovám. Pro mě je to znamení, připomíná mi 

malého Ježíška. Pokaždé, když ho vezmu do ruky, vzpomenu si na něj 

i na to, co o něm řekli andělé." 

Druhý den si pastýři mladíka znovu začali dobírat: „Co jsi udělal s tím 

stéblem?" Mladík jim ho ukázal. „Pořád ho nosím u sebe." 

„Zahoď to, k ničemu ti není." 

„Ne. Má velkou cenu. Ležel na ní Boží Syn." 

„A co má být? Důležitý je přece Boží Syn, a ne kus slámy." 

„Mýlíte se. Velkou cenu má i ta sláma. Na čem jiném by ležel, když je tak 

chudý? Boží Syn potřeboval trochu slámy. To mě poučilo, že Bůh 

potřebuje i obyčejné lidi a věci. Potřebuje nás, kteří nemáme velkou cenu, 

kteří toho moc nevíme." Stéblo jako by mělo pro toho pastýře čím dál větší 

význam. Na pastvě ho často držel v ruce, vzpomínal na slova andělů a byl 

šťastný, že má Bůh tolik rád lidi, že se stal stejně malým jako oni. 

Pak mu však jeden z jeho druhů vytrhl stéblo z ruky a rozhořčeně 

vykřikl: „Dej už s tím zatraceným stéblem pokoj! Bolí nás z těch hloupostí 

hlava!" Stéblo vztekle zmačkal a zahodil. 

Mladík klidně vstal, zvedl stéblo ze země a opatrně narovnal. „Vidíš, 

zůstalo stejné jako předtím. Pořád je to stéblo slámy. Ani tvůj vztek s ním 

nic nezmohl. Jistě, zničit stéblo slámy je snadné. Ale přemýšlel jsi už 

někdy o tom, proč nám Bůh seslal malé dítě, když potřebujeme silného 

zachránce a vojevůdce? Jednou vyroste, bude z něho muž a nic 

ho neporazí. I přes lidskou zlobu zůstane tím, čím je – Spasitelem, kterého 

nám seslal Bůh." 

Mladý pastýř se usmál a se zářícím pohledem pokračoval: „Boží láska 

se totiž nedá zničit a zahodit. I když se zdá křehká a slabá jako stéblo 

slámy." 
(Bruno Ferrero: Vánoční příběhy pro potěchu duše) 
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Tabulka lektorů na prosinec 2018 

SO 1   Pojmonová M.   

NE 2 

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Němcová T. 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Havlíčková V. 

přímluvy 7:00 Eliáš B. 8:30 Vlčková P. 

  

PO 3     Jindrová V.     

ÚT 4     Bártová J.     

ST 5     Holcmanová Z.     

ČT 6     Chromá H.     

PÁ 7           

SO 8 
1. čtení   Pojmonová M.     

2. čtení   Holcmanová Z.     

NE 9 

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Jindrová V. 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Ločárková P. 

přímluvy 7:00 Brukner J. ml. 8:30 Vlčková N. 

  

PO 10     Jindrová V.     

ÚT 11     Bártová J.     

ST 12     Laštovičková M.     

ČT 13     Chromá H.     

PÁ 14           

SO 15     Pojmonová M.     

NE 16 

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Bártová J. 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Linhartová M. 

přímluvy 7:00 Eliáš B. 8:30 Vlčková P. 

  

PO 17     Jindrová V.     

ÚT 18     Bártová J.     

ST 19     Holcmanová Z.     

ČT 20     Chromá H.     

PÁ 21           

SO 22     Pojmonová M.     
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NE 23 

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Strašilová S. 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Holcmanová Z. 

přímluvy 7:00 Brukner J. ml. 8:30 Vlčková N. 

  

PO 24 

1. čtení 7:30       

1. čtení 22:00 Němcová T.     

2. čtení 22:00 Linhartová M.     

přímluvy 22:00 Eliáš B.     

ÚT 25 

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Strašilová S. 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Havlíčková V. 

přímluvy 7:00 Brukner J. ml. 8:30 Vlčková P. 

