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Motto: 

„On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.“  

 

 

Den Bible 
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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 2019: 

▪ Všeobecný úmysl: Aby každá země připravila nezbytné 

odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, 

především těch, kteří nepřiměřeně strádají. 

▪ Národní úmysl: Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať 

přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět. 

▪ Farní úmysl: Za to, aby nám letošní advent a Vánoce pomohly 

více přijmout Pána do našich srdcí. 

Anděl Páně…  

Leden 2020: 

▪ Evangelizační úmysl: Modleme se, aby křesťané, lidé 

vyznávající jiná náboženství a všichni lidé dobré vůle prosazovali 

ve světě mír a spravedlnost.  

▪ Národní úmysl: Za věřící různých církví – ať na přímluvu 

sv. Jana Sarkandra vytvářejí společenství jedné Boží rodiny 

modlitbou a společnou pomocí potřebným. 

▪ Farní úmysl: Za svornost mezi křesťany. 

Anděl Páně…  

Slovo kněze 

 Milí farníci, 

nejprve bych se s vámi chtěl podělit o pár dojmů z národní pouti do Říma.  
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Jak bylo v Římě? 

Budu stručnější, protože mezi naším návratem a uzávěrkou tohoto čísla 

bylo jen málo času. Možná i někdo z dalších účastníků přispěje do tohoto 

nebo některého z příštích čísel svými dojmy.  

Takže – v Římě bylo deštivo a přece krásně. Snad proto, že jsme tam 

nejeli v první řadě kvůli poznávání památek, ale na pouť. Déšť nám sice 

pobyt poněkud komplikoval, podobně jako fronty před bezpečnostními 

rámy, ale měli jsme možnost prožívat spolu s našimi poutníky a částečně 

i s křesťany jiných národů společenství modlitby. Celé řadě poutníků 

dělalo radost třeba i to, že mohli být na mši svaté spolu s našimi biskupy. 

Navíc se mše svaté konaly v kostelích, kde se před námi modlily 

generace křesťanů z celého světa a které jsou nádherně umělecky 

vyzdobené. Já osobně jsem také dostal mnoho cenných podnětů 

k zamyšlení. Nemohu mluvit za druhé, ale přesto si dovoluji z reakcí 

poutníků odhadnout, že nikdo z nás nakonec nelitoval, že se na pouť 

vydal.  

 

Jedna velmi nenápadná památka v kalendáři 

Když už jsme u té světovosti církve, víte, které je nejnavštěvovanější 

poutní místo světa? Mexické Guadalupe, a právě nezávaznou památku 

Panny Marie Guadalupské máme v liturgickém kalendáři 12. prosince. 

Zjevení Panny Marie v Guadalupe v roce 1531 na území dnešního 

hlavního města Mexika ukázalo Indiánům i Španělům, že Bůh miluje 

všechny lidi nekonečnou láskou bez ohledu na barvu jejich pleti nebo 

jakákoliv jiná kritéria. Panna Maria se Indiánovi Juanu Diegovi zjevila 

jako míšenka s indiánskými i bělošskými rysy a byla oblečena tak, že tím 

dokonale navazovala na symboliku náboženských představ Indiánů. 

Navíc se na Juanův plášť zázračně zobrazila Panna Maria v okamžiku 

zjevení. A tak to, co se během několika let nepodařilo misionářům, se 

podařilo během několika dnů Panně Marii – postavila most mezi Indiány 

a Španěly, zbořila hráz neporozumění a dala poznat Indiánům, že i je Bůh 

miluje. Rázem se před kostely objevily dlouhé fronty Indiánů žádajících 

o křest. Patrně především díky tomuto zjevení byli a jsou Indiáni ve 
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španělsky mluvících zemích Latinské Ameriky běžně bráni za zcela 

rovnocenné s potomky španělských přistěhovalců.  

 

Advent je dobou přípravy  

Advent je dobou očekávání. Proto připravujme své srdce modlitbou, 

postem a almužnou. V almužně 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.  

A možná ještě jedna věc. Mohli bychom se třeba o adventu i v době 

vánoční zamýšlet nad tím, kým je pro nás „to dítě“ v betlémských jeslích. 

Možná se vám tato otázka zná banální, ale vůbec není. Z dítěte vyrostl 

muž, který o sobě řekl: „Já jsem Cesta, Pravda a Život.“ Nebo: „Poznejte 

pravdu a pravda vás osvobodí.“ Nebo: „Nikdo nepřichází k Otci než 

skrze mne.“ Tyto a další výroky jsou nesmírně silné. A je z nich zcela 

jasné, že se Ježíš nenarodil jenom proto, aby lidé mohli prožít jednou za 

rok romantiku a dojímavost koled. Narodil se proto, aby z nás učinil Boží 

přátele a tím, aby od základů změnil naše životy o hodně k lepšímu. 

Advent spolu s Vánocemi je dobou mimořádně příhodnou k tomu, 

abychom tuto jeho nabídku o něco hlouběji přijali.      

 

Požehnaný advent i Vánoce     

 
P. Zdeněk Sedlák 

Akce, události, nabídky, upozornění 

❖ Prosinec: 

o 1. 12. (1. neděle adventní) – žehnání adventních věnců; sbírka na 

kněžský seminář a formaci bohoslovců 

o 5. 12. (čtvrtek) – od 17 hodin adorace  

o 6. 12. (pátek) dopoledne pastorace nemocných v Nížkově; od 

16:30 tichá adorace a sv. smíření; mše sv. zaměřená na děti a sv. 

Mikuláše; na závěr mše sv. setkání dětí s Mikulášem  
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o 7.-8. 12. výstava betlémů na faře pro veřejnost (pro školy 

začátkem následujícího týdne) 

o 8. 12. (neděle) korunovace svatyněk Panny Marie 

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

adorace 

o 13. 12. (pátek) pastorace nemocných (Poděšín + Sirákov)  

o 15. 12. (neděle) rozšířená možnost sv. smíření (14-16 hod.)  

o 24. 12. (úterý) 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.; v 15 hod. jesličková pobožnost 

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

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

žehnání vína 

o 31. 12. (úterý) mše sv. v 16 hod. 

 

❖ Leden 

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

svátek, nedělní pořad mší sv. 

o 2. 1. (čtvrtek) od 17 hod. adorace 

o 3. 1. (pátek) pastorace nemocných (Nížkov); od 16:30 tichá 

adorace a sv. smíření 

o 4. 1. (sobota) při mši sv. žehnání vody, křídy a kadidla; Tříkrálová 

sbírka  

o 5. 1. (neděle) Slavnost Zjevení Páně  

o 9. 1. (čtvrtek) pastorace nemocných (Buková); 

o 10. 1. (pátek) pastorace nemocných (Poděšín + Sirákov); misijní 

klubko 

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

 

Pozn.: Některé další akce mohou být doplněny po zasedání pastorační 

rady 
 

❖ Úklid fary: 21. 12. Špatková; 11. 1. Uttendorfská Pavla, Dana 

 

Změny vyhrazeny 
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Okénko (nejen) pro mládež  

Zapomenutí tři králové 

   Děti si na Vánoce přichystaly hru o narození Ježíška, kterou chtěly 

předvést celé farnosti. Samy si napsaly, co budou říkat andělé, co pastýři, 

jak bude mluvit Maria s Josefem. Dokonce připravily krátkou roli i pro 

vola s oslem. 

