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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: 

Září 2020: 

▪ Všeobecný úmysl: Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly 

drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.  

▪ Národní úmysl: Zá nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod 

ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro 

všech.  

▪ Farní úmysl: Za dobrý průběh školního a formačního roku. 

Anděl Páně…  

Slovo kněze 

Milí farníci, 

toto číslo Farního roku vyjde v září, to znamená na začátku nového 

školního roku. Vyjde v měsíci, kdy u nás budeme děkovat Bohu za 

úrodu a kdy také slavíme svátek jednoho z našich národních patronů, 

svatého Václava.  

Poděkování za úrodu 

V tomto roce nepříznivě poznamenaly úrodu zvláště na polích 

a záhoncích časté deště. Některé části naší farnosti postihlo i krupobití. 

Přesto si myslím, že bychom měli Bohu poděkovat za to, co jsme mohli 

sklidit a letos můžeme připojit i poděkování za to, že v naší zemi 

skončilo období velkého sucha a máme zase plné studny a přehrady.  
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Nový školní rok 

Tentokrát se – možná s výjimkou těch nejstarších – poprvé v našich 

životech budeme modlit za to, aby žáci a studenti mohli strávit ve 

školních lavicích celý školní rok nebo alespoň jeho co největší část. 

Koncem září se pak rozeběhne – dá-li Pán – také akademický rok na 

školách vysokých. A co je pro naši farnost také důležité – začne rovněž 

formační rok v kněžském semináři. Pro našeho bohoslovce Pavla 

Jelínka by tento formační rok měl být jeho posledním. Pamatujme 

prosím na něho ve svých modlitbách.  

Světci jako inspirace 

5. září si v liturgickém kalendáři připomeneme památku sv. Terezie 

z Kalkaty (Matky Terezy). Tato památka nám může připomínat nejen 

tuto světoznámou světici nedávné doby, ale také to, že i my sami 

bychom podle svých možností měli pamatovat na ty „nejposlednější“. 

A to nejen na ty chudé majetkem, ale třeba i na ty, za které se nikdo 

nemodlí, kdo žijí nebo se cítí osamoceni apod.  

Snad tak trochu symbolicky, aniž bychom to jakkoliv plánovali, nám na 

následující den, neděli 6. září, letos vyšel termín sbírky na nového 

„adoptivního“ syna naší farnosti, indického chlapce Jašavanatha, 

o němž jste se již mohli ve Farním listě dočíst.  

21. září nalezneme v kalendáři svátek svatého Matouše, apoštola 

a evangelisty a také Mezinárodní den míru. Jedině evangelium o Kristu, 

vlastně Kristus sám, má moc na zemi nastolit mír.  

Na 28. září pak připadá slavnost našeho hlavního národního patrona, 

svatého Václava. Svatý Václav je příkladem člověka, který se ani 

v politice a veřejném životě za svoji křesťanskou víru nestyděl. Naopak 

Kristus byl jeho silou. 

Den modliteb za stvoření  

Papež František vyhlásil v roce 2015 1. září Dnem modliteb za stvoření. 

Podle jeho přání by se tento první zářijový den měl stát každoročně 

významnou chvílí modlitby, reflexe, obrácení a přijetí životního stylu 

šetrného k životnímu prostředí. I když tuším, že mnoho biblistů by se 
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mnou nesouhlasilo, tak si přesto troufnu tvrdit, že vybídnutí k šetrnému 

využívání přírodních zdrojů nalezneme i v Bibli (Dt 22,6-7).  

Poměrně podrobné články o tom, jak se chovat k životnímu prostředí 

šetrně, lze nalézt jak na internetu, tak v mnoha jiných tiskovinách. Zde 

bych jen připomenul, že tato naše šetrnost k přírodě je někdy 

nepohodlná, třeba i časové náročnější nebo finančně nákladnější a žádá 

si určité přemýšlení, a proto je v jistém slova smyslu podmíněna naší 

modlitbou a pokorou. 

Přeji všem čtenářům požehnaný konec léta.          

P. Zdeněk Sedlák 

Akce, události, nabídky, upozornění 

Září: 

 1. 9. (úterý) – Den modliteb za stvoření 

 4. 9. (pátek) – dopoledne pastorace nemocných v Nížkově; od 17:00 

tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření 

 6. 9. (neděle) – sbírka na adoptivního syna farnosti Jašavanatha 

a další potřebné 

 10. 9. (čtvrtek) – dopoledne pastorace nemocných v Bukové 

 11. 9. (pátek) – dopoledne pastorace nemocných v Sirákově 

a Poděšíně; od 19 hod. schůzka pastorační a ekonomické rady  

 12. 9. (sobota) – farní zájezd Svatá Hora u Příbrami  

 17. 9. (čtvrtek) – setkání dětí na faře v 15 hodin  

 20. 9. (neděle) – sbírka na církevní školství v diecézi 

 27. 9. (neděle) – poděkování za úrodu 

 28. 9. (pondělí) - slavnost sv. Václava  

Výhled do října a začátku listopadu: 

 11. 10. (neděle) – slavnost posvěcení kostela sv. Mikuláše   

 18. 10. (neděle) – misijní neděle  

 1. 11. (neděle) – slavnost Všech svatých 

 2. 11. (pondělí) – vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

 Předběžně 8. 11. (neděle) – beseda na téma manželství s Ing. 

