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Římskokatolické farnosti Nížkov

Motto:
„Neztrácej odvahu.“
(Sk 23,11)

Průvod Božího Těla

Ročník XI

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:
Červenec 2019:
Všeobecný úmysl: Aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali
poctivě a aby nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, neměla
poslední slovo.
▪ Národní úmysl: Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo
i pro duši a ať všude objevují radost z Boží blízkosti.
▪ Farní úmysl: Abychom o svojí víře dokázali myslet a mluvit
s rozhledem a nadhledem svatých Cyrila a Metoděje.
Srpen 2019:
▪

Evangelizační úmysl: Aby se rodiny zásluhou života modlitby
a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání.
▪ Národní úmysl: Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým
a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivosti.
▪ Farní úmysl: Abychom se učili kostel více vnímat jako místo
zvláštní Boží přítomnosti ve svatostánku.
Anděl Páně…
▪

Slovo kněze
Milí farníci,
na dveře ťukají prázdniny. Až se vám toto číslo farního listu dostane do
rukou, budou už v plném proudu. Vám, kteří hodláte navštívit
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o prázdninách zemi, ve které je jenom minimum katolických kostelů,
by se možná mohly hodit následující informace, ohledně spoluúčasti
katolíků na liturgii jiných církví.

Účast na liturgii jiných církví
Řeckokatolická liturgie
Možná někdo z vás stráví dovolenou nebo její část na východním
Slovensku nebo jiném místě, obývaném především řeckokatolíky. Pro
tento případ bych chtěl připomenout, že řeckokatolická církev
je s římskokatolickou v plném společenství, to znamená, že máme plné
společenství i ve svátostech a řeckokatolíci mimo jiné uznávají
za „Kristova náměstka“ papeže. Pro nás římskokatolíky z toho mimo
jiné plyne, že řeckokatolická mše je „zcela rovnocenná“ s tou
římskokatolickou, a že vás určitě místní řeckokatolíci ve svém kostele
rádi uvidí. Můžeme zde přistupovat ke svátostem, ale měli bychom
si být vědomi toho, že např. svaté přijímání zde probíhá poněkud
odlišně.
Řeckokatolický neboli byzantsko-slovanský obřad přeci jenom vypadá
poněkud jinak než ten náš římskokatolický neboli západní, a především,
nedělní mše svatá v řeckokatolickém kostele nejspíše bude trvat
o poznání déle než u nás v Nížkově. Zároveň ale také platí, že celá řada
římskokatolíků považuje řeckokatolickou liturgii za velmi krásnou,
zvláště pak jejich zpěvy. Proto myslím, že budete-li mít někdy
příležitost, určitě stojí za to řeckokatolickou mši (která v ohláškách
bývá označena jako svatá liturgie) navštívit.
Pravoslavná liturgie
Při pobytu v pravoslavných zemích a oblastech (Bulharsko, Moldavsko,
Řecko, Srbsko, většina Bosny, Běloruska, Rumunska, Ruska, Severní
Makedonie, Ukrajiny) je dobré si uvědomit, že z katolického pohledu
sice pravoslavné církve vesměs platně vysluhují svátosti a že jejich mše
svatá je s naší římskokatolickou v tomto ohledu „rovnocenná“, zároveň
ale s nimi nejsme v plném společenství a někde dodnes považují nás
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katolíky za odpadlíky od pravé víry. Některé z pravoslavných církví
tedy mají s katolíky poněkud napjaté vztahy a situaci navíc komplikuje
i to, že v některých oblastech působí i dvě vzájemně soupeřící
pravoslavné církve.
Před případnou návštěvou pravoslavné bohoslužby je tedy velmi dobré
se předem informovat, nakolik je v daném místě účast katolíků vítána
či naopak. V tom totiž existují velké rozdíly mezi zeměmi
i jednotlivými místy. V turisticky navštěvovaných oblastech jsou
většinou k cizincům tolerantní. Vždy ale platí, že je třeba brát velký
ohled na místní zvyklosti, respektovat je a nemyslet si, že když jsme si
zaplatili dovolenou, můžeme se i v místním kostele chovat přesně tak,
jak jsme zvyklí doma.
Každopádně s výjimkou ohrožení života doporučuji nepřistupovat
ke svátostem, udělovaným pravoslavnými, protože pravoslavná pravidla
se v těchto ohledech často velmi liší od katolických a bývají přísnější
(např. delší eucharistický půst apod.). Navíc některé pravoslavné církve
udělují svátosti pouze svým členům apod., a tak by z řady důvodů
(včetně jazykového nedorozumění) mohlo vzniknout veliké a zbytečné
nedorozumění.
Protestantská liturgie
V žádném případě by pak neměli katolíci přistupovat k tomu, co na
první pohled vypadá jako svaté přijímání, při bohoslužbách
protestantských
(„husitských“,
anglikánských,
luteránských,
kalvínských, evangelických apod.), i kdyby to bylo nazýváno např.
Večeře Páně. Důvodem je to, že protestanté (na rozdíl od katolíků)
nevěří v reálnou přítomnost Ježíše Krista ve způsobách chleba a vína
a v jejich případě tedy nejde o Nejsvětější svátost. Aby se předešlo
vážnému pohoršení, např. u méně věci znalých příbuzných či známých,
je lépe se takovýchto protestantských bohoslužeb vůbec neúčastnit.
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Cyril a Metoděj
Začátkem prázdnin slavíme slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Tyto
dva rodné bratry i bratry ve víře a povolání můžeme označit za jedny
z největších osobností našich dějin. Bůh jim nadělil bohaté hřivny
talentu, víry a vzdělání. To samo by ale k úspěchu jejich misie naprosto
nestačilo. Sami museli přidat pokoru, obětavost, odvahu, píli,
sebezápor, schopnost odpouštět. Snad bychom mohli říci, že oba žili
svůj život v těsném sepětí s Kristem, a proto byli schopni zaujmout
a nadchnout pro Krista druhé. V tom nám mohou být dodnes velikou
inspirací. Určitě stojí za to o jejich misii, a hlavně o jejich přístupu
k životu, přemýšlet.
P. Zdeněk Sedlák