   Úlohy si rozdělily mezi sebou. Všechny samozřejmě chtěly hrát Josefa 

nebo Marii a nikomu se nechtělo představovat osla. A tak se rozhodly, že 

namaskují jako osla Luciina psa. Jen se nesmí při představení rozštěkat… 

Když je však při zkoušce viděla Renata, vedoucí kroužku, vyhrkla: 

„Vždyť vám scházejí tři králové!“ 

   Režisér Ondra se chytil za hlavu. Kde teď, pouhý den před 

představením, seženeme tři krále? 

   S řešením přišel farář Pavel. 

   „Budeme hledat tři lidi z farnosti. Vysvětlíme jim, že budou hrát 

moderní tři krále, takže nepotřebují žádný zvláštní kostým. Přijdou 

oblečení, jako chodí normálně, a přinesou Ježíškovi dárek, který si sami 

zvolí. Jejich jediným úkolem bude jasně vysvětlit, proč chtějí dát 

Ježíškovi právě ten dárek.“ 

   Děti se pustily do hledání a během několika hodin byli dobrovolníci, 

kteří zahrají tři krále, nalezeni. 

   Na Štědrý večer bylo hlediště plné nedočkavých diváků. Děti se snažily 

ze všech sil, aby představení dopadlo co nejlépe. Pes v roli osla zdárně 

usnul a Josefovi se neodlepil plnovous, čehož se všichni obávali. Nikdo 

však netušil, že se právě příchod králů stane nejsilnějším místem celé hry. 

   Prvnímu králi bylo okolo padesáti. V ruce nesl berli. Položil ji vedle 

jesliček a prohlásil: „Před třemi lety jsem měl autonehodu. Byl to čelní 

náraz a probudil jsem se s mnoha zlomeninami. Lékaři mi nedávali moc 

naděje na uzdravení. Právě tehdy jsem se začal těšit z každého 

sebemenšího pokroku. Byl jsem vděčný za to, že jsem zase mohl hýbat 

prsty a tak dál. Těch několik měsíců v nemocnici pro mne znamenalo 

velkou změnu. Raduji se z každodenních maličkostí, kterých jsem si do 
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té doby vůbec nevšiml. A proto nesu Ježíškovi na znamení vděčnosti 

tuhle berlu.“ 

   Druhým králem byla vlastně královna, matka dvou dětí. Nesla knihu 

katechismu. Položila ji vedle Ježíška se slovy: „Dokud byly děti malé 

a potřebovaly mě, cítila jsem se naplněná. Potom vyrostly a já jsem 

si začala připadat zbytečná. Ale zjistila jsem, že je zbytečné se litovat, 

a tak jsem poprosila faráře, jestli mohu děti učit náboženství. Díky tomu 

jsem zase našla smysl života. Cítím se trochu jako apoštol. Konečně si 

zase připadám, že žiju pro něco.“ 

   Třetí král byl velmi mladý a přinášel s sebou čistý list papíru. Položil 

ho vedle Ježíška a řekl: „Nevěděl jsem, jestli mám tuhle roli vůbec 

přijmout. Nevěděl jsem, co budu povídat ani co přinesu jako dar. Mám 

prázdné ruce. Ale mám srdce plné touhy a radosti ze života. Zároveň se 

mi v něm honí neklid, otázky, chyby. Nemám, co bych ti dal. Budoucnost 

se pro mne ukrývá v mlhách. A tak ti, Ježíšku, nesu čistý list. Vím, že jsi 

přišel proto, abys nám dal novou naději. Jsem ještě uvnitř prázdný, ale 

srdce mám otevřené a připravené na slova, která budeš chtít napsat na list 

mého života. Teď, když jsi přišel, se všechno změní…“ 

 
                     (Bruno Ferrero: Vánoční příběhy pro potěchu duše)  

Okénko (nejen) pro princezny 

Moje Princezno, … JSI MÁ VZÁCNÁ DCERA  

Jsi dcera Krále, a to ne ledajakého. Jsi moje dcera a já jsem Bůh celého 

nebe i země. Mám z Tebe radost! Jsi zřítelnice mého oka. Jsi Tatínkova 

holčička. Tvůj pozemský otec Tě možná miluje a zbožňuje, ale jeho láska 

není dokonalá, ať už je jakkoli veliká – nebo malá. Dokonalá je pouze 

moje láska… protože já sám jsem Láska. Stvořil jsem Tvé tělo. 

Zformoval jsem Tvou mysl a duši. Znám Tvou osobnost a chápu Tvé 

potřeby a touhy. Vidím Tvůj žal i zklamání a vášnivě a trpělivě Tě miluji. 

Mé dítě, zaplatil jsem za Tebe, abychom mohli mít po celou věčnost 

důvěrný vztah. Brzy se uvidíme tváří v tvář – jako Otec a dcera – a Ty 

poznáš, jaké nádherné místo v ráji jsem pro Tebe připravil. Do té doby 
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upínej zrak k nebi a buď mi nablízku. Poznáš, že – ačkoli jsem Bůh – mé 

ruce nejsou příliš velké na to, aby Tě držely, má milovaná dcero. 

S láskou, 

 

Tvůj Král a nebeský Tatínek.  

Milostné dopisy od Tvého Krále Milované Princezně 

S. R. Shepherd 

Okénko (nejen) pro seniory 

VÁNOCE 

Karl Rahner 

Budeme slavit Vánoce. Je to takový zbožný zvyk. Vánoční stromek se 

svíčkami a několika hezkými dárky, očekávání dětí a trochu vánoční 

hudby je vždy hezké a dojímavé. A když k povznesení nálady přistoupí 

náboženská stránka, pak je to zvláště hezké a dojímavé. Máme totiž 

všichni – a kdo nám to bude zazlívat – tajně se sebou trochu soucitu, 

a dopřejeme si proto rádi trochu dobrého rozpoložení, jež je mírumilovné 

a potěšující, tak jako když plačtivému dítěti pohladíme plavé vlásky 

a řekneme: Není to tak zlé, bude to zase všechno dobré. 