Taťánou Blažkovou, koordinátorkou diecézní pastorace manželů 

(velmi doporučuji)   

❖ Úklid fary: 19. 9. Vlčková Anna 

Změny vyhrazeny 
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Okénko (nejen) pro princezny 

Moje princezno, ... JSEM S TEBOU V DOBÁCH NESNÁZÍ 

Nikdy nemusíš pochybovat o tom, zda jsem s Tebou v každé situaci. 

Bez ohledu na to, jak horký Ti připadá oheň, který právě sálá, jeho 

plameny Tě nespálí, dokud jsem Ti nablízku. Stejně jako jsem byl 

v ohnivé zkoušce víry se Šadrakem, Méšakem a Abed-negem, jsem teď 

i s Tebou, připravený Tě ochladit, upokojit a projít touto zkouškou 

spolu s Tebou. Možná to teď nevidíš, ale jednoho dne, moje Princezno, 

budeš jako drahé stříbro přetavené ohněm a očištěné mou přítomností. 

Pamatuj, že jsem Tě neuvedl do ohně, abych Tě spálil. Svěř mi své 

ztrápené srdce a sleduj, jaké divy pro Tebe uprostřed těch nejžhavějších 

plamenů udělám. 

S láskou 

Tvůj Král, který Tě přetavuje 

 
Milostné dopisy od Tvého Krále Milované Princezně 

S. R. Shepherd,  

Okénko (nejen) pro mládež  

Svědectví dívky ze Sýrie (z roku 2016) 

   Jmenuji se Rand Mittri. Je mi 26 let a jsem z Aleppa (Halabu) v Sýrii. 

Jak asi víte, naše město je zničeno, je v ruinách a rozbité. Život pro nás 

ztratil smysl. Jsme zapomenuté město. 

   Pro mnohé z vás je možná těžké znát a pochopit plnou šíři toho, co se 

děje v mé milované zemi, Sýrii. A pro mne bude velice těžké se s vámi 

sdílet o tomto životě bolesti v pár větách, pokusím se s vámi však 

podělit o několik aspektů naší reality. 

   Každý den žijeme životy, které jsou obklopené smrtí. Ale stejně jako 

vy za sebou každé ráno cestou do školy nebo do práce zavřeme dveře. 

V ten moment nás totiž popadne strach, že až se vrátíme, nenalezneme 

své domovy a rodiny tak, jak jsme je opustili. Možná nás onoho dne 

zabijí. Nebo možná naše rodiny. Je to těžký a bolestný pocit, když víte, 
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že jste obklopeni smrtí a zabíjením, a není cesty ven, není, kdo by vám 

pomohl.  

   Je možné, že toto je konec a že jsme se narodili, abychom zemřeli 

v bolesti? Nebo jsme se narodili, abychom měli život a měli ho 

v plnosti? Moje zkušenost v této válce je drsná a obtížná. Ale způsobila, 

že jsem dozrála a předčasně dospěla a vidím věci v jiné perspektivě. 

   Sloužím v Centru Dona Bosca v Aleppu. Naše centrum přijímá více 

než 700 mladých mužů a žen, kteří přicházejí v naději, že uvidí úsměv 

a uslyší slovo povzbuzení. Také hledají to, co jim jinak v jejich životech 

chybí: pravou humanitární péči. Pro mne je ale velice těžké předávat 

radost a víru druhým, když sama cítím nedostatek těchto věcí ve svém 

životě.  

   Ve své ubohé životní zkušenosti jsem se naučila, že má víra v Krista 

přesahuje životní okolnosti. Tato pravda není podmíněna žitím života 

v míru, ve kterém nejsou těžkosti. Čím dál tím více věřím, že Bůh 

existuje navzdory veškeré naší bolesti. Věřím, že někdy nás skrze naši 

bolest On učí pravému smyslu života. Má víra v Krista je důvodem mé 

radosti a naděje. Nikdo mi nikdy nebude moci tuto radost vzít. 

   Všem vám děkuji a naléhavě vás prosím, abyste se modlili za mou 

milovanou zemi, Sýrii.   

    (Světový den mládeže Krakov 2016) 

Okénko (nejen) pro seniory 

Jsou křesťané nějaká extratřída? 

Vy (křesťané) jste rod vyvolený, lid patřící Bohu, abyste rozhlašovali, 

jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému 

podivuhodnému světlu. (srov. Bible 1 Petr 2,9) 

Není to pyšné? Nevyvyšují se křesťané nad jiné lidi? Neměli bychom 

být spíš jako ostatní lidé – k nerozeznání od nich? Nebo jsme opravdu 

nějaká extratřída? 

Měsíc sám nezáří, ale odráží sluneční světlo. 

Zkusme se podívat večer na měsíc. Ten sám nezáří, ale věrně odráží 

sluneční světlo, které na něj dopadá. Kdyby tuhle fyzikální záležitost 
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znali apoštolové a pisatelé Bible, jistě by jí bývali ve svých výkladech 

použili. 

Je to čest, úkol a závazek – odrážet Boží světlo. 