Akce, události, nabídky, upozornění
Červenec
 5. 7. (pátek) – dopoledne pastorace nemocných v Nížkově; Slavnost
sv. Cyrila a Metoděje (doporučený svátek, velehradská pouť), od
17:30 (!!) tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření
 7. 7. (neděle) – pouť v Sirákově
 11. 7. (čtvrtek) – dopoledne pastorace nemocných v Bukové
 12. 7. (pátek) – dopoledne pastorace nemocných v Sirákově
a Poděšíně
 13. 7. (sobota) – jáhenské svěcení kandidátů kněžství v Hradci
Králové
 10. 7.–14. 7. – Katolická charismatická konference v Brně
 14. 7. – 20. 7. – Farní tábor ve Fryšavě pod Žákovou horou
 22. 7. – 26. 7. – dovolená duchovního správce (pozor na čas začátků
mší sv. !!)
Srpen
 2. 8. (pátek) – dopoledne pastorace nemocných v Nížkově; od 17:30
(!!) tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření
 3. 8. (sobota) – v rámci oslav 700 let obce Sirákova bude slavena
i mše sv. (celebruje opat J. J. Šimek)
 8. 8. (čtvrtek) – dopoledne pastorace nemocných v Bukové
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 9. 8. (pátek) – dopoledne pastorace nemocných v Sirákově
a Poděšíně
 5. 8.–9. 8. – duchovní cvičení „VIA“ pro mladé muže a ministranty,
hledající povolání, v olomouckém arcibiskupském semináři
 13. 8.- 18. 8. – Celostátní setkání animátorů mládeže (Chotěboř)
 15. 8. (čtvrtek) – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 19. 8.–22. 8. – dovolená duchovního správce (pozor na čas začátků
mší sv. !!)
Výhled:
 1. 9. (neděle) – požehnání školních potřeb a farní odpoledne
 28. 9. (sobota) – Slavnost sv. Václava
 13. 10. (neděle) – Slavnost posvěcení kostela sv. Mikuláše
❖ Úklid fary: 6. 7. Holcmanová Zdenka; 27. 7. Pokorná Marie;
17. 8. Vlčková Anna
Změny vyhrazeny

Okénko (nejen) pro mládež
Běž!
Svatí jsou připomínkou, že každý z vás máte v sobě jedinečným
způsobem namixované svoje dobré dary a že vás čeká celoživotní zápas
o to, abyste se stali člověkem, umělcem, vědcem, mystikem, nebo co já
vím, sportovcem, filmařem, kam vás srdce táhne, jen vás Bůh chraň,
abyste prosili o malé věci, jestli máš být Božím obrazem, tak jím buď,
prosím. Není nikdo, na kom by nezáleželo. Pokud jsme tělem
Kristovým a pokud je každý z nás buňkou, orgánem, Pavel by řekl
údem, pak záleží na každém člověku a na každé rychlé modlitbě, na
každém drobném dobrém skutku, všechno se počítá. Nikdo není ošklivý
a nikdo není hloupý, v každém z vás je plamínek věčnosti, který se má
stát ohněm, nikoho si nemůžeme dovolit ztratit. Pokud dny byly
stanoveny dříve, než jediný z nich nastal, pokud se Bůh celé ty miliardy
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let těšil, až se narodíš, pak má Tvůj život velký význam, a neříkej,
že ne. Stojíš na stejné startovní čáře jako František a jako Terezie, nejsi
o nic méně obdařen. Prosekej si k Bohu svoji cestu. Pavel Evdokimov
píše, že se už těší na svatořečení vědců, kteří svůj talent dali do služeb
poznávání světa. Já taky, a krom toho se těším na svatořečení hokejistů
a fotbalistů a malířů a techniků a taxikářů a zdravotních sester
a zemědělců, na všechny ty, kteří se otevřeli svatosti a využili svoje
lidství. Běž, kam Tě srdce táhne, ale běž důsledně a běž, nechoď.
(Marek Vácha: Nevyžádané rady mládeži)