ST 26 
1. čtení 7:00 Laštovičková M. 8:30 Bártová J. 

přímluvy 7:00 Eliáš B. 8:30 Vlčková N. 

ČT 27     Chromá H.     

PÁ 28           

SO 29     Pojmonová M.     

NE 30 

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Němcová T. 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Havlíčková V. 

přímluvy 7:00 Brukner J. ml. 8:30 Vlčková P. 

  

PO 31   16:00 Laštovičková M.     

 

Zdena Holcmanová 

Tabulka lektorů na leden 2019 

ÚT 1 

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Bártová J. 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Linhartová M. 

přímluvy 7:00 Eliáš B. 8:30 Vlčková P. 

ST 2     Holcmanová Z.     

ČT 3     Chromá H.     

PÁ 4      

SO 5   Pojmonová M.   

 



 

│12│ 

NE 6 

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Strašilová S. 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Jidnrová V. 

přímluvy 7:00 Brukner J. ml. 8:30 Vlčková N. 

  

PO 7     Jindrová V.     

ÚT 8     Bártová J.     

ST 9     Laštovičková M.     

ČT 10     Chromá H.     

PÁ 11           

SO 12     Pojmonová M.     

NE 13 

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Němcová T. 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Havlíčková V. 

přímluvy 7:00 Eliáš B. 8:30 Vlčková P. 

  

PO 14     Jindrová V.     

ÚT 15     Bártová J.     

ST 16     Holcmanová Z.     

ČT 17     Chromá H.     

PÁ 18           

SO 19     Pojmonová M.     

NE 20 

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Holcmanová Z. 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Vosmeková J. 

přímluvy 7:00 Brukner J. ml. 8:30 Vlčková N. 

  

PO 21     Jindrová V.     

ÚT 22     Bártová J.     

ST 23     Laštovičková M.     

ČT 24     Chromá H.     

PÁ 25           

SO 26     Pojmonová M.     

NE 27 

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Bártová J. 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Linhartová M. 

přímluvy 7:00 Eliáš B. 8:30 Vlčková P. 

  

PO 28     Jindrová V.     
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ÚT 29     Bártová J.     

ST 30     Holcmanová Z.     

ČT 31     Chromá H.     

 

Zdena Holcmanová 

Pro zasmání 

Dva policisté potkají faráře, jak na kárce veze bojler. "Dobrý den otče", ptají 

se, "copak to vezete?". "To je bojler," odpoví farář. "A kam to vezete?" zeptá 

se druhý policista. "Na faru." "Aha, tak jeďte." Farář odjede a první policista 

se zamyslí: "Poslouchej, co je to ten bojler?" "Co já vím," odpoví druhý, 

"ty jsi měl ve škole náboženství!" 

 

Farář zpovídá mladou dívku: "A jiné hříchy už nemáte, milé dítě?" 

Dívka nesměle: "No, snad už jen, že se každé ráno prohlížím v zrcadle, 

jak jsem hezká." 

Farář mávne rukou a říká: "Ale to není hřích, milé dítě, to je oční vada!" 

 

https://www.buh-krestanstvi.cz/news/psane-vtipy2/ 

Mše svaté s intencemi v prosinci 2018  

Sobota 1. prosince 

Duchovní obnova 
17:00 Za účastníky duchovní obnovy 

Neděle 2. prosince  

1. neděle adventní 

7:00 Za farnost 

8:30 Na úmysly dárců mešních nadací 

10:00 (Sirákov) Za Ludmilu a Josefa 

Jarošovy, dceru Marii a duše v očistci. 