Křesťané jsou ti, kteří – díky své víře, obsažené v životech – 

nedokonale (jako ten měsíc), ale přece jen (někdy dokonce jako měsíc 

v úplňku) odrážejí Boží záři. Je to čest, úkol, závazek. A je to služba 

druhým lidem, byť není vždy hned pochopena natož oceněna. Je to 

nezastupitelná role v lidském společenství. 

 

Ježíš říká: „Já jsem světlo světa.  Kdo mě následuje, nebude chodit 

v temnotě, ale bude mít světlo života.“ (srov. Jan 8,12-13)  

Jinde Ježíš říká: "Vy jste světlo světa. Ať vaše světlo svítí lidem."  

(srov. Mt 5,14-16) 

Mgr.Aleš Opatrný Th.D. 

zdroj: www.víra.cz 

Jana Vosmeková 

Inspirace ke svatosti 

Svatý Hadrián 

Kdy žil: 3. století  

Liturgický svátek: 8. 9. 

Stupeň slavení: připomínka 

Patron: patron vězeňských dozorců a vojáků, kovářů, poslíčků; vzýván 

proti manželské neplodnosti, náhlé smrti, moru 

 

Hadrián byl mužem z Nikodémie, ve službách císaře Diokleciána, 

vášnivého pronásledovatele křesťanů. Celý život sledoval, jak 

Dioklecián nechává zavírat a mučit křesťany. To ovšem netušil, 

že jednou se stane jedním z nich. 

 

Hadriánovou manželkou byla Natálie, která ho měla velice ráda. Aniž 

by to však Hadrián tušil, sama se stala křesťankou a své vyznání tajila, 

aby neuvrhla svého muže do těžké situace. Podle Diokleciánova 
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nařízení musel totiž každý římský občan obětovat státním bohům. 

Toho, kdo nařízení porušil, čekala poprava. Bylo tedy naprosto 

nemyslitelné, aby někdo z císařova dvora vyznával křesťanskou víru. 

 

Zatímco tedy Natálie žila tajně v hloubi srdce pro Boha, její muž 

přihlížel pronásledování křesťanů a nechápal, pro co se nechávají ti lidé 

tolik mučit. Přišlo mu to nesmyslné. Jednou se mu naskytla příležitost, 

aby se jich zeptal a oni mu odpověděli: "Co oko nevidělo a ucho 

neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho 

milují." (1 Kor 2,9) Od té doby se Hadrián začal vzdělávat v nové nauce 

a sám se stal odhodlaným křesťanem. 

 

Dioklecián dál pronásledoval křesťany a neměl tušení, že jednoho 

z nich má ve svých službách. Hadrián se však brzy prozradil, protože 

nesnesl pohled na mučení svých bratří a jednou se jich zastal a svou 

víru vyznal. Ihned byl uvězněn, jeho žena se o něj starala a vězení prý 

navštěvovala v mužských šatech. Díky kontaktům a penězům se jí 

občas podařilo muže z vězení odvést, aby si doma odpočinul. Jenže se 

na to zřejmě přišlo a Hadrián byl nakonec mučen. 

 

Tloukli ho, mrskali a drásali železem, na závěr mu roztříštili kosti 

a postupně usekávali končetiny. Když přišla chvíle, kdy měl být spálen, 

přišel obrovský liják a římany rozehnal. Křesťanům se tak podařilo 

Hadriánovy ostatky ukrást a převést do Byzancie. Později byly ostatky 

převezeny do Říma, kde jsou uloženy dodnes. 

 „iZIDOOR“ 

 

 

 

 

 



 

│9│ 

Mše svaté s intencemi v září 2020  

Úterý 1. září 18:00 Za mír 

Středa 2. září 

18:00 Za rodiče Fišarovy, Němcovy, 

jejich čtyři syny, za Marii a Annu 

Němcovy a ostatní živou i zemřelou 

přízeň 

Čtvrtek 3. září 

Památka sv. Řehoře 

Velikého, papeže 

a učitele církve 

18:00 Za nová kněžská a řeholní 

povolání 

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

Sobota 5. září 7:30 Za utlumení pandemie koronaviru 

Neděle 6. září  

23. neděle v mezidobí 

7:00 Za Julii a Františka Šlechtických, za 

Annu a Václava Roseckých a obě živé 

i zemřelé rodiny 

8:30 Za farnost 

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

Čeplů, za všechny uhořelé při velkém 

ohni dne 2. 9. 1874 a duše v očistci 

Pondělí 7. září 
18:00 Za Josefa Šorfa a rodiče, rodiče 

Puchýřovy a syna a Josefa Kovače 

Úterý 8. září 

Svátek Narození Panny 

Marie 

18:00 Za rodinu Pejchalovu 

a Havlíčkovu, za dar zdraví a Boží 

ochranu 

Středa 9. září 
18:00 Za členky modliteb matek a na 

úmysly jejich modliteb 

Čtvrtek 10. září 
18:00 Za Vojtěcha Baumruka a živou 

i zemřelou rodinu Baumrukovu 
a Čejkovu 

Pátek 11. září 

18:00 Za řádové sestry Jaroslavu 

a Věnceslavu Laštovičkovy, 

sourozence a rodiče 

Sobota 12. září 7:30 MŠE SVATÁ NEBUDE 
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Neděle 13. září 