Okénko (nejen) pro seniory
„Nedávej se přemoci zlem, nýbrž přemáhej zlo dobrem.“ Řím. 12,21
Největší umění:
- je stárnout s radostným srdcem
- odpočívat, když bych ještě rád pracoval
- umět si odepřít to, co mne dříve těšilo
- mlčet, když jiní neuznávají mou životní moudrost
- odevzdaně a tiše nést svůj kříž
- bez závisti se dívat na druhé
- věrně jít cestou, kterou mne vede Bůh
- udržovat si spokojenost
- vděčně přijímat pomoc, ale i bezohlednost těch,
kterým jsme sami dříve pomáhali
- pokorně přijímat svou slabost
Potom přijde to nejkrásnější: možnost spínat ruce a svolávat Boží
požehnání
na všechny, na celou zem.
Prosba o šťastné stáří:
stáří trpělivé a odevzdané
stáří křesťanské v duchu pokání
stáří plné porozumění a dobroty

- dej nám, Pane
- dej nám, Pane
- dej nám, Pane
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stáří pokorné a vděčné
stáří milující pokoj s lidmi

- dej nám, Pane
- dej nám, Pane

od stáří plného sobectví
od stáří zlostného a hněvivého
od stáří plného neužitečného
naříkání a stěžování
od smrti bez přijetí svátostí
při plném vědomí

- vysvoboď nás, Pane
- vysvoboď nás, Pane
- vysvoboď nás, Pane
- vysvoboď nás, Pane

Svědectví trpělivosti těla i duše přijmi, Pane ve své laskavosti.
Pro naši víru, naději ve vzkříšení, pro naši lásku přijmi, Pane ve své
dobrotě nás, kteří se k Tobě utíkáme.
Amen.
Vybrala Jana Vosmeková

Modlitba

Za rodiče
Nebeský Otče,
dal jsi mužům a ženám tu úžasnou výsadu podílet se na stvoření života,
živit své děti, učit je hodnotám a dovednostem, které budou potřebovat
jako dospělí.
Požehnej otcům a matkám, protože na sebe berou radosti a obtíže
rodičovství. Osvěcuj je, aby předávali dětem vědomosti o tom, co je
skutečně důležité. Naprav chyby, které dělají.
Prohlubuj jejich vzájemnou lásku, aby nebyla menší než láska k dětem.
Ve své lásce musí poznat, jak se obětovat, jak odstranit napětí
a neshody. Láska rodičů je něco zvláštního, protože vychází z Tvé
lásky.
Dej ať na to nezapomínají.
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Inspirace ke svatosti
Svatá Marie Magdaléna
Kdy žila: 1. století
Liturgický svátek: 22. 7.
Stupeň slavení: svátek
Patron: patronka kajícníků
Máří Magdaléna, víme o ni tak málo a její význam byl v historii často
zkreslen. Její postavu zneužila řada filmových a knižních tvůrců, kteří ji
vykreslují jako krásnou ženu, jejíž řemeslem byla prostituce.
Odhlédneme-li od fám a podíváme se na pár momentů, kde se o ni
v Bibli hovoří, zjistíme, že její odkaz tkví úplně v něčem jiném.
Marie Magdaléna pocházela z Magdaly, její stáří ani povolání není
známé, podle Lukášova evangelia byla posedlá sedmi démony až do
chvíle, kdy potkala Ježíše, který ji uzdravil. Po zbytek života ho
následovala a starala se o něj i jeho učedníky. „Potom Ježíš procházel
městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království; bylo
s ním dvanáct učedníků a některé ženy uzdravené od zlých duchů
a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal sedm démonů...” Lk 8,
1-2
Je také ztotožňována s Marií, která vyplýtvala všechen drahocenný olej
z nádobky, aby svými vlasy utřela Ježíši nohy, což tehdy všichni kromě
Ježíše odsoudili. On jediný pochopil, jak obrovskou lásku k němu tato
žena chová a ostatním řekl: „Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny,
protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje.”
Lk 7,47
Marie Magdaléna patří k těm, kdo zůstaly s Kristem až do samého
konce. Stála u kříže, když snímali Ježíšovo tělo a pomáhala ho také
pochovat. Jako první zjistila, že hrob je prázdný.
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„První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu
a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen." Jan 20,1 Byla to právě ona,
komu se Ježíš poprvé po smrti zjevil, hledala ho celým svým srdcem.
Nevíme, jaký byl Mariin život před Kristem, mnoho ani nevíme o tom,
co dělala po smrti Krista. Některé spisy zmiňují, že se dostala až do
Jižní Francie, kde šířila evangelium.
Máří Magdaléna je příkladem věrnosti a lásky ke Kristu. Sloužila mu,
milovala ho a když si myslela, že o něj přišla, hledala ho. A právě tehdy
ji Kristus oslovil: “Proč pláčeš? Koho hledáš?"
„iZIDOOR"