Je to všechno, co se týká Vánoc? Je to hlavní věc? Nebo je toto krásné a 

upokojivé, tiché a srdečné jen hezkou a lahodnou odezvou události, která 

se vlastně v tento den slaví a uskutečňuje někde zcela jinde, daleko výše 

na nebesích, daleko hlouběji  

v hlubinách a daleko niterněji v duši? Je vánoční radost a vánoční pokoj 

pouze náladou, do níž se s iluzemi utíkáme, nebo projevem, svatou 

oslavou skutečné události, k níž se vypravujeme s velkou udatností 

v srdci, aby se i na nás a skrze nás uskutečnila? A to proto, že je v každém 

případě pravdivá a skutečná, i když jí nechceme za pravdivou považovat, 

i když z ní nemáme nic než trochu dětinské romantiky a občanské 

pohody? 

Vánoce jsou víc než jen trochu utěšující nálada. Záleží na tomto dítěti, 
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na tom jediném dítěti v tomto dnu, v této svaté noci záleží. Na Božím 

Synu, který se stal člověkem, na jeho narození. Všechno ostatní na tomto 

svátku z toho žije nebo umírá a stává se iluzí. Vánoce znamenají: On 

přišel. Osvětlil noční čas. Noc našich temnot, noc našich nepochopení, 

krutou noc našich strachů a beznadějí učinil vánoční dobou, svatou nocí. 

To vyjadřují Vánoce. Okamžik, kdy se to stalo, skutečně a pro všechny 

věky stalo, má tímto svátkem zůstat skutečností i v našem srdci a duchu. 

Když ty, ubohý člověče, slavíš Vánoce, pak ke všemu, co zde existuje 

a čím jsi, řekni jen jediné – řekni to mně: Ty jsi zde. Ty jsi přišel. Ty jsi 

přišel do všeho. I do mé duše. I navzdory mé zlomyslnosti, která 

si nechce nechat odpustit. Člověče, řekni jen jediné, pak jsou Vánoce 

i pro tebe, řekni jen: Ty jsi zde. Nikoliv, neříkej nic. Já jsem zde. A má 

láska je od té doby nepřemožitelná. Jsem zde. Jsou Vánoce. Zapalte 

svíčky. Mají více oprávnění než veškerá temnota. Jsou Vánoce, 

ty zůstanou na věky. 

 

Zdroj: www.pastorace.cz 

Modlitba mladých

Ježíši, Ty jsi byl mladý jako já, 

rozumíš tomu, 

jak moc si chci hrát a smát se, 

někam se dostat a vyrůst, 

prát se, abych změnil svět 

(i když se někdy bojím…). 

A tak mi pomoz přinášet pokoj a mír. 

Mír ve mně – 

usměrňuj moje myšlenky a slova k dobrému, 

mír kolem mě – 

abych byl jako Ty, pokojný a milující 

ke každému, kdo mi zkříží cestu. 

Nauč mě být mírný k těm, kdo mě vychovávají, 

aby všechna má energie byla vedena Tvou božskou vůlí, 

která je naším pokojem a silou celého lidstva. 

Amen. 
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Tabulka lektorů na prosinec 2019 

NE 1 

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 2     Jindrová V.     

ÚT 3     Bártová J.     

ST 4     Holcmanová Z.     

ČT 5     Chromá H.     

PÁ 6           

SO 7           

NE 8 

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

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

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

  

PO 9 
1. čtení   Jindrová V.     

2. čtení   Chromá H.     

ÚT 10     Bártová J.     

ST 11     Laštovičková M.     

ČT 12     Chromá H.     

PÁ 13           

SO 14           

NE 15 

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

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

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

  

PO 16     Jindrová V.     

ÚT 17     Bártová J.     

ST 18     Holcmanová Z.     

ČT 19     Chromá H.     

PÁ 20           

SO 21           
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NE 22 

1. čtení   Wasserbauerová M.   Strašilová S. 

2. čtení   Brukner J. st.   Jindrová V. 

přímluvy   Eliáš B.   Vlčková N. 

  

PO 23     Jindrová V.     

ÚT 24 

1. čtení 22:00 Bártová J.     

2. čtení 22:00 Linhartová M.     

přímluvy 22:00 Eliáš B.     

ST 25 

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. 

ČT 26 
1. čtení 7:00 Laštovičková M. 8:30 Vosmeková J. 

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

PÁ 27           

SO 28           

NE 29 

1. čtení   Wasserbauerová M.   Bártová J. 

2. čtení   Brukner J. st.   Holcmanová Z. 

přímluvy   Brukner J. ml.   Vlčková P. 

  

PO 30     Laštovičková M.     

ÚT 31   16:00 Bártová J.     

 

Zdena Holcmanová 

Tabulka lektorů na leden 2020 

ST 1 

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

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

přímluvy 7:00 Eliáš B. 8:30   

ČT 2     Chromá H.     

PÁ 3            

SO 4           
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NE 5 

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

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

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

  

PO 6 
1. čtení   Jindrová V.     

2. čtení   Chromá H.     

ÚT 7     Bártová J.     

ST 8     Laštovičková M.     

ČT 9     Chromá H.     

PÁ 10           

SO 11           

NE 12 

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 13     Jindrová V.     

ÚT 14     Bártová J.     

ST 15     Holcmanová Z.     

ČT 16     Chromá H.     

PÁ 17           

SO 18     Pojmonová M.     

NE 19 

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 20     Jindrová V.     

ÚT 21     Bártová J.     

ST 22     Laštovičková M.     

ČT 23     Chromá H.     

PÁ 24           

SO 25           

NE 26 

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. 
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PO 27     Jindrová V.     

ÚT 28     Bártová J.     

ST 29     Holcmanová Z.     

ČT 30     Chromá H.     

PÁ 31           

 

Zdena Holcmanová 

Pro zasmání 

V kostele při kázání chce kněz zjistit zbožnost svých farníků: 

„Povstaňte, chcete-li do nebe!" Věřící všichni povstali, až na jednoho 

muže v první lavici. „Vy nechcete do nebe?" ptá se udiveně kazatel. 

„Až umřu, tak ano," odvětil muž. „Ale vy jste to řekl tak, že jsem si 

myslel, že se jede hned teď." 

http://www.ledecns.farnost.cz/vtipy/ 

Mše svaté s intencemi v prosinci 2019  

Neděle 1. prosince  

1. neděle adventní 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Davida Uttendorfského, oboje 

prarodiče a rod Uttendorfských 

a Augustinů 

10:00 (Sirákov) Za rodinu Ondrákovu, 

Musilovu, celou přízeň a duše v očistci 

Pondělí 2. prosince 
17:30 Za rodinu Pejchalovu a Havlíčkovu 

a za dar zdraví a Boží ochranu  

Úterý 3. prosince 

Památka sv. Františka 

Xaverského, kněze 

17:30 Za rodiče Filipovy, dva syny, zetě 

a snachu 

Středa 4. prosince 
17:30 Za členku Modliteb matek Marii 

Pojmanovou a úmysly jejich modliteb 

Čtvrtek 5. prosince 17:30 Za nová kněžská a řeholní povolání 

Pátek 6. prosince 

Památka sv. Mikuláše, 

biskupa 

17:30 Za dar víry pro děti a mládež 
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Sobota 7. prosince 