Pondělí 3. prosince 

Památka sv. Františka 

Xaverského, kněze 

17:30 Za Jana Dobrovolného, rodiče, 

bratry, rodiče Janákovy a duše v 

očistci 

Úterý 4. prosince 

17:30 Za Františka Čejku, syna 

Miloslava, vnuka Vojtěcha a zemřelou 

rodinu Čejkovu, Šturzovu 

a Baumrukovu 
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Středa 5. prosince 
17:30 Za p. Vlastimila Šenkýře, Marii 

Dvořáčkovou a jejich rody 

Čtvrtek 6. prosince 

Památka sv. Mikuláše, 

biskupa 

17:30 Za nová kněžská a řeholní 

povolání 

Pátek 7. prosince 

Památka sv. Ambrože, 

biskupa a učitele církve 

17:30 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 8. prosince 

Slavnost Panny Marie, 

počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu 

7:30 Na úmysly dárců mešních nadací 

Neděle 9. prosince 

2. neděle adventní 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Josefa a Annu Bečkovy, rodiče a 

sourozence a duše v očistci  

10:00 (Sirákov) Za Jaroslava Sobotku, 

rodiče Sobotkovy, rodiče Langovy a 

duše v očistci. 

Pondělí 10. prosince 
17:30 Za Václava Musila, dva bratry, 

rodiče a celou přízeň 

Úterý 11. prosince 
17:30 Za Jana a Antonii Laštovičkovy, 

zemřelé děti, zetě a snachu 

Středa 12. prosince 
17:30 Za rodiče Chvátalovy, nemocnou 

osobu a duše v očistci 

Čtvrtek 13. prosince 

Památka sv. Lucie, 

panny a mučednice 

17:30 Za Jiřinu a Jana Jarošovy, oboje 

rodiny 

Pátek 14. prosince 

Památka sv. Jana od 

Kříže, kněze a učitele 

církve 

17:30 Za Jaroslava Baumruka, rodiče, 

sourozence a duše v očistci 

Sobota 15. prosince 
7:30 Za Důstojného pána Jana Ledvinku, 

rodiče, sestru Marii a strýce Františka 
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Neděle 16. prosince 

3. neděle adventní 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Boženu a Františka Tonarovy, 

Lenku a Františka Zvolánkovy, jejich 

rodiče a sourozence a Boží ochranu 

pro celou rodinu 

10:00 (Sirákov) Za Marii a Jaroslava 

Jelínkovy, Jana Slámu a jejich rodiče. 

Pondělí 17. prosince 

17:30 Za Karla Zikmunda, rodiče, 

sourozence, celou přízeň a duše 

v očistci 

Úterý 18. prosince 

17:30 Za Josefa Pokorného, Bohuslavu 

Filipovu, rodiče Filipovy a duše 

v očistci 

Středa19. prosince 

17:30 Za Alenu Pojmonovou, bratra, 

oboje rodiče a živé i zemřelé těchto 

rodin 

Čtvrtek 20. prosince 17:30 Za rodinu Hrubých 

Pátek 21. prosince 

17:30 Za Marii a Jaroslava Novotných, 

oboje rodiče a dary Ducha svatého pro 

celou živou přízeň 

Sobota 22. prosince 
7:30 Za rodinu Polreichovu, Synkovu, 

Kohoutovu a duše v očistci 

Neděle 23. prosince 

4. neděle adventní 

7:00 Za Marii a Václava Tománkovy, 

syna, Ludmilu a Adolfa Peřinu, rodiče 

Vlčkovy a živé i zemřelé těchto rodin 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov)  

Pondělí 24. prosince 

7:30 Za Josefa, Marii a Ludmilu 

Chalupníkovy, zemřelou rodinu, přízeň 

a duše v očistci 

16:00 (Sirákov) Za Josefa a Věru 

Roseckých, Václava Nováka a celý 

rod. 

22:00  
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Úterý 25. prosince 

Slavnost Narození 

Páně 

7:00 Za Jana Laštovičku a živou i 

zemřelou rodinu 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za otce Františka 

Chvátala, jeho rodiče, syna Františka, 

Jaroslava, Oldřicha, Josefa a manželku 

Marii, vnuka Pavla a rod Zichů. 