Misie – pokřtění a poslaní – červenec/srpen 2019
Téma měsíce: JDĚTE DO CELÉHO SVĚTA A HLÁSEJTE
EVANGELIUM VŠEMU STVOŘENÍ
Návrhy biblických textů: podle náboženského tématu farního tábora
Svědectví svatých: Pauline Jaricot, Cyril a Metoděj
Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba:
• jsem poslán jako Ježíšův svědek
• Boží stvoření jako stopa Boží existence
Konkrétní skutky:
• oslavujeme Hospodina pro krásu jeho díla
• svůj čas můžeme darovat
• pro děti navíc: farní tábor, misie mezi kamarády; zajímáme se
o prožívání volného času dětí v misijních zemích
• (dopisy z misií na www.missio.cz nebo www.sdb.cz)
Biblické odkazy:
- Misijní vyslání • Mt 28,16-20 • Mk 16,15-20
Evangelii Gaudium:
Čl. 23: Důvěrný vztah mezi církví a Ježíšem je vztahem poutnickým
a společenství „je ze své podstaty společenstvím misijním“. Ve věrnosti
Mistrovu příkladu je životně důležité, aby dnes církev vycházela
zvěstovat evangelium všem, na všech místech, při každé příležitosti,
neprodleně, bez zdráhání a beze strachu. Radost evangelia je pro
všechen lid a nemůže nikoho vylučovat. Anděl oznamuje pastýřům
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v Betlémě toto: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro
všechen lid“ (Lk 2,10). Kniha Zjevení mluví o „věčně platném
radostném poselství zvěstovaném obyvatelům na zemi, každému
národu, kmeni, jazyku i lidu“ (srov. Zj 14,6).
z příručky pro přípravu na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019
PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
Zpracovala Jana Vosmeková

Tabulka lektorů na červenec 2019
PO
ÚT
ST
ČT

1
2
3
4

PÁ

5

SO

6

Jindrová V.
Bártová J.
Laštovičková M.
Chromá H.
1. čtení
2. čtení
1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
2. čtení 7:00
Brukner J. st.
přímluvy 7:00
Brukner J. ml.

NE

7

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

8
9
10
11
12
13

NE

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
14 2. čtení 7:00
Brukner J. st.
přímluvy 7:00
Eliáš B.

PO
ÚT
ST
ČT

15
16
17
18

8:30
8:30
8:30

Strašilová S.
Jindrová V.
Vlčková N.

8:30
8:30
8:30

Němcová T.
Havlíčková V.
Vlčková P.

Jindrová V.
Bártová J.
Holcmanová Z.
Chromá H.

Jindrová V.
Bártová J.
Laštovičková M.
Chromá H.
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PÁ
SO

19
20

NE

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
21 2. čtení 7:00
Brukner J. st.
přímluvy 7:00
Brukner J. ml.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

22
23
24
25
26
27

NE

28

PO
ÚT
ST

29
30
31

8:30
8:30
8:30

Holcmanová Z.
Vosmeková J.
Vlčková N.

8:30
8:30
8:30

Bártová J.
Linhartová M.
Vlčková P.

Bártová J.
Holcmanová Z.
Chromá H.

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
2. čtení 7:00
Brukner J. st.
přímluvy 7:00
Eliáš B.
Jindrová V.
Bártová J.
Laštovičková M.

Zdena Holcmanová

Tabulka lektorů na srpen 2019
ČT
PÁ
SO

1
2
3

NE

4

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

5
6
7
8
9
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Chromá H.

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
2. čtení 7:00
Brukner J. st.
přímluvy 7:00
Brukner J. ml.
Jindrová V.
Bártová J.
Holcmanová Z.
Chromá H.

8:30
8:30
8:30

Strašilová S.
Jindrová V.
Vlčková N.

SO

10

NE

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
11 2. čtení 7:00
Brukner J. st.
přímluvy 7:00
Eliáš B.

PO
ÚT
ST

12
13
14

ČT

15

PÁ
SO

16
17

NE

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
18 2. čtení 7:00
Brukner J. st.
přímluvy 7:00
Brukner J. ml.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

19
20
21
22
23
24

NE

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
Brukner J. st.
25 2. čtení 7:00
přímluvy 7:00
Eliáš B.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

26
27
28
29
30
31

1. čtení
2. čtení

8:30
8:30
8:30

Němcová T.
Havlíčková V.
Vlčková P.

8:30
8:30
8:30

Holcmanová Z.
Vosmeková J.
Vlčková N.

8:30
8:30
8:30

Bártová J.
Linhartová M.
Vlčková P.