24. neděle v mezidobí 

7:00 Za rodiče Kučerovy, Pospíchalovy, 

syna Jana a za 50 let společného života 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za Jana Košáka, 

Jaroslava Paříka a jejich živou 

a zemřelou přízeň 

Pondělí 14. září 

Svátek Povýšení sv. 

kříže 

18:00 Za Jana Jindru, Marii Jindrovou, 

jejich syna Jana a Miloslava Hoška 

Úterý 15. září 

Památka Panny Marie 

Bolestné 

18:00 Za rodinu Perničkovu, Němcovu, 

Havlíčkovu a živou i zemřelou přízeň 

Středa 16. září 

Památka sv. Ludmily, 

mučednice 

18:00 Za Annu Brabcovou, dva manžele, 

syna Zdeňka a dceru Janu a vnuka 

Petra 

Čtvrtek 17. září 

18:00 Za Andělu Kašpárkovou, manžela, 

dvě sestry, zetě Josefa, Libuši 

Pochopovou a duše v očistci 

Pátek 18. září 

18:00 Za Vladimíra a Marii Špinarovy, 

za Jaroslava a Antonii Špinarovy 

a jejich rodiče 

Sobota 19. září 
7:30 Za rodiče Dienerovy, Holcmanovy 

a duše v očistci 

Neděle 20. září 

25. neděle v mezidobí   

7:00 Za farnost 

8:30 Za Annu, Marii a Jana Němcovy, 

jejich rodiče a sourozence Němcovy 

a rodiče Strašilovy 

10:00 (Sirákov) Za Vladimíra 

Novotného, rodinu Novotných, rodiče 

Rudolfa a Marii Zvoníkovy a duše 

v očistci 

Pondělí 21. září 

Svátek sv. Matouše, 

apoštola a evangelisty 

18:00 Za Alenu Pojmanovou, sourozence 

a za živé i zemřelé těchto rodin a Boží 

požehnání 
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Úterý 22. září 

18:00 Za Milana Zvolánka, rodiče, rodiče 

Tonarovy, za duše v očistci a s prosbou 

o Boží požehnání pro celou rodinu 

Středa 23. září 
18:00 Za rodinu Svobodovu, Švecovu, 

živou rodinu a duše v očistci 

Čtvrtek 24. září 
18:00 Za Václava Musila, 2 sourozence, 

rodiče, jejich rodiče a celou přízeň 

Pátek 25. září 

18:00 Za Václava a Miladu Fejtovy, 

oboje rodiče a ostatní příbuzné těchto 

rodin 

Sobota 26. září 

7:30 Za Zdeňku Hobzovu, syna, 

Drahoslavu Doležalovou a duše 

v očistci, které to nejvíce potřebují 

Neděle 27. září 

26. neděle v mezidobí   

7:00 Za farnost 

8:30 Za Ludmilu a Josefa Peňázovy, syna 

Josefa a vnuka Marka 

10:00 (Sirákov) Za Josefa Roseckého, 

Věru Roseckou, rodinu Novákovu 

a Vomelovu 

Pondělí 28. září 

Slavnost sv. Václava, 

mučedníka, hlavního 

patrona českého 

národa 

18:00 Za Václava Vlčka, rodiče a duše 

v očistci 

Úterý 29. září 

Svátek sv. Michaela, 

Gabriela a Rafaela, 

archandělů 

18:00 Za Josefa Eliáše, Václava Jaroše, 

sourozence, rodiče a duše v očistci 

Středa 30. září 

Památka sv. Jeronýma, 

kněze a učitele církve 

18:00 Za Zdeňka Bublána, matku, bratra, 

Josefa Šimanovského, rodiče a rod 

Kopeckých a Jarošů 

 

Změny vyhrazeny 
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Tabulka lektorů v září 2020 

ÚT 1     Bártová J.     

ST 2     Holcmanová Z.     

ČT 3     Chromá H.     

PÁ 4           

SO 5           

NE 6 

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

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

přímluvy 7:00 Eliáš B. 8:30 Dočekalová M.  

  

PO 7     Jindrová V.     

ÚT 8     Bártová J.     

ST 9     Laštovičková M.     

ČT 10     Chromá H.     

PÁ 11           

SO 12           

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 Brukner Jakub 8:30  Bártová L. 

  

PO 14     Jindrová V.     

ÚT 15     Bártová J.     

ST 16     Holcmanová Z.     

ČT 17     Chromá H.     

PÁ 18           

SO 19           

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 Eliáš B. 8:30 Dočekalová M.  

  

PO 21     Jindrová V.     
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ÚT 22     Bártová J.     

ST 23     Laštovičková M.     

ČT 24     Chromá H.     

PÁ 25           

SO 26           

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 Brukner Jakub 8:30 Bártová L.  

  

PO 28 
1. čtení   Jindrová V.     

2. čtení   Chromá H.     

ÚT 29     Bártová J.     

ST 30     Laštovičková M.     

Zdena Holcmanová 

Modlitba vděčnosti a poděkování za úrodu 

Člověče, zastav se, svou hlavu pozvedni a otevři své nitro k modlitbě. 