Památka sv. Ambrože, 

biskupa a učitele církve 

7:30 Za Václava Doležala 

Neděle 8. prosince 

2. neděle adventní 

7:00 Za farnost 

8:30 Za rodinu Lemperovu a Plevovu 

10:00 (Sirákov) Za Jaroslava Paříka, 

Jaroslava Ambrože, Josefa Slabého, 

Jana Košáka a jejich živou a zemřelou 

přízeň 

Pondělí 9. prosince 
17:30 Za rodinu Holcmanovu, Dienerovu, 

za živou i zemřelou přízeň a duše v očistci 

Úterý 10. prosince 

17:30 Za Zdeňka Bublána, matku, bratra, 

Josefa Šimanovského, rodiče a rod 

Kopeckých a Jarošů 

Středa 11. prosince 
17:30 Za Jana Dobrovolného, 2 bratry, 

rodiče a rodiče Janákovy 

Čtvrtek 12. prosince 
17:30 Za Františka Toufara, rodiče, rodiče 

Kolouchovy a celou přízeň 

Pátek 13. prosince 

Památka sv. Lucie, 

panny a mučednice 

17:30 Za Věru Chvátalovou, Jaroslavu 

Pokornou, rodiče Duranovy, 

Maternovy a Pokorných 

Sobota 14. prosince 

Památka sv. Jana od 

Kříže, kněze a učitele 

církve 

7:30 Za dar zdraví a Boží požehnání pro 

celou rodinu a duše v očistci 

Neděle 15. prosince 

3. neděle adventní 

7:00 Za Bohuslava Bruknera, rodiče 

a živou i zemřelou přízeň 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za Josefa Štikara, celou 

živou i zemřelou rodinu, rodinu 

Staňkovu, Jarošovu a duše v očistci 

Pondělí 16. prosince 17:30 Za nemocnou osobu 

Úterý 17. prosince 

17:30 Za Alenu Pojmonovou, sestru, 

bratra, synovce Jirku, dvoje rodiče 

a duše v očistci 
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Středa 18. prosince 

17:30 Za Františka Čejku, syna 

Miloslava, vnuka Vojtěcha a zemřelou 

rodinu Čejkovu, Štursovu 

a Baumrukovu 

Čtvrtek 19. prosince 

17:30 Za Karla Zikmunda, rodiče, 

sourozence, manželé Tichých, Blehovy, 

přízeň a duše v očistci  

Pátek 20. prosince 

17:30 Za Josefa Pokorného, rodiče 

Filipovy, 2 syny a snachu a živou 

i zemřelou rodinu 

Sobota 21. prosince 
7:30 Za dar víry, Boží ochranu, požehnání 

a zdraví pro nemocné osoby 

Neděle 22. prosince 

4. neděle adventní 

7:00 Za farnost 

8:30 Za rodinu Bečkovu a Jágrovu a celou 

přízeň 

10:00 (Sirákov) Za Vladimíra Novotného, 

jeho rodiče, rodiče Rudolfa a Marii 

Zvoníkovy 

Pondělí 23. prosince 
17:30 Za Bohuslavu Filipovou, Jana 

a Ludmilu Pospíchalovy a celou přízeň 

Úterý 24. prosince 

7:00  

16:00 (Sirákov) Za všechny živé i zemřelé 

občany Sirákova 

22:00 

Středa 25. prosince 

Slavnost Narození 

Páně 

7:00 Za Jana Laštovičku a celou živou 

a zemřelou rodinu 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) 

Čtvrtek 26. prosince 

Svátek sv. Štěpána, 

prvomučedníka 

7:00 Za Josefa a Marii a Ludmilu 

Chalupníkovy, zemřelou rodinu 

a přízeň 

8:30 Za Boženu a Františka Tonarovy, 

Lenku a Františka Zvolánkovy a dar 

víry a Boží ochranu pro nemocné těchto 

rodin 
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Pátek 27. prosince 

Svátek sv. Jana, 

apoštola a evangelisty     

17:30 Za Josefa Šorfa, rodiče, rodiče 

Puchýřovy a syna a Josefa Kovače 

Sobota 28. prosince 

Svátek svatých 

Mláďátek, mučedníků 

 

Neděle 29. prosince 

Svátek svaté rodiny 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Františka Dočekala, dvoje rodiče, 

rodinu Dočekalovu a duše v očistci 

10:00 (Sirákov) Za rodinu 

Wasserbauerovu, Jarošovu, Hofferovu 

a syna Jaroslava 

Pondělí 30. prosince 17:30 Za rodinu Hrubých 

Úterý 31. prosince 

Památka sv. Silvestra I., 

papeže 

16:00 Na poděkování za uplynulý 

občanský rok a s prosbou o Boží pomoc 

do nového roku 
 

Změny vyhrazeny 

Mše svaté s intencemi v lednu 2020  

Středa 1. ledna 

Slavnost Narození 

Páně Matky Boží, 

Panny Marie 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Jaroslava Dočekala, rodiče 

a rodinu Hanusovu 

10:00 (Sirákov) Za Bohumila Landu, jeho 

rodiče, Evu Hradeckou a rodinu 

Bourovu. 

Čtvrtek 2. ledna 

Památka sv. Basila 

Velikého a Řehoře 

Naziánského, biskupů a 

učitelů církve 

17:30 Za nová kněžská a řeholní povolání 

Pátek 3. ledna  17:30 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 4. ledna 7:30 Za Boží ochranu, pomoc a dar víry 
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Neděle 5. ledna 

2. neděle po narození 

Páně  

7:00  

8:30  

10:00 (Sirákov) Za Marii a Jaroslava 

Jelínkovy, Annu a Jana Slámovy a jejich 

rodiče. 

Pondělí 6. ledna 

Slavnost Zjevení Páně 

17:30 Za Stanislava Enderle, manželku, 

rodinu Kosourovu, Štohanzlovu, 

Horských a celou přízeň 

Úterý 7. ledna 17:30  

Středa 8. ledna 
17:30 Za členku Modliteb matek Marii 

Pojmanovou a úmysly jejich modliteb 

Čtvrtek 9. ledna 17:30  

Pátek 10. ledna 
17:30 Za Jaroslava Baumruka, rodiče, 

sourozence a za duše v očistci 

Sobota 11. ledna 7:30  

Neděle 12. ledna 

Svátek Křtu Páně 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Josefa Flesara a manželku, celý 

rod Flesarů a duše v očistci 

10:00 (Sirákov) Za Petra Krále, Jaroslava 

Chvátala, bratry, otce Františka a dožití 

105 let. 