Jindrová V.
Bártová J.
Laštovičková M.
Chromá H.

Jindrová V.
Bártová J.
Holcmanová Z.
Chromá H.

Jindrová V.
Bártová J.
Laštovičková M.
Chromá H.

Zdena Holcmanová
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Pro zasmání
Hádají se kluci, kdo z nich má lepšího strejdu. První se chlubí a říká:
„Můj strýc je biskup, a když někam přijde, všichni mu říkají
excelence.“ „To nic není,“ namítá druhý, „můj strýc je kardinál, a když
někam přijde, všichni ho oslovují vaše eminence.“ „Hoši, to nic není,“
dodává třetí, „můj strýc je obyčejný kněz, a když vystoupí na kazatelnu
a začne kázat, tak lidé říkají – Pane Bože!“
Říká vědec: "Pane Bože, umím vytvořit člověka". Jo? Tak to předveď.
No podívej se, vezmu hlínu… No počkej, ale vem svou hlínu…
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční
stromeček.” Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky taky?”
http://www.ledecns.farnost.cz/vtipy/

Mše svaté s intencemi v červenci 2019
Pondělí 1. července
Úterý 2. července
Středa 3. července
Svátek sv. Tomáše,
apoštola
Čtvrtek 4. července
Památka sv. Prokopa,
opata
Pátek 5. července
Slavnost sv. Cyrila a
Metoděje, biskupa,
patronů Evropy
Sobota 6. července
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18:00 Za Bohuslavu Filipovou, Jana
a Ludmilu Pospíchalovy a celou živou
i zemřelou přízeň
18:00 Za Josefa Kučeru, manželku, jejich
rodiče, sourozence a celou živou
i zemřelou přízeň
18:00 Za rodiče Sobotkovy, celý rod, za
rodiče Janákovy a duše v očistci
18:00 Za Jiřinu a Jana Jarošovy a rod
Jarošů a Dobrovolnů
18:00 Za Marii Pojmonovou, rodiče
Pojmanovy, rodiče Eliášovy, syna
Josefa, dceru Alenu a duše v očistci
7:30 Za dobrodince semináře

Neděle 7. července
14. neděle v mezidobí

Pondělí 8. července
Úterý 9. července
Středa 10. července
Čtvrtek 11. července
Svátek sv. Benedikta,
opata, patrona Evropy
Pátek 12. července
Sobota 13. července
Neděle 14. července
15. neděle v mezidobí

Pondělí 15. července
Úterý 16. července
Středa 17. července
Čtvrtek 18. července

7:00 Za Miloše Augustina, Josefa
Němce, živé a zemřelé těchto rodin
a duše v očistci
8:30 Za farnost
10:00 (Sirákov) Za všechny živé
a zemřelé občany obce Sirákov
18:00
Za
rodinu
Holcmanovu,
Dienerovu, celou živou i zemřelou
přízeň a duše v očistci
18:00 Za Josefa Šorfa, rodiče, za rodiče
Puchýřovy a syna a Josefa Kovače
18:00
Za
rodiče
Zvolánkovy
a Homolovy,
za
jejich
rodiče
a sourozence a za dar zdraví a Boží
ochranu pro obě rodiny
18:00 Za Josefa Pokorného, Bohuslavu
Filipovu, rodiče Filipovy, 2 syny, živou i
zemřelou rodinu
18:00 Za Marii Teclovou, Marii
Farkavcovou a Marii Petrovou
7:30 MŠE SVATÁ NEBUDE
7:00 Za farnost
8:30 Za Marii a Jaroslava Dočekalovy,
Marii a Bedřicha Jarošovy a Boží
pomoc a ochranu pro celou rodinu
10:00 (Sirákov) Za rodinu Černých,
Danihelovu a celou přízeň
18:00 Za dar víry, zdraví a Boží
požehnání pro novomanžele
18:00 Za Růženu a Jana Vlčkovy, syna,
zetě a celou přízeň
18:00 Za Josefa Kubu, rodiče Kubovy
a Duškovy a celou živou i zemřelou
přízeň
18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE
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Pátek 19. července
Sobota 20. července

Neděle 21. července
16. neděle v mezidobí
Pondělí 22. července
Památka sv. Marie
Magdalény
Úterý 23. července
Středa 24. července
Čtvrtek 25. července
Svátek sv. Jakuba,
apoštola
Pátek 26. července
Svátek sv. Jáchyma a
Anny, rodičů Panny
Marie
Sobota 27. července
Svátek sv. Gorazda a
druhů
Neděle 28. července
17. neděle v mezidobí
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18:00 Za Josefa a Marii Zikmundovy,
děti, sourozence, vnuka Karla, celý
rod, přízeň a duše v očistci
7:30 Za pronásledované křesťany
a milost
obrácení
pro
jejich
pronásledovatele
7:00 Za farnost
8:30 Za Annu Bečkovu, manžela, Josefa
Jágra, manželku a celý jejich rod
10:00 (Sirákov) Za rodinu Ondrákovu,
Musilovu, celou přízeň a duše v očistci
18:00 Za Annu a Františka Landovy,
živou i zemřelou přízeň
17:30 Za rodiny Grodlovu, Drahozalovu,
Havlíčkovu, Simonovu a Brabcovu
17:30 Za Boženu a Jana Uttendorfských,
vnuka Davida a rod Vytasilů
17:30 Za Annu Enderlovu, Štohanzlovu,
Kosourovu a celou živou i zemřelou
přízeň
18:00 Za živé i zemřelé
Nížkovského hasičského sboru