Za to, že jsi, 

za to, že máš zdravé ruce, které mohou tvořit, objímat a hladit, 

za to, že s každým novým východem slunce můžeš vstát, 

za to, že s každým západem slunce můžeš ulehnout, 

za to, že máš domov, místo, kam se můžeš vrátit, 

za to, že nejsi sám, že jsi dostal přátele, 

za to, že máš rodinu, děti a třeba i vnoučata, 

za to, že máš co jíst. 

TI  BOŽE DĚKUJI! 

Bože, děkuji, že jsi každému klasu v lánech obilí dal uzrát, aby se pak 

zrno stalo chlebem. 

Bože, děkuji za úrodu ovoce, za každý strom, který nesl jejich tíhu. 

Bože, děkuji za každou včelu, která mohla přispět svojí prací. 

Bože, děkuji za krásu lesa, za jeho klid a pokoj. 
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Bože, děkuji Ti za déšť, za každou kapku, která dala životodárnou 

vláhu. 

Bože, děkuji za vodu, která hasí moji žízeň a občerstvuje mě. 

Bože, děkuji za každou květinu, která vyrostla do krásy ke Tvé oslavě, 

vždyť každá je jinak krásná. 

Bože, prosím, naplň mé srdce vděčností, ať vím, že tyto věci nejsou 

samozřejmostí. 

Ať si jich dokážu vážit. Ať dokážu nejen brát, ale i dávat, ať dokážu 

rozdávat radost. 

Přežít nebo prožít mši svatou 

Naslouchání Božímu slovu  

Nemohu se zbavit dojmu, že mnozí z nás, kteří léta chodíme na mši 

svatou, máme při čtení Božího slova spíš tendenci vypnout pozornost. 

Vždyť už jsme vše slyšeli několikrát! Což vůbec nemusí znamenat, že 

slyšené přešlo z uší až do srdce a do našeho života. 

 Boží slovo má moc proměnit naše životy, ale je třeba naučit se ho 

slyšet „ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží.“/1Sol2,13/ 

Kněz, který je zvěstovatelem Božího slova, se potřebuje připravovat na 

to, co bude hlásat. Popřemýšlet co je v něm pro něj a pro ty, které mu 

Pán svěřil, radostným poselstvím. Také je důležité, aby mezi knězem a 

posluchači panoval vztah úcty a lásky. Každý kazatel musí někdy říci 

slova, která se těžko poslouchají. Má-li však v srdci lásku k Bohu a k 

lidem, lidé jeho slova snáze přijmou do života. Ježíšovo slovo má moc 

nás očistit a proměnit k Božímu obrazu, a tak po přečtení evangelia ten,  

kdo ho četl, políbí evangeliář a potichu řekne: „Radostná Boží zvěst ať 

nás osvobodí od hříchů.“ Po přečtení Božího slova bývá zvykem říci: 

„Slyšeli jsme slovo Boží:“ Na toto zvolání odpovídáme: „Bohu díky,“ 

neboť možnost svobodně naslouchat slovům.  

Bible je skutečně velkým Božím darem. Bez milosti Ducha Svatého 

nejsme schopni se Bohu otevřít. Pán stále znovu otevírá uši a mysl, 



 

│15│ 

srdce i ústa pro slyšení Božího slova, proto se před slyšením evangelia 

křižujeme na čele, na rtech a na srdci. 

Vyznání víry 

Apoštol Pavel připomíná, že víra pochází ze slyšení slova Božího. Proto 

vyznání víry následuje po hlásání Božího slova. 

Recitování Kréda má hned několik významů. Předně, každým 

vyznáním víry si opakujeme dějiny spásy v kostce. 

Vědomě a veřejně, před zástupem svědků viditelných i neviditelných, 

se přiznáváme k Bohu trojjedinému a k našemu Pánu Ježíši Kristu. 

Vyznáváme ho jako Pána ukřižovaného a vzkříšeného, nad ním už smrt 

nemá vládu. 

Také zde jde o schopnost žít v živém vztahu s Neviditelným, počítat 

s ním, opírat se o něho. Víra je vztah s živým Bohem, který je stejný 

včera, dnes a navěky. Živá víra se projeví v tom, že vydrží temnotu 

nejistot i zklamání, když věci nejdou podle lidských představ, a přesto 

nezpochybní Boží lásku. Modlit se Krédo uprostřed zkoušek má před 

Boží tváří nesmírnou hodnotu. 

Modlíme-li se Krédo s přesvědčením a z hloubky srdce, naše víra 

se obnovuje a oživuje, aby mohla růst a nést ovoce. 

Přímluvné modlitby 

První odpovědí na Boží slovo ve mši je chvíle ticha. Druhou vyznání 

víry a třetí naše přímluvná modlitba za druhé. 

Přímluvy jsou konkrétním projevem našeho vědomí 

spoluzodpovědnosti za svět. Křesťané přinášejí své prosby před Boha 

jako Boží lid, a to v úzkém spojení s Hlavou církve, s Kristem – 

Přímluvcem. „Je stále živ a přimlouvá se za nás.“/Žid 7,25/ 

V přímluvách jáhen nebo lektor říká úmysly a všichni svoji modlitbu 

vyjadřují slovy: „Prosíme Tě, vyslyš nás.“ Může se také odpovídat: 

„Pane, smiluj se.“ Pořadí úmyslů má být za představitele církve, za 

politiky, za místní společenství, za chudé. 
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Náš Pán rád vyslýchá naše prosby, jen „je třeba stále se modlit 

a neochabovat, ale nalezne Syn člověka víru na zemi až přijde?“ /Lk 

18,1.8/ 

Z knihy V. Kodeta Přežít nebo prožít mši svatou, 

sestavila Vlasta Jindrová 

Tweetuj s Bohem 

Jak se modlí růženec? 