Pondělí 13. ledna 

17:30 Za Bohuslavu Filipovou, Jana 

a Ludmilu Pospíchalovy a celou živou 

i zemřelou přízeň 

Úterý 14. ledna 
17:30 Za rodiče Landovy, dva zetě a živou 

i zemřelou přízeň 

Středa 15. ledna 17:30  

Čtvrtek 16. ledna 

17:30 Za Vojtěcha Baumruka, Františka 

Čejku, zemřelé těchto rodin a duše 

v očistci 

Pátek 17. ledna 

Památka sv. Antonína, 

opata 

17:30 Za Jana a Marii Musilovy, rodiče 

Veselých, oboje jejich rodiče, 

sourozence a duše v očistci 

Sobota 18. ledna 

Památka Panny Marie, 

Matky jednoty křesťanů 

7:30 Za rodinu Mokrých, Rybovu, 

Haincovu a Husákovu a duše v očistci 
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Neděle 19. ledna 

2. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Marii a Josefa Jágrovy, rodiče 

a sourozence 

10:00 (Sirákov) Za rodinu Zítovu, 

Neubauerovu, Žofii Perníčkovu a duše 

v očistci 

Pondělí 20. ledna 17:30  

Úterý 21. ledna 

Památka sv. Anežky, 

panny a mučednice         

17:30 

Středa 22. ledna 17:30 

Čtvrtek 23. ledna 
17:30 Za Petra Brabce, jeho otce Zdeňka, 

oboje prarodiče a Janu Havlíčkovou 

Pátek 24. ledna 

Památka sv. Františka 

Saleského, biskupa a 

učitele církve 

17:30 Za Vlastu a Stanislava Bártovy, 

oboje rodiče, sourozence a dar víry pro 

celou přízeň 

Sobota 25. ledna 

Svátek obrácení svatého 

Pavla, apoštola 

7:30 

Neděle 26. ledna 

3. neděle v mezidobí   

7:00 Za farnost 

8:30 Za Miloše Augustina a Josefa Němce 

a za živé i zemřelé těchto rodin 

10:00 (Sirákov) Za rodinu Ondrákovu, 

Musilovu, celou přízeň a duše v očistci 

Pondělí 27. ledna 
17:30 Za Marii a Václava Novákovy, syna 

a oboje rodiče 

Úterý 28. ledna 

Památka sv. Tomáše 

Akvinského, kněze a 

učitele církve 

17:30 Za rodinu Roseckou, Bruknerovu 

a živou i zemřelou přízeň 

Středa 29. ledna 17:30 

Čtvrtek 30. ledna 

17:30 Za Andělu Kašpárkovu, manžela, 

dvě sestry, zetě Josefa, Drahouše 

Kašpárka a duše v očistci 
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Pátek 31. ledna 

Památka sv. Jana Boska, 

kněze 

17:30 Za Annu a Jana Chvátalovy, 

nemocnou osobu, celou přízeň a duše v 

očistci 

 

Změny vyhrazeny 

Z farní kroniky 

Historie a současnost našich zvonů podle farní kroniky – 3. část 

 

Nové zvony a jejich ztráta v další světové válce 

Po první světové válce začala farnost pomýšlet na nové zvony. Jejich 

výroba včetně zavěšení byla nakonec svěřena firmě Buřil a Švagerka 

z Kuklen, která také opravila starý zvon a pořídila do něj nové srdce. 

Farář Karel Neužil v kronice píše:  

Dle smlouvy dodány dne 1. listopadu 1924 tyto zvony: 

1 zvon ve váze 296 kg, 28 K za 1 kg               za 8288 K 

1 zvon ve váze 196 kg, 28 K za 1 kg   za 5824 K 

1 zvon ve váze 24 kg, 28 K za 1 kg (umíráček) za 728 K 

1 zvon ve váze 13 kg, 30 K za 1 kg (sanktusový) za 390 K 

obrácení a upravení starého zvonu za paušál  700 K 

daň z obratu, obal, kolek    326,40          

       16256,40 

Dne 1. listopadu 1924 o 2. hod. odpolední při počasí nanejvýš 

nepříznivém (silný liják) panovavším od rána až do druhé hodiny 

odpolední, ale při aktu samém přestavším bylo svěcení zvonů vykonáno 

od vys. důst. biskupského vikáře z Přibyslavi Alfonse Horneka. 

Zvony pokřtěny na jména Maria (největší zvon) a Václav (druhý 

největší), jen jeden však má obraz P. Marie a ne oba, jak ve smlouvě bylo 

stanoveno. Nápisy také neodpovídají vyslovenému přání a nebyly firmou 

správně vyhotoveny. 

 

Všechny tyto nově pořízené zvony byly zabaveny za druhé světové války. 

Farní kronika o tom přímou zprávu nepodává, ale je v ní vložený papír 
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s textem obecního kronikáře Jaroslava Grodla, který k zabavení zvonů 

uvádí následující: 

Sňaty byly za okupace dne 8. dubna 1942 jihlavskou firmou, a to 

všechny.  

1. tzv. Prostředník měl nápis: Válka vzala, láska dala. 1924. Ulit mistrem 

Buřilem v Kuklenách v r. 1924. 

2. Poledník měl nápis: Zdrávas, Maria. 1924. Ulit týmž mistrem. 

3. Umíráček. Ulit týmž mistrem. 

4. Pozdvihováček. Bez nadpisu. 

Naposledy zněly všechny při pohřbu Josefa Sobotky z č. 64. 

 

Teprve po pádu komunistického režimu byly farářem Augustinem 

Josefem Petruchou pořízeny další dva zvony. Stručná poznámka 

v kronice nás informuje, že byly posvěceny biskupem Karlem 

Otčenáškem 2. 5. 1993. Kromě nich je stále v nížkovském farním kostele 

nejstarší zvon z roku 1614, který jako jediný přečkal obě světové války. 

 

Zpracoval Jaroslav Jelínek 

Tweetuj s Bohem 

Jsou Vánoce největšími svátky roku? 

Liturgicky rok začíná adventem, čtyřmi týdny přípravy a rozjímáni, 

naděje a očekávání. Čtení zaměřují svou pozornost na Boží příslib 

Mesiáše ve Starém zákoně, který se naplnil Ježíšovým narozením. 

Liturgickou barvou adventu je fialová. Sláva se nezpívá až do Štědrého 

dne. Třetí neděli (radostná neděle Gaudete) jsme v půli cesty k Vánocům, 

a proto se může použít růžová, barva „na půli cesty“ mezi fialovou 

a bílou. Během adventu očekáváme narození našeho Spasitele, Ježíše 

Krista o Vánocích, ale také jeho druhý příchod na konci časů.  

NAROZENÍ PÁNĚ  

Anděl Páně o Vánocích oznámil: „V městě Davidově se vám dnes narodil 

Spasitel, to je Kristus Pán“ (Lk 2,11). Po Velikonocích a Letnicích jsou 

Vánoce nejdůležitějším svátkem nebo slavností křesťanského roku. 
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V Římském misálu jsou pro slavnost Narození Páně k dispozici celkem 

čtyři různé vánoční mše s vlastními texty a čteními pro vigilii, mši v noci, 

za svítání a ve dne. V praxi se nejčastěji slouží mše v noci a ve dne. 