členy

7:30 Na poděkování za obdržené Boží
milosti s prosbou o dar víry, naděje
a lásky, dar zdraví a Boží ochranu
a Boží požehnání pro celou rodinu
7:00 Za Marii Pojmonovou, rodiče
Pojmanovy a duše v očistci
8:30 Za farnost
10:00 (Sirákov) Za Marii a Jaroslava
Jelínkovy, Jana Slámu a jejich rodiče.

Pondělí 29. července
Památka sv. Marty
Úterý 30. července
Středa 31. července
Památka sv. Ignáce z
Loyoly, kněze

18:00 Za Annu Čejkovu, Boženu
Štursovu, vnuka Miloslava, pravnuka
Vojtěcha a zemřelé těchto rodin
18:00 Za Annu a Jana Chvátalovy,
nemocnou osobu a duše v očistci
18:00 Za rodiče Kašpárkovy, rodiče
Eliášovy, syna Josefa, dcery Marii
a Alenu a duše v očistci
Změny vyhrazeny

Mše svaté s intencemi v srpnu 2019
Čtvrtek 1. srpna
Památka sv. Alfonsa z
Liguori, biskupa a
učitele církve
Pátek 2. srpna
Sobota 3. srpna
Neděle 4. srpna 18.
neděle v mezidobí
Pondělí 5. srpna
Úterý 6. srpna
Středa 7. srpna
Čtvrtek 8. srpna
Památka sv. Dominika,
kněze
Pátek 9. srpna
Sobota 10. srpna
Svátek sv. Vavřince,
mučedníka

18:00
18:00
7:30
7:00 Za farnost
8:30 Za Jiřího Klímu, bratry a švagry, rod
Štohanzlů a Stránských
18:00 Za Bohuslavu Filipovou, Jana
a Ludmilu Pospíchalovy a za celou
živou i zemřelou přízeň
18:00
18:00 Za členku Modliteb matek Marii
Pojmonovou a úmysly jejich modliteb
18:00
18:00
7:30
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Neděle 11. srpna 19.
neděle v mezidobí
Pondělí 12. srpna
Úterý 13. srpna
Středa 14. srpna
Památka sv. Maxmiliána
Marie Kolbeho, kněze a
mučedníka
Čtvrtek 15. srpna
Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie
Pátek 16. srpna
Sobota 17. srpna
Neděle 18. srpna
20. neděle v mezidobí
Pondělí 19. srpna
Úterý 20. srpna
Památka sv. Bernarda,
opata a učitele církve
Středa 21. srpna
Památka sv. Pia X.,
papeže
Čtvrtek 22. srpna
Památka Panny Marie
Královny

7:00 Za farnost
8:30 Za Bohuslavu a Kristinu Poulovy,
za živou i zemřelou rodinu Poulovu
10:00 (Sirákov)
18:00
18:00
18:00

18:00 Za Jaroslava Baumruka, vnuka
Vojtěcha a živou i zemřelou rodinu
18:00
7:30
7:00 Za Růženu a Václava Stránských,
4 zetě, rod Stránských, Wasserbauerů
a duše v očistci
8:30 Za farnost
10:00 (Sirákov) Za rodiče Staňkovy,
Josefa Štikara a duše v očistci
18:00
17:30

17:30

18:00

Pátek 23. srpna

18:00 Za Marii Enderelovou, manžela
a celou živou i zemřelou přízeň

Sobota 24. srpna
Svátek sv. Bartoloměje,
apoštola

7:30 Za Miroslava Polreicha, rodiče
a duše v očistci
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Neděle 25. srpna
21. neděle v mezidobí

Pondělí 26. srpna
Úterý 27. srpna
Památka sv. Moniky
Středa 28. srpna
Památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve
Čtvrtek 29. srpna
Památka umučení sv.
Jana Křtitele
Pátek 30. srpna
Sobota 31. srpna