Každý den se miliony lidí na celém světě modlí růženec. Síla této 

modlitby spočívá v její jednoduchosti. Můžeš si svůj růženec vzít 

kamkoli; v podstatě nepotřebuješ víc než svých deset prstů. Protože zná 

Maria Ježíše tak dobře a je mu v nebi tak blízko, prosíme ji, aby se za 

nás přimlouvala. 

CO JE TO RŮŽENEC?  

Klasický růženec se skládá z pěti řad o deseti korálcích. Na každém 

korálku růžence se říká modlitba. Nejde o bezmyšlenkovité odříkávání 

slov. Když opakuješ Zdrávas, Maria, rozjímáš nad množstvím událostí z 

Ježíšova a Mariina života. Říkáme těmto událostem „tajemství“, 

protože pro nás mnohé zůstává tajemstvím i přesto, že se dovídáme 

stále víc a víc o tom, jak nás Ježíš zachránil. Jeho velkému daru spásy 

porozumíme lépe, když budeme v modlitbě rozjímat o tom, co pro nás 

dělá. 

JAK SE MODLIT?  

Začneš tím, že vezmeš do ruky kříž: uděláš znamení kříže a modlíš se 

Apoštolské vyznání víry. Na prvním korálku recituješ Otčenáš. Na třech 

následujících korálcích se modlíš Zdrávas, Maria. Pak řekneš Sláva 

Otci.  

Po tomto úvodu začneš s prvním desátkem, první skupinou deseti 

korálků, která zahrnuje Otčenáš a deset Zdrávasů. Na začátku řekneš, 

nad kterým tajemstvím z Ježíšova života budeš během desátku rozjímat. 

Na samostatném korálku se pomodlíš Otčenáš a na deseti následujících 

korálcích Zdrávas, Maria. Potom zakončíš slovy Sláva Otci. Nyní se 

dostáváš k dalšímu samostatnému korálku, kde začneš s dalším 
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desátkem. Řekneš tajemství, nad kterým chceš rozjímat, Otčenáš, 

desetkrát Zdrávas, Maria a Sláva Otci. Po pěti desátcích budeš mít 

dokončenou jednu skupinu tajemství. Po posledním Sláva Otci se 

pomodlíš Zdrávas, Královno a na závěr: „Oroduj za nás, svatá Boží 

Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.“ Při společné 

modlitbě růžence se většinou na závěr říká: „Bože, tvůj jednorozený Syn 

nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej 

nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie 

o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme 

toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen." 

KVĚTINY PRO MARII  

Růže je symbol Marie a růženec je věnec modliteb (jako okvětní plátky 

květiny), který jí můžeme nabídnout, když ji prosíme o přímluvu. Lidé 

růženec často srovnávají s Liturgií hodin, protože je možné se jej modlit 

každý den. Starou tradicí bylo recitovat všechny tři původní růžence 

(radostný, bolestný a slavný), což se rovná 150 Zdrávasům (namísto 

150 žalmů, které se v Liturgii hodin modlí). Dnes je mnohem běžnější 

modlit se pouze jeden růženec denně. 

„Na každém korálku růžence se modlíš Otčenáš nebo Zdrávas Maria 

a rozjímáš při tom o životě Ježíše & Marie a trávíš s nimi čas.“ 

 

TAJEMSTVÍ RŮŽENCE 

Radostná tajemství (pondělí a sobota)  

1. Kterého jsi z Ducha svatého počala (Lk 1,30-33) 

2. S kterým jsi Alžbětu navštívila (Lk 1,40-43)  

3. Kterého jsi v Betlémě porodila (Lx 2,4-7)  

4. Kterého jsi v chrámě obětovala (LK 2.22-24)  

5. Kterého jsi v chrámě nalezla (Lk 2,48-51) 
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Bolestná tajemství (úterý a pátek)  

1. Který se pro nás krví potil (Mt 26,38-39)  

2. Který byl pro nás bičován (Mt 27.26)  

3. Který byl pro nás trním korunován (Mt 27.29)  

4. Který pro nás nesl těžký kříž (JAN 19.17)  

5. Který byl pro nás ukřižován (JAN 19,28-30) 

Tajemství světla (čtvrtek)  

1. Který byl pokřtěn v Jordánu (Mk 1,9-11)  

2. Který zjevil v Káně svou božskou moc (JAN 2,1-11)  

3. Který hlásal Boží království a vyzýval k pokání (Mk 1,14-15)  

4. Který na Hoře proměnění zjevil svou slávu (Mk 9,2-9)  

5. Který ustanovil eucharistii (Lk 22,14-20) 

Slavná tajemství (středa a neděle)  