Středa 26. prosince 

Svátek sv. Štěpána, 

prvomučedníka 

7:00 Za rod Ledvinků, Macků a duše v 

očistci 

8:30 Za Jana a Boženu Uttendorfských, 

vnuka Davida, rod Uttendorfských, 

Augustinů a Holcmanů 

10:00 (Sirákov) Za rodinu Ondrákovu, 

Musilovu, celou přízeň a duše v 

očistci. 

Čtvrtek 27. prosince 

Svátek sv. Jana, 

apoštola a evangelisty     

17:30 Za kněze, kteří sloužili a slouží 

v naší farnosti 

Pátek 28. prosince 

Svátek svatých 

Mláďátek, mučedníků 

17:30 Za Františka Dočekala, oboje 

rodiče a rodinu Dočekalovu 

Sobota 29. prosince 
7:30 Za rodiny Ledvinkovy, Pokornovy, 

Fraiovy a duše v očistci 

Neděle 30. prosince 

Svátek svaté rodiny 

7:00 Za Václava a Miladu Fejtovy, rodiče 

Vlčkovy a všechny živé i zemřelé 

těchto rodin 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov)  

Pondělí 31. prosince 

16:00 Za zemřelou rodinu Havlíčkovu a 

Pejchalovu, za dar zdraví a Boží 

ochranu a duše v očistci 

 

 

Změny vyhrazeny 
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Mše svaté s intencemi v lednu 2019  

Úterý 1. ledna 

Slavnost Narození 

Páně Matky Boží, 

Panny Marie 

7:00 Na úmysly dárců mešních nadací 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za rodiče Blažkovy, syna 

Milana, rodiče Holcmanovy a duše v 

očistci. 

Středa 2. ledna 

Památka sv. Basila 

Velikého a Řehoře 

Naziánského, biskupů a 

učitelů církve 

17:30 Za Stanislava Enderle, manželku, 

rodinu Kosourovu, Štohanzlovu, 

Horských a celou přízeň 

Čtvrtek 3. ledna 
17:30 Za nová kněžská a řeholní 

povolání 

Pátek 4. ledna  17:30 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 5. ledna 7:30  

Neděle 6. ledna  

Slavnost Zjevení Páně 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Kristínu a Bohuslava Poula a za 

živou i zemřelou rodinu Poulovu 

10:00 (Sirákov)  

Pondělí 7. ledna 
17:30 Za Marii Štohanzlovu, rodiče 

Kasalovy a živou i zemřelou přizeň 

Úterý 8. ledna 
17:30 Za Adolfa Marka, rodiče a rodiče 

Jarošovy 

Středa 9. ledna 
17:30 Za dar zdraví, Boží ochranu a 

pomoc pro celou rodinu 

Čtvrtek 10. ledna 

17:30 Za živou i zemřelou rodinu 

Mokrých, celou přízeň, dar víry a Boží 

požehnání 

Pátek 11. ledna 
17:30 Za Marii a Jana Musilovy, rodiče 

Veselých, sourozence a duše v očistci 

Sobota 12. ledna 7:30  
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Neděle 13. ledna 

Svátek Křtu Páně 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Josefa Flesara, manželku, za 

všechny živé i zemřelé rodiny Flesarovy 

a duše v očistci 

10:00 (Sirákov) Za Petra Krále, Jaroslava 

Chvátala a poděkování za dožití 104 let. 

Pondělí 14. ledna 

17:30 Za Bohuslavu Filipovou, Jana a 

Ludmilu Pospíchalovy a živou i 

zemřelou přízeň 

Úterý 15. ledna 

17:30 Za Zdeňka Zikmunda, Jaroslava 

Pokorného a ostatní zemřelé těchto rodin  

Středa 16. ledna 

17:30 Za Matěje Frömla, dvě manželky, 

živou i zemřelou přízeň a duše v 

očistci 

Čtvrtek 17. ledna 

Památka sv. Antonína, 

opata 

17:30 Za Vojtěcha Baumruka a živou i 

zemřelou rodinu Baumrukovu, 

Čejkovu a Štursovu 

Pátek 18. ledna 

Památka Panny Marie, 

Matky jednoty křesťanů 

17:30 Za Jana Roseckého, rodiče, živou i 

zemřelou přízeň 

Sobota 19. ledna 7:30 

Neděle 20. ledna 

1. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Marii Jágrovu, manžela, jejich 

rodiče a sourozence 

10:00 (Sirákov) Za rodinu Zítovu, 

Neubauerovu, Žofii Perníčkovu a duše v 

očistci. 