7:00 Za farnost
8:30 Za Marii Flesarovu, manžela, celý
rod Flesarů a Olivů a duše v očistci
10:00 (Sirákov) Za Josefa Sobotku, jeho
sourozence a rodiče, za Anežku
Navrátilovou, její rodiče a celou
rodinu Sobotkovu a duše v očistci
18:00 Za Františka Toufara, rodiče
Kolouchovy, Jiřího Hudce a celou
živou i zemřelou přízeň
18:00 Za rodiče Vomlelovy, syna, celý
rod a rod Musilů, rodiče Vlčkovy, duše
v očistci a Boží ochranu pro celou
rodinu
18:00
18:00 Za Františka Dočekala, rodiče,
rodiče Prchalovy, celou přízeň a duše
v očistci
18:00
7:30
Změny vyhrazeny

Tweetuj s Bohem
Jak se mám správně zpovídat?
Všichni potřebujeme Boží odpuštění. Sv. Jan napsal: „Řekneme-li,
že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když však
uznáme, že se dopouštíme hříchů, on nám hříchy odpustí a očistí nás od
všeho špatného, protože věrně plní, co slíbil, a protože je spravedlivý“
(1 Jan 1,8-9). Menší (všední) hříchy mohou být například odpuštěné
skrze úkon kajícnosti ve mši svaté. Stejně je však pro tvůj vztah
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s Bohem velmi prospěšné, když před něj předneseš všechna svá selhání
ve svátosti smíření. Pro závažnější (těžké) hříchy však menší úkon
kajícnosti nestačí: je třeba je vyznat ve svátosti smíření.
VYZNÁNÍ
Pravidelné svátostné vyznání hříchů je pro tvůj vztah s Ježíšem velmi
užitečné. Mnozí katolíci se zpovídají každý měsíc, někteří častěji.
Pravidelná zpověď nám pomáhá naše hříchy lépe rozpoznat a s pomocí
Ducha svatého naše slabosti rychleji překonat.
JAK SE ZPOVÍDAT?
Na svátost smíření se můžeš připravit tak, že poprosíš Boha, aby
ti pomohl poznat, jaké jsou tvé hříchy. Pak se můžeš podívat na to,
co se ti nepovedlo udělat a co jsi udělal/a špatně. Takto zkoumáš své
svědomí a můžeš u toho například využít Desatero a zamyslet se nad
každým z deseti přikázání. Jakmile poznáš své hříchy, můžeš přistoupit
k následujícím krokům:
• Přijdeš ke knězi a po pozdravu a znamení kříže uvedeš, kdys
byl/a u zpovědi naposledy (počet týdnů, měsíců, let).
• Řekneš knězi všechny hříchy, které jsi od poslední zpovědi
spáchal/a. Buď stručný/á, ale jasný/á a řekni vše ohledně toho,
cos udělal/a špatně a jak často.
• Odpověz na případné otázky a vyslechni si radu, kterou ti kněz
dá spolu s pokáním.
• Pokud tě k tomu kněz vyzve, projev lítost, aby bylo jasné, že
svých hříchů lituješ. Můžeš použít standardní modlitbu (viz.
níže) nebo můžeš Ježíši vlastními slovy říct, že tě mrzí, co jsi
udělal/a, že už to nechceš opakovat a že toužíš po tom, aby jeho
milost tvůj život změnila k lepšímu.
• Kněz vztáhne svou ruku a udělí ti rozhřešení. Tímto ti Bůh
odpouští všechny hříchy, které jsi vyznal/a. Tvé hříchy už pak
nestojí v cestě mezi tebou a Ježíšem, který ti říká: „Jdi a od
nynějška už nehřeš“ (Jan 8,11).

│20│

•

Udělej si chvíli času na modlitbu a poděkuj Bohu za jeho
milosrdenství. Co nejdřív vykonej udělené pokání.
POTRUBÍ
Můžeš si svůj vztah s Bohem zkusit představit jako nějaké potrubí mezi
ním a tebou. S každým tvým hříchem se do tohoto potrubí mezi vámi
dvěma dostane špína. Komunikace s Bohem se tak stává těžší a těžší.
Ve svátosti smíření se potrubí vyčistí a ty můžeš lépe přijímat Boží
milost.
ZPOVĚDNÍ TAJEMSTVÍ
Ve většině farností se zpovídá pravidelně (většinou přede mší svatou),
ale můžeš kteréhokoli kněze požádat i v jinou dobu, aby tě vyzpovídal.
Je dobré mít svého stálého zpovědníka, který ti může pomoct růst ve
vztahu s Ježíšem. Boží odpuštění je však mnohem důležitější než kněz,
u kterého se zpovídáš. Nečekej proto, až najdeš dokonalého kněze.
Kněží mají povinnost držet v naprosté tajnosti všechno, co během
zpovědi uslyší. Toto zachování zpovědního tajemství jde ještě dál než
mlčenlivost lékařů a právníků, protože pro kněze neexistují výjimky.
I kdyby ho odmítnutí sdělit určitou informaci mělo stát život, nesmí
odhalit nic z toho, co jsi vyznal/a. Můžeš být proto ve zpovědi naprosto
upřímný/á a otevřený/á. Kněz se ani tak nezajímá o tvé hříchy, jako
o odpuštění, které ti může Božím jménem nabídnout! Ví, že sám také
potřebuje Boží odpuštění. Jenom Bůh je dokonalý!
• Aby tvá zpověď byla dobrá, pros za poznání svých hříchů a bud´
ke knězi upřímný/á. Bůh ti skrze rozhřešení, které ti kněz udělí,
skutečně odpouští.
PROJEVENÍ LÍTOSTI A ROZHŘEŠENÍ
Kajícník: Můj Bože, z celého srdce lituji, že jsem tě zranil/a svými
hříchy, které se mi protiví nejen kvůli tvému spravedlivému trestu,
ale především proto, že tě urazily, můj Bože, který jsi nejvýš dobrý
a zasloužíš si veškerou moji lásku. S pomocí tvé milosti jsem pevně
rozhodnutý/á vyznat své hříchy, vykonat pokání a změnit svůj život.
Kněz: Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého
Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého
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Ducha; ať vám (ti) skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní vás
(tě) pokojem. Uděluji vám (ti) rozhřešení ve jménu Otce i Syna
+ i Ducha svatého.
Kajícník: Amen.
Převzato z Tweetuj s Bohem str. 296-297
Zpracovala Marie Bruknerová