1. Který z mrtvých vstal (Mk 16,6-8)  

2. Který na nebe vstoupil (Sk 1,10-11)  

3. Který Ducha svatého seslal (Sk 2,1-4)  

4. Který tě, Panno, do nebe vzal (1 KOR 15,54-55)  

5. Který tě v nebi korunoval (LK 1.51-54) 

Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 242–243), upraveno, Marie Bruknerová 

Duchovní správci naší farnosti 

7. Václav Dvořáček 

• narozen 1854 v Nové Vsi u Chotěboře 

• průběžně opravoval kostel i faru 

• rázně vystupoval proti pozemkové reformě, která farnost 

připravila o část majetku 

• podrobně vedl farní kroniku 

• jmenován vikářem, vyznamenán titulem monsignore 

• zemřel roku 1923 a pohřben je v Havlíčkově Brodě 

• duchovní správce v letech 1908-1923 

Co nám ho v kostele může připomínat: 

• křížová cesta pořízená z peněz, které odkázal farnosti 

(Jaroslav Jelínek) 
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Z farní kroniky 

Malování kostela v roce 1972 

(do farní kroniky zapsal Alois Jaroslav Petrucha) 

Administrátor vyjednával s Charitou v Červ. Kostelci o vymalování 

kostela. Charita pro nával práce slíbila na únor 1973. Byla to velmi 

nevhodná doba. Po poradě s farníky byl termín přijat. V kostele měla 

být postavena dvoje naftová kamna, která by vytápěla kostel po čas 

malby. Děkanský úřad v Polné slíbil zapůjčit trubkové lešení. 

9. září odjel administrátor na operaci pupeční kýly do Děčína. V den 

operace, večer, přijel bohoslovec Jaroslav Šimek s dotazem, zda může 

být započato s malováním kostela. Charitě vypadlo malování jednoho 

kostela na Slovensku a byla ochotna za předpokladu, že ihned 

postavíme lešení, nám kostel vymalovat. Administrátor prosil naléhavě 

farníky o postavení lešení, aby se mohlo začít s malováním. 

Administrátor byl operován v úterý a na velké naléhání byl v sobotu 

z nemocnice propuštěn, autem odvezen do Nížkova, kde v celém 

kostele již stálo lešení. Na přepravě a stavbě lešení se podílela téměř 

celá farnost. Během týdne přijeli malíři: p. Husička a p. Petrák. Začalo 

škrabání celého kostela. Byla vyhlášena brigáda a v sobotu přišlo kolem 

padesáti lidí. Přišla i děvčata z Poděšína, staří důchodci, p. řed. Grodl, 

p. Jeřábek, strojník a j.  V kostele bylo jako ve mlýnici. Nejsvětější byla 

přemístěna do sakristie po čas malování. Každou sobotu uklízelo dvacet 

až třicet nížkovských žen kostel, aby v neděli mohly být provisorní 

bohoslužby. Na stupni u kazatelny byl postaven stůl, a tak byla 

sloužena mše svatá čelem k lidu – začátek nové liturgie. Tímto začaly 

velké změny v interieru kostela vzhledem k nové liturgii, které se často 

v jiných farnostech velmi těžce zaváděly. V naší farnosti až na nějaké 

maličkosti vše procházelo v klidu, ba i s porozuměním.  

Malíři bydleli u paní Milušky Zikmundové (Černé) a stravovali se 

u Filipů vedle kostela. Paní Filipová starala se velmi obětavě o jejich 

výživu k velké jejich spokojenosti. Farníci přispívali na jejich stravu 

potravinami a peněžitými dary. Paní Filipová vedla o stravě přesné 
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účetnictví. Na stravu bylo vybráno 6150 Kčs. Provařeno 2639.50 Kčs. 

Farnímu úřadu předáno 3510.50 Kčs. 

Malování kostela stálo se všemi výdaji kolem 30 000 Kčs. Všechny 

peníze byly z příspěvků farníků. Na odklízení lešení sešlo se asi 70 

mužů. Lešení bylo ihned odvezeno do Polné. Nájem za lešení činil 1000 

Kčs. Potom přišly dvě velké brigády žen na mytí kostela.  

Kostel byl vymalován jemně béžovou barvou, gotická žebra 

v presbytáři barvou pískovou, sloupy bílou. Nad každým oknem je 

symbol jedné svátosti. 

Jaroslav Jelínek 

Poslední slovo mají děti 

Předškolák má v rukou malou Bibli a „čte“ si nahlas: 

„Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla mimozemšťanům.“ 

„Kdo napsal evangelia?“ 

„Čtyři evangelíci.“ 

„Jak zní největší přikázání?“ 

„Miluj Boha svého na plný pecky.“ 

Děti prosí pana faráře: „Ukažte nám ty duchy, které máte na faře?“ 

Pan farář se diví: „Jaké duchy? Budova je sice stará, ale žádné duchy 

tam nemáme.“ 

„A co je tedy za těmi dveřmi s nápisem Duchovní správa?“ 

„Mami, představ si, že pan farář hlásil v kostele, že v úterý bude mše 

svatá za parníky!“ 

„Děti, všimly jste si, co říkal ženich při svatebním slibu nevěstě?“ 

„Budu Ti věrný až po smrti.“ 

Katechetka vysvětluje gesto sepjatých rukou: „Když máte hezky sepjaté 

ruce, pak prsty směřují k nebi jako anténky, aby zachytily spojení 

s Bohem.“ 
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Přemýšlivý žák vykřikne: „A když se pan farář modlí s rozepjatýma 