Pondělí 21. ledna 

Památka sv. Anežky, 

panny a mučednice         

17:30 Za Janu Švomovou, celou rodinu a 

lidi žijící na okraji společnosti 

Úterý 22. ledna 
17:30 Za Petra Brabce, jeho otce Zdeňka, 

oboje prarodiče a Janu Havlíčkovou 

Středa 23. ledna 

17:30 Za Marii a Ladislava Vlčkovy, 

rodiče Tománkovy, syna a živé i 

zemřelé těchto rodin 
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Čtvrtek 24. ledna 

Památka sv. Františka 

Saleského, biskupa a 

učitele církve 

17:30 Za rodiče Karla a Marii 

Sobotkovy, Anežku, její rodiče, rodinu 

Vlčkovu a celou živou rodinu 

Pátek 25. ledna 

Svátek obrácení svatého 

Pavla, apoštola 

17:30 Za Miloše Augustina, rodinu 

Augustinovou a Němcovou a duše v 

očistci 

Sobota 26. ledna 

Památka sv. Timoteje a 

Tita, biskupů 

7:30 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Neděle 27. ledna 

3. neděle v mezidobí   

7:00 Za farnost 

8:30 Za Marii a Josefa Pospíchalovy a 

sourozence 

10:00 (Sirákov) Za Bohumila Landu, 

jeho rodiče, Evu Hradeckou a rodinu 

Bourovu. 

Pondělí 28. ledna 

Památka sv. Tomáše 

Akvinského, kněze a 

učitele církve 

17:30 Za Bohuslava Bruknera, rodiče a 

živou i zemřelou přízeň 

Úterý 29. ledna 

17:30 Za Zdeňka Bublána, bratra, Josefa 

Šimanovského, rodiče a rod 

Kopeckých a Jarošů 

Středa 30. ledna 

17:30 Za Andělu Kašpárkovou, manžela, 

Drahouše Kašpárka, rodiče Eliášovy, 

syna, dceru a duše v očistci 

Čtvrtek 31. ledna 

Památka sv. Jana Boska, 

kněze 

17:30 Za Annu a Jana Chvátalovy, 

nemocnou osobu a celou přízeň 

 

 

Změny vyhrazeny 
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Z farní kroniky – Nápisy na kamenech v dlažbě kostela 

     V roce 1753 se v Nížkově přestavoval kostel. Polenský děkan Petr 

Florian při té příležitosti zaznamenal nápisy na kamenech, které byly 

při přestavbě nalezeny a zasazeny do dlažby. Florianův zápis 

byl později přepsán do naší farní kroniky, odkud jej citujeme:   

     V tomto kostele, poněvadž nebylo nic nalezeno, kdy a od koho byl 

vystaven, aniž rok udán byl, předce z kamenů náhrobních, které pod 

lavicemi nalezeny byly, a doprostřed kostela po pořádku uloženy, dosti 

památného jsme se dočísti mohli. Na prvním kamenu před oltářem 

velkým sv. Mikuláše a kolem něho následující latinské písmo jsme 

četli: „Domine, quando veneris judicare terram, ubi me abscondam 

a vultu irae Tuae, quia peccavi nimis in vita mea.“ (Pane, až přijdeš 

soudit zemi, kde se skryji před pohledem tvého hněvu, neboť jsem 

se příliš provinil ve svém životě.) V čele pak kamene nad těmito slovy 

psáno jest: „Anno Domini MDXCI in octava scti Bartholomei obiit 

Rdus D. Vitus Zeinikel plebanus hujus parochalis ecclesiae, cujus 

anima requiescat in pace; orate pro me.“ (Léta Páně 1591 v oktávu 

sv. Bartoloměje odešel důst. pán Vít Zeinikel, plebán této farní církve, 

jehož duše ať odpočívá v pokoji; modlete se za mě.)  Pod těmito slovy 

pak jest vypuklý kalich a pod kalichem odpočívající beránek. Jak jsem 

viděl, když jsem toto psal, že to byl kněz katolický, soudím z nápisu 

„orate pro me“. 