Chvalozpěv Sláva, který se po celou dobu adventní nezpíval, znovu 

o Vánocích radostně zazní k Boží chvále (Lk 2,14). Během Vyznání víry 

poklekáme při slovech: „On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil 

z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se 

člověkem“ nebo „jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie 

Panny“. 

VÁNOČNÍ OKTÁV  

Aby to, co slavíme, mohlo skutečně proniknout náš život, máme pro 

oslavu Narození Páně osm liturgických dnů. Říkáme tomu vánoční oktáv 

a trvá od 25. prosince do 1. ledna. Den po Narození Páně slavíme sv. 

Štěpána, prvního mučedníka, který zemřel pro Krista (Sk 7,54-60). 27. 

prosince slavíme sv. Jana Evangelistu, 28. prosince si připomínáme 

Betlémská mláďátka, chlapce z Betléma mladší dvou let, kteří byli 

na příkaz Heroda zabiti (Mt 2,16). V neděli3T2P8NA po Narození Páně 

slavíme svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa. Nový kalendářní rok 

začíná slavností Marie, Matky Boží (1. ledna). 

ZJEVENÍ PÁNĚ  

6. ledna (nebo v neděli po tomto datu) je slavnost Zjevení Páně, kdy si 

připomínáme, jak se Ježíš zjevil jako Mesiáš třem mudrcům. Tito mudrci 

z Východu vyčetli z hvězd, že se má Židům narodit velký král, a pak 

následovali hvězdu, která je přivedla k dítěti Ježíši do Betléma. Poklekli 

před Ježíšem a vzdali mu čest. Jejich dary říkají o Ježíšovi mnoho: zlato 

pro krále, kadidlo pro kněze a myrha pro balzamování mrtvých (Mt 2,11). 

V mnoha zemích se peče tříkrálový koláč, nebo také královský koláč, 

s fazolí nebo překvapením uvnitř. Ten, kdo ho najde, je v ten den 

korunovaný za krále. Na dveřích domů, které byly na Tři krále 

požehnané, můžeme často vidět nápis „C(K)+M+B" s čísly, která 

znamenají letopočet. Je to akronym nejenom pro tradiční jména tří 

mudrců – Kašpara, Melichara a Baltazara – ale také pro latinská slova 

Christus Mansionem Benedicat: „Ať Kristus žehná tomuto domu". 
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ADVENTNÍ VĚNEC A BETLÉM 

V předvánočních týdnech se často v křesťanských domech a kostelích 

objevuje adventní věnec se čtyřmi svícemi. Věnec ze zelených větví je 

znamením věčného života, jehož přijetí očekáváme s Ježíšovým 

příchodem. Každou adventní neděli zapálíme jednu svíci. Narůstající 

světlo představuje naši rostoucí touhu po Kristově příchodu do našeho 

života. 

Stavění betlémů začalo u sv. Františka z Assisi (┼ 1226). Na své pouti 

do Svaté země navštívil betlémskou jeskyni, která se podle tradice 

považuje za místo Ježíšova narození. Po návratu domu postavil z lidí 

a zvířat živý betlém, což se obyvatel vesnice Greccio tak dotklo, že slavili 

Vánoce s větší zbožností. Od té doby křesťané ve svých domovech 

a kostelích staví betlémy. 

Převzato z Tweetuj s Bohem str. 274-275 

Zpracovala Marie Bruknerová 

Vánoční kvíz Českého katolického biblického díla 

Každý rok slyšíme o Vánocích radostnou zvěst o narození Spasitele. 

Málokdo však zná mesiánské texty ze sedmé, deváté a jedenácté kapitoly 

knihy proroka Izaiáše, a nejen je. Začátek jsme zvolili zahřívací. Avšak 

ostatní otázky testu mohou být pro řadu čtenářů opravdu tvrdým oříškem, 

který budou muset „louskat“ nahlédnutím do Písma. To je jako pomůcka 

povoleno! 

1. V druhé kapitole Matoušova evangelia odpovídají velekněží a zákoníci 

králi Herodovi odkazem na proroka: 

a) Izaiáše 

b) Micheáše 

c) Jeremiáše 

 

2. Josefův útěk do Egypta s celou rodinou naplnil proroctví: 

a) Ezechielovo 

b) Jonášovo 
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c) Ozeášovo 

 

3. Co znamená jméno Izaiášova syna Šearjašuba: 

a) zbytek se vrátí 

b) nikdo se nevrátí 

c) návrat bude slavný 

 

4. Jméno Immanuel znamená v překladu z hebrejštiny: 

a) rychle za kořistí spěchá lupič 

b) s námi je Bůh 

c) Hospodin je spása 

 

5. Na proroctví o narození Immanuela navazuje v Novém zákoně 

evangelista: 

a) Lukáš 

b) Matouš 

c) Marek 

 

6. Bude-li Mesiáš jíst „máslo a med“, povede ho to: 

a) k nabytí moudrosti 

b) ke ztrátě paměti 

c) k obezitě 

 

7. Izaiášem předpovězené královské dítě usedne na trůn: 

a) Saulův 

b) Davidův 

c) Šalomounův 

 

8. „Vládce pokoje“ upevní své království: 

a) dobře vyzbrojeným vojskem 

b) spojenectvím s Egypťany 

c) právem a spravedlností 
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9. Až bude „vlk pobývat s beránkem a levhart odpočívat vedle kůzlete“, 

bude to znamenat, že: 

a) se zvířata naučila vybraným způsobům 

b) jsme se ocitli znovu v rajské zahradě 

c) nastala doba Mesiáše 

 

10. Nářek nad Herodem povražděnými chlapci naplňují podle Matouše 

slova proroka: 

a) Amose 

b) Joela 

c) Jeremiáše 

Zdroj: http://www.katyd.cz/clanky/vanocni-kviz-ceskeho-katolickeho-

biblickeho-dila.html 

Malé katechetické okénko 

Rodinná katecheze, 7. část 

Milí čtenáři, poněkud nepravidelně zařazuji do katechetického okénka 

rodinnou katechezi. Vzhledem k blížícím se Vánocům jsem se rozhodl 

poněkud přehodit pořadí a dát přednost tématu, které se výborně hodí 

k současné liturgické době.  

Památka svatého Mikuláše 

Bývá zvykem, že děti na památku štědrosti svatého Mikuláše dostávají 

v předvečer jeho památky nadílku. Způsob a místo nadílky se liší podle 

rodinných a krajových zvyklostí.  