rukama, má spojení s Bohem jako satelit!“ 

„Co je potřeba ke spáse?“ 

„Modlit se, pracovat a číst Katolický týdeník!“ 

Z Katolického týdeníku z 28.12.2010  

vybrala Jana Vosmeková 

Malé katechetické okénko 

Pár odstavců k péči o stvoření 

V úvodníku jsem napsal, že řadu článků o tom, jak se chovat 

k životnímu prostředí šetrně, lze nalézt jak na internetu, tak v mnoha 

jiných tiskovinách. Zde bych chtěl připomenout fakt, že papež František 

této problematice věnoval celou encykliku, nazvanou Laudato si. Pokud 

by měl někdo zájem, mohu mu ji zapůjčit.  

Problematiky ochrany stvoření si ale pochopitelně všímala církev již 

dříve. Například papež Benedikt XVI. píše velmi výstižně v článku č.48 

své encykliky Caritas in veritate (Láska v pravdě) že, příroda je 

vyjádřením Božího plánu lásky a pravdy. Byla tu už před prvními lidmi 

a je nám „Bohem dána jako prostor pro náš život. Příroda k nám mluví 

o Stvořiteli i o jeho lásce k lidstvu… Příroda je nám k dispozici ne jako 

„hromada bezdůvodně roztroušených věcí“, ale jako dar Stvořitele, 

který do ní vložil vnitřní řád, z nějž člověk čerpá nezbytné poučení, 

„aby ji obdělával a chránil (Gn 2,15). Je však třeba zdůraznit i to, že je 

v rozporu s opravdovým rozvojem, když se příroda pokládá za něco 

důležitějšího, než je lidská osoba… Projekty integrálního lidského 

rozvoje proto nesmí opomíjet příští generace, musí být ochotné 

k solidaritě a mezigenerační spravedlnosti a zohledňovat řadu kontextů: 

ekologický, právní, ekonomický, politický a kulturní.“ 

V článku 51 této encykliky pak Benedikt XVI. mimo jiné připomíná, 

že církev má odpovědnost za stvoření, což znamená chránit nejen zemi, 

vodu a vzduch jakožto Boží dary, ale také, a především chránit člověka 
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před sebezničením. Tam, kde chybí úcta k lidskému životu od početí 

do přirozené smrti, totiž nelze po mladé generaci vyžadovat úctu 

k životnímu prostředí. To, čemu říká církev integrální lidský rozvoj, 

tedy zahrnuje jak životní prostředí, tak lidský život, sexualitu, 

manželství, rodinu i sociální vztahy.  

Pokud by někdo měl zájem, mohu mu také encykliku Caritas in veritate 

zapůjčit.              

P. Zdeněk Sedlák 

Charita pro Libanon 

V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna otřásl libanonským Bejrútem, 

vyhlašuje Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc lidem 

postiženým katastrofou. Z krizového fondu jsme prozatím uvolnili 

částku 300 tisíc Kč na bezprostřední pomoc. 

Hlavní město země, kterou zároveň drtí hluboká hospodářská krize, 

postihlo po koronavirové epidemii další neštěstí v podobě mohutné 

exploze. Zničené nebo poškozené domy, přeplněné nemocnice, a hlavně 

desítky předčasně ukončených životů – to je bilance prvních hodin, 

která zdaleka nepostihuje obrovský rozsah katastrofy. 

Charita Česká republika proto vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc 

strádajícím obyvatelům Bejrútu nazvanou Charita pro Libanon na účet 

číslo 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 129. 

„Výtěžek sbírky pomůže lidem, kteří během několika vteřin přišli 

o střechu nad hlavou nebo o obživu. Koronavirová krize prokázala, že 

nejsme slepí ani hluší k neštěstí, které postihlo druhé. Proto věříme, že 

pomůžete i nyní,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika. 

Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve 

tvaru: DMS CHARITASVET  30, DMS CHARITASVET  60 či 

DMS CHARITASVET 90. 

Na pomoc Libanonu již Charita Česká republika uvolnila částku 200 

tisíc Kč ze svého krizového fondu. Ten je tvořen z části výtěžku 



 

│23│ 

Tříkrálové sbírky. Dalších 100 tisíc Kč přidala Arcidiecézní charita 

Olomouc. 

Okamžitou pomoc zraněným na místě začali ihned poskytovat členové 

místní Caritas Lebanon. 

K masivní pomoci Bejrútu se chystá také mezinárodní organizace 

Caritas Internationalis, jejímž členem je také Charita Česká republika. 

e-mail: jan.oulik@charita.cz 

www.charita.cz, 

 zdroj: https://www.vira.cz/texty/aktuality/charita-pro-libanon 

Farní tábor 

Také v letošním roce se nám přes počáteční nejistotu kvůli pandemii 

podařilo uspořádat farní tábor. Pod vedením sehrané party vedoucích 

prožilo pětadvacet dětí poslední červencový týden ve Fryšavě pod 

Žákovou horou. Společně s Machem a Šebestovou jsme cestovali 

z pohádky do pohádky, hráli různé hry a lámali si hlavu nad