     Na druhém kamenu barbarskou latinou jest nápis nyní již valně 

setřelý: „Hic sutae sepulti sunt CII quibus Deus misericors sit propter 

sanctam suam passionem aterunt miam fors misericordiam...“ Na tomto 

kamenu žádný rok nebyl udán, který však mnohem starší je než třetí. 

     Na třetím kamenu, starším než první, toto písmo gothické jsme 

viděli a četli: „Anno Domini MCCCCLXXXVIII obiit honestus vir 

magister Piter de Sázav (Léta Páně 1488 odešel ušlechtilý muž magistr 

Petr ze Sázavy) P.Requiem“ – pokoj snad sobě žádá; pak litery 

XI.RU)ŌS, co by znamenaly, nemohl jsem vyrozuměti. 

Jaroslav Jelínek 
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Boží přikázání nejsou dopravní předpisy 

Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal 

se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ 

Ježíš odpověděl: „První je toto: ‘Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, 

je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou 

svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.’ Druhé je toto: ‘Miluj 

svého bližního jako sám sebe.’ Žádné jiné přikázání není větší než 

tato.“ (Mk 12,28-31) 

Mnoho lidí si představuje Boží přikázání jako dopravní předpisy. 

U nich se většinou dá jednoduše zkontrolovat, zda jsme je dodrželi, 

nebo porušili. Rádi si odškrtávají, že se pomodlili ráno a večer, v neděli 

byli na mši, nikoho nezabili, ani neokradli... Boha pak vnímají jako 

policajta, který dodržování předpisů kontroluje a případné překročení 

pokutuje. Jednoduše zkontrolovatelný seznam předpisů jim pak slouží 

k získání jistoty, že jim Bůh nemá co vytknout. 

Ono to tak ostatně nefunguje ani s těmi dopravními předpisy. 

Dá se změřit rychlost, zkontrolovat, zda jsme nejeli na červenou nebo 

v protisměru, jestli neparkuji tam, kde to je zakázané. Hůře 

už se ověřuje, že jsme věnovali řízení dostatečnou pozornost po celou 

dobu jízdy nebo přizpůsobili rychlost a styl jízdy stavu vozovky atd. 

Ježíš svým největším přikázáním toto chápání úplně boří. Nejde 

o neosobní předpisy, ale o pozvání k láskyplnému vztahu. Bůh není 

policajt, ale někdo, kdo nám svou lásku projevil do krajnosti a touží, 

abychom k němu přilnuli svojí láskou. Ježíšovo shrnutí zákona 

do citovaného dvojpřikázání lásky přímo znemožňuje jednoduchou 

kontrolu, že jsme ho splnili. Jak ověřit, že miluji své bližní jako sám 

sebe? A co teprve Boha celým svým srdcem, celou svou myslí a celou 

svou silou? Spíš se dá říct, že s tím nikdy nebudeme hotovi. 

K čemu takové přikázání je? Dokud si ponecháme mentalitu toho, 

kdo se chce před Bohem zaštiťovat svou bezúhonností, tak patrně 

k ničemu. Ale pro toho, kdo poznal lásku, jakou má Bůh k nám, a chce 

na ni odpovědět, otevírá toto přikázání novou perspektivu. 
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Bohu můžeš dopřát stále větší prostor ve svém nitru a životě, můžeš 

se s ním stále více sjednocovat, můžeš se mu víc a víc podobat. 

Ježíšovo přikázání je pozváním k trvalému růstu v lásce k Bohu 

i k bližním. 