Desatero pro turisty
Rozluč se se svými, ale ne s Bohem.
Nezapomeň vzít do batohu také věci potřebné pro svoji duši.
Obuj si takové boty, které ti vydrží i na cestu do kostela.
Choď po všech cestách a křižovatkách, ale nezapomínej na cesty
Boží.
5. Smetí odkládej do odpadkových košů, ale ne do své duše.
6. Na cestě neházej kameny, ale úsměvy.
7. Používej sluneční brýle, ale ne tak, aby ti zacláněly Boha.
8. Nasyť si žaludek, ale nenechávej hladovět svoji duši.
9. Řiď se turistickými značkami, ale i Božími přikázáními.
10. Vrať se z cest a výletů zdravý, ale i lepší.
1.
2.
3.
4.

Jana Vosmeková

Citáty
Pane, cítím, že stárnu. Tuším, že už brzy budu patřit mezi staré. Ty to
víš také. Chraň mě přede vším, co dělá staré lidi tak neoblíbenými.
Chraň mne upovídanosti. Dej, ať si nemyslím, že se musím při každé
příležitosti ke všemu vyjádřit. Dej, ať uznám, že také někdy nemusím
mít pravdu. Osvoboď mne od pošetilé touhy chtít každému dávat jeho
záležitosti do pořádku. Chraň mne toho, abych se druhým vnucoval se
všemi podrobnostmi svých všedních dnů. Dej mi trpělivost, když si mi
druzí stěžují na své trápení, ale naopak zapečeť mé rty, když mám chuť
se šířit o svých vlastních rostoucích bolestech a chorobách. A když
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o tom přece mluvím, dej, ať to činím tak, aby tím nebyla zastírána Tvá
dobrota. Dej, ať jsem ochotný ku pomoci, ale ne uspěchaný. Starostlivý,
ale ne panovačný. A konečně nedopusť, abych zůstal sám. Potřebuji
několik přátel, milý Pane, dobrých přátel. Ale to víš Ty také! Amen.
(modlitba dříve narozeného z knihy Ladislava Kubíčka „Život – největší
umělecké dílo.“)

Nikdy nebudeme vědět, kolik dobrého může vykonat prostý úsměv.
(Matka Tereza)

Milující srdce je srdce radostné.
(Matka Tereza)

Důležitější než mít něco, je mít někoho.
(z promluvy O. Ervína Jansy)
Vybrala Hedvika Chromá

Buldozer víry
Když mám před sebou nějaký „neřešitelný“ případ, nesložím ruce
do klína. Cítím se jako dobrodruh, který hledá poklad a vyhrabává
ho vlastníma rukama. „Kopám“, „hrabu“ a neustávám. Ruce mám
někdy odřené do krve, ale pokračuji s pevnou nadějí. Právě v této chvíli
často zasáhne buldozer víry, přispěje odněkud, odkud bych se ho
nenadál.
Víra spočívá v první řadě ve vědomí, že mě Bůh miluje a miloval
už předtím, než jsem ho začal milovat já. Je nádherné moci si to říkat
a věřit tomu. Jen čisté srdce dovoluje vidět Boha.
Musíme se zbavit všeho, co nás zavaluje.
Víra znamená vědět, že jsme milováni, a stále se očišťovat.
Víra znamená vědět, že jsme milováni bez podmínek, cele a absolutně
Tím, který nás nikdy nezradí. Nazývá se Bůh-Láska.
Motorem víry je láska skrze lásku.
https://www.vira.cz/texty/clanky/buldozer-viry
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Noc kostelů – Kavárna u svatého Mikuláše

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 17. srpna 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, Jaroslav Jelínek, Petra Eliášová – redaktoři
farního listu
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