Bohužel se časem v doprovodu Mikuláše začal objevovat i čert. Zvláště 

malé děti mohou mít z čerta velikou hrůzu, neboť to, co dospělí vnímají 

jako hru, vnímají ještě děti v předškolním věku jako skutečnost, častokrát 

v jejich fantazii mnohonásobně zveličenou. Teologicky vzato je čert jako 

Mikulášův průvodce naprostý nesmysl a jeho přítomnost vedle Mikuláše 

a anděla může v dětech posilovat nesprávné představy o Bohu. Bůh přece 

peklo nestvořil a nechtěl, natož aby si jím nějak vypomáhal ve svém 

výchovném působení na lidi. Peklo přece není nějaký trest udělovaný 

Bohem za zlobení nebo jiné špatné chování, ale stav lidí, kteří se 

definitivně a nezvratně rozhodli, že chtějí žít bez Boha. Vyhrožovat 
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zlobivým dětem tím, že si je „na Mikuláše“ za jejich zlobení odnese čert, 

může sice být v daném okamžiku účinným způsobem, jak zastavit jejich 

zlobení, ale je to neslučitelné s křesťanskou výchovou, protože to 

deformuje obraz milosrdného Boha.  

Vánoce 

Pro děti bývají nejdůležitějšími svátky Vánoce. V naší zemi se zcela 

běžně malým dětem říká, že dárky pod stromeček nosí Ježíšek. Problém 

ovšem může nastat ve chvíli, kdy dítě zjistí, že dárky dávají tajně pod 

stromek rodiče. Dítě si z této skutečnosti totiž poměrně snadno učiní 

zdánlivě logický závěr, že žádný Ježíšek není. Anebo když považovalo 

dárky za projev Ježíšovy starosti o něj, tak třeba „jenom“ může začít 

pochybovat o tom, zda se o ně Ježíš vůbec zajímá. To vůbec nejsou 

maličkosti.  

Asi se nedá jednoznačně říci, zda je vhodné vytvářet v dětech iluzi, 

že dárky se pod stromečkem ocitly nadpřirozenou cestou. Vždy záleží na 

konkrétním dítěti a jeho rodiči, který své dítě dobře zná. 

Vždy je však správné vést děti k poznání, že Bůh je velmi štědrý dárce. 

Celý svět je jeho darem pro nás, darem je náš život i to, co krásného 

v něm prožíváme. I ta krása Štědrého večera je Božím darem. 

A největším darem je Bůh sám. Je to Boží syn, který se narodil jako 

malinké děťátko Panně Marii v Betlémě. Narodil se proto, abychom 

viděli, že Bůh je s námi, abychom mohli prožívat to, že není někde 

daleko, ale že je nám velmi blízko. A my sami se z této Boží blízkosti 

radujeme a chceme na ni odpovědět – třeba tím, že Božímu synu 

v jesličkách spolu s dětmi zazpíváme. Měli bychom děti vést (i vlastním 

příkladem) k vděčnosti Bohu za jeho veliké dary. A v tomto duchu 

by i dárky pod stromečkem neměly být odměnou za dobré chování (ve 

stylu „když budeš zlobit, nebudou dárky“), ale především projevem 

ničím nepodmíněné lásky.    

Děti by od nás také měly vědět, že to dítě v jeslích je ten stejný Ježíš, 

který vyrostl, dělal zázraky, kázal, zemřel pro nás na kříži (to ale má 

smysl říkat až starším dětem), vstal z mrtvých, je plný moci, my se 

k němu obracíme v našich modlitbách a o Vánocích má narozeniny.  

 
 (Ze skript Pavly Edity Hercikové: Křesťanská výchova dětí, str. 90-92, 

upraveno a kráceno)              
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Děkovný dopis od Arcidiecézní Charity Praha 

Níže uvádíme děkovný dopis, který naše farnost obdržela 

prostřednictvím paní Vosmekové od Arcidiecézní Charity Praha. 

  

Vážení nížkovští farníci, 

dovolte, abychom vám poděkovali. Dne 14.10.2019 byla na účet 

Arcidiecézní charity Praha připsána částka ve výši 10 741,- Kč, 

konkrétně na krizový humanitární fond. 

Vaší ochoty pomoci těm, kteří se ocitli na okraji společnosti, si nesmírně 

vážíme. Díky vám máme možnost měnit jejich osudy nejen 

prostřednictvím vzdělání a práce s komunitou, ale také zajištěním 

potřebné zdravotní péče. 

V loňském roce jsme se díky podpoře vás, dárců, mohli podílet na 

projektech za téměř 11 000 000 Kč. Pomohli jsme zhruba 100 000 lidem 

v zemích, kde Centrum zahraniční spolupráce Arcidiecézní Charity 

Praha působí. 

Ještě jednou vám z celého srdce děkujeme! 

 

S přáním všeho dobrého, 

 

tým Centra zahraniční spolupráce  

 

Arcidiecézní charita Praha 

p. Zdeněk Sedlák 

Poděkování za pouť do Říma 

Pane a Bože náš, chválíme Tě a děkujeme Ti za to: 

- Že jsme se mohli, spolu s našimi kněžími a biskupy, zúčastnit 

Národní poutě do Říma. 

- Že jsme mohli, spolu se čtyřmi tisíci poutníky z Čech, Moravy 

a Slezska, děkovat za dar svobody, kterou jsme před třiceti lety 

získali na přímluvu české světice sv. Anežky. 
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- Že jsme mohli prosit za obnovu křesťanství v naší zemi. 

- Že jsme mohli vyprošovat požehnání pro naše rodiny, naši farnost, 

českou zemi, pro církevní i státní představitele. 

- Že jsme mohli předat Bohu a Matce Boží všechny naše úmysly, 

s kterými jsme na pouť připutovali a všechny naše blízké, kteří nás 

prosili o modlitbu. 

- Že jsme mohli být přítomni mší svatých v bazilikách Panny Marie 

Sněžné, sv. Petra a sv. Jana z Lateránu – v historických skvostech. 

- Že jsi nám dopřál neopakovatelný zážitek ze setkání se sv. Otcem 

Františkem při generální audienci na Svatopetrském náměstí. 

- Že jsme mohli vnímat slavnostní atmosféru, přívětivost a vlídnost, 

která panovala po celou dobu poutě. 

- Že jsme, spolu s ostatními poutníky, s národní hrdostí a s dojetím 

mohli zpívat Svatováclavský chorál a Československou hymnu 

v bazilice sv. Petra. 

- Že jsme prohloubili svoji víru v Boha a úctu k Panně Marii i k našim 

světcům. 

-  Že jsme mohli duchovně prožít i cestu autobusem a že jsme se ve 

zdraví a vnitřně obohaceni, s pokojem v duši a s radostí v srdci, 

mohli vrátit do svých domovů ke svým drahým. 

 

Děkujeme Ti Bože!  

poutníci z Nížkova 

 

Pro zasmání 

Pravil Noe, když se plavili několik dní: „Jdu chytat ryby.“ Vzal prut a šel 

na bok archy. Po chvilce se vrací, pod jednou paží pětikilového kapra, 

pod druhou metrovou štiku a tváří se mrzutě. „Takový krásný úlovek,“ 

říká mu jeho syn. „Měl by ses radovat a ty se mračíš.“ Noe odpoví: „Jak 

nemám být naštvaný, když jsem si vzal jenom dva červy.“ 

 
http://www.ledecns.farnost.cz/vtipy/ 
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Kam nás zavedla žlutá šipka (Pouť do Santiaga de Compostela II.) 