Nikdy s tím nebudeme hotovi, a to je dobře. 

 

https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/bozi-prikazani-nejsou-dopravni-predpisy 

Tříkrálová sbírka 

V naší farnosti se opět po roce uskuteční tříkrálová sbírka. Proběhne 

v sobotu 5. ledna 2019. Skupinky koledníčků se v 9 hodin sejdou 

v kostele, kde jim pan farář požehná. Odtud ponesou požehnání 

do našich domácností. Budou putovat dům od domu a do pokladniček 

vybírat příspěvky na potřebné. Část sbírky podpoří činnost Oblastní 

charity Havlíčkův Brod, část poputuje na potřebné v naší republice 

a ve světě.                                                                                                                                     

Prosíme proto vedoucí skupinek, kteří musí být starší osmnácti let, 

aby jména koledníčků ze svých skupinek nahlásili v sakristii panu 

faráři do konce prosince.                                                                                            
 

K zamyšlení 

Jedna mladá žena jela autem z práce. Řídila velmi opatrně, protože jela 

zbrusu novým autem, které si koupili teprve den před tím. Její manžel 

na ten model dlouho šetřil, bylo to jeho vysněné auto. Přestože si dávala 

opravdu velký pozor, tak se to stalo. Na přeplněné křižovatce jen na 

okamžik zaváhala a srazila se s autem jedoucím z boční ulice. Strašně 

se rozplakala. Jak jen takovou škodu vysvětlí manželovi? Druhý řidič 

ji sice shovívavě vyslechl, ale trval na tom, že je třeba sepsat pojistnou 

událost. A tak žena začala hledat potřebné dokumenty v přihrádce, kam 

je s manželem uložili. Když ji otevřela, vypadl z ní jakýsi lístek. Zvedla 

ho a četla krátký vzkaz napsaný rozhodnými tahy písma jejího manžela: 

„V případě nehody si pamatuj, že miluji tebe, ne auto.“ Michael 
 

 

http://www.jesusmyhero.cz/category/k-zamysleni/page/9/ 
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Výstava betlémů 

Druhý adventní víkend proběhne na faře 

výstava betlémů. 

Prosíme o zapůjčení betlémů na tuto 

výstavu. Své betlémy, které budete 

ochotni zapůjčit, přineste na faru 

v pátek 8. prosince od 13.00 do 16.30. 

Pokud budete chtít přinést své betlémy 

dříve, můžete je nechat u paní Marie 

Pojmonové.  Zapojit se mohou i děti a nějaké beltémy vytvořit. 

Betlémy budou k rozebrání v pondělí 10. prosince. 

V sobotu 8. prosince si můžete vystavené betlémy prohlédnout 

od 14.30 do 17.30 a v neděli 9. prosince od 8.00 do 11.30. V neděli 

od 14.00 se můžete těšit na Živý betlém, více informací naleznete 

ve farním listě.  

Po celou dobu výstavy si můžete dát vánoční punč, poslechnout 

vánoční písně a zpříjemnit si tím adventní čas. 

Děkujeme za spolupráci a budeme se těšit na vaši návštěvu. 

 

Za farní radu Klára Novotná 

Živý betlém 
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PF 2019 

 

https://www.nationalhogfarmer.com/sites/nationalhogfarmer.com/files/styles/article_featured_standard/public/ThinkstockPhotos-186041990.jpg?itok=5qJIYbKX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 19. ledna 2019 

Změna uvedených údajů vyhrazena (nutno sledovat ohlášky). Neprodejné! 
Náklady na jeden výtisk činí 10 Kč. 

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. Zdeněk Sedlák – administrátor farnosti: sedlak.z.v@gmail.com, 604 246 882 

Vojtěch Bárta, Marie Bruknerová – šéfredaktoři farního listu 
farni.list.nizkov@email.cz - email 

Aneta Pokorná, Jana Vosmeková, Jiří Enderle ml., Jaroslav Jelínek, Petra Eliášová – 
redaktoři farního listu 