V minulém čísle Farního listu jsme vám přinesli pár zajímavostí 

o poutích do Santiaga de Compostela a nakousli jsme vypravování o tom, 

co nás na našem caminu potkalo. Cesta to byla dlouhá a určitě na ni 

budeme do konce života vzpomínat. Šli jsme krásnou pobřežní krajinou, 

potkávali zajímavé lidi, usmívali se na „domorodce“ a užívali si každý 

krok. Vydejte se na chvilku s námi (a nebude to naposled) … 

„Koupačka“ v Atlantském oceánu 

Hned jak jsme opustili Porto, otevřel se nám výhled na Atlantský oceán. 

Přesto, že byl vždy z rána zahalen v mlze, lákala nás myšlenka, že se 

v něm vykoupeme. A tak jsme asi třetího dne přišli na pláž a divili se, 

proč se v té průzračně čisté vodě nikdo nekoupe, kolem byla spousta lidí. 

Pochopili jsme v okamžiku, kdy jsme ve vodě smočili palec – byla 

ledová (dobře, ledová úplně ne, asi 16 °C). Ale jako správní otužilci jsme 

tam nakonec skočili (no a zase hodně rychle vyskočili :) ).  

Lodí přes hranice 

V době Evropské unie (a hlavně schengenského prostoru) jsou hraniční 

přechody pro poutníky pouhou připomínkou starých časů. Portugalsko je 

však ze severu od Španělska odděleno i přírodní překážkou – řekou 

Minho. Její delta je poměrně široká a my se rozhodli, že ji překonáme 

loďmo. Bohužel jsme do města Caminha přišli v pondělí, kdy oficiální 

trajekt nepřeváží, ale to nás nezastavilo. Na informacích nás poslali do 

přístavu, kde by měl převážet jistý pan Mario – měli jsme se zeptat ještě 

v nějakém baru. A opravdu, v přístavu byl bar, kde pana Maria znali 

a řekli nám, ať chvíli počkáme. Plni očekávání jsme se posadili na 

lavičku před barem a vyhlíželi loď. Zanedlouho nás paní z baru zavedla 

k motorovému člunu, u kterého stál pan Mario. Vypadal jako správný 

mořský vlk – chlapík malého vzrůstu v pruhovaném tričku s širokými 

rameny, s větrem ošlehanou a opálenou tváří a samozřejmě nechyběla ani 

náušnice na pravém uchu. Nastartoval člun a už s námi upaloval na druhý 
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břeh. Celá cesta trvala asi dvě minuty, ale ještě teď se nám zrychlí tep, 

když si na ni vzpomeneme. 

Razítko z Redondely 

Jako každý správný poutník jsme se i my celou cestu snažili poctivě 

sbírat razítka do našich kredenciálů. Získat se daly v ubytovnách, 

kostelích, kapličkách, informacích pro turisty, ale také v barech 

a restauracích po cestě. My se je snažili sbírat hlavně v kostelích 

a kapličkách, bohužel ne vždy bylo razítko uvnitř, takže jsme 

se několikrát vydali mimo hlavní cestu pár kilometrů, abychom zjistili, 

že kostel je zavřený a razítko nikde. Na druhou stranu se nám také stalo, 

že jsme šli městem, zvedli jme hlavy a zjistili, že stojíme vedle kostela. 

Když jsme vešli dovnitř, tak byl krásně vyzdoben (nejspíš měli zrovna 

nějakou slavnost) a dokonce bylo i v rohu schované razítko.  

Vždy, když jsme si zašli pro razítko do kostela, na chvilku jsme 

se posadili do lavice a v tichosti poděkovali za další kus cesty, který jsme 

zvládli. Tak tomu bylo i v kostele Santiaga de Redondela (kde jsme 

děkovali i za to, že na nás zbylo místo v ubytovně, protože právě 

v městečku Redondela se sbíhala centrální a pobřežní cesta z Porta 

do Santiaga). Nikde jsme ale neviděli razítko, takže jsme se trochu 

zklamaní chystali k odchodu, když najednou ze sakristie vykoukla 

jeptiška a z toho, jak gestikulovala, jsme pochopili, že se nás ptá, jestli 

chceme razítko a zamávala na nás, ať jdeme za ní. A tak nám 

v kredenciálu přibylo jedno z nejkrásnějších razítek a znovu jsme se 

ujistili v tom, že když se lidé chtějí domluvit, nepotřebují k tomu znát 

stejnou řeč. 

 

Jana Maternová a Josef Brukner 

Modlitba na závěr občanského roku 

Pane, náš Bože, 

tys byl s námi po celý tento rok, nikdy jsi nás neopustil. 

Vedl jsi nás s dokonalou modrostí a s velkou láskou. 
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Od nás jsi očekával, že v Tebe budeme věřit a Tobě důvěřovat. 

Ale naše víra byla slabá a spoléhali jsme víc na sebe, 

než na Tvou láskyplnou všemohoucnost. 

Chtěl jsi nás použít pro uskutečnění svých plánů, ale my jsme Ti 

unikali. 

Byli jsme zbabělí a malomyslní, zapomínali jsme, že Ty jsi dost silný, 

aby tvé království přišlo i k nám a síla Tvé milosti působila i v naší 

slabosti. 

Pane náš Bože, odpusť nám, svým dětem. 

Zbav nás malomyslnosti a strachu. 

Oživ znovu naši víru, naději a lásku, 

abychom s Tebou statečněji vykročili do dalšího roku. 

Amen. 

Výstava betlémů 

Druhý adventní víkend proběhne na 

faře tradiční výstava betlémů. 

Prosíme o zapůjčení betlémů 

či zajímavé vánoční dekorace na tuto 

výstavu. Své betlémy, které budete 

ochotni zapůjčit, přineste na faru ve 

čtvrtek 5. prosince od 14.00 do 16.30. 

Pokud budete chtít přinést své betlémy 

dříve, můžete je zanechat na faře se 

jménem. Zapojit se mohou i děti 

a nějaké betlémy vytvořit.  

 

V sobotu 7. prosince si můžete vystavené betlémy prohlédnout od 14.00 

do 17.00 a v neděli 8. prosince od 8.00 do 11.00.  

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 
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Novoroční přání od otce Pavla Sandtnera 

Milí nížkovští.  

Vyprošuji vám požehnaný čas Boží blízkosti a vše dobré do Nového 

roku. Se všemi vámi zůstávám v modlitbě.  

 

P. Pavel Sandtner 

 

Vánoční a novoroční přání 

Milí farníci,  

chtěli bychom Vám poděkovat za přízeň v uplynulém roce a popřát 

požehnané Vánoce a milostiplný rok 2020, 

 

redakce Farního listu 
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Pouť do Říma 

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 18. ledna 2020 

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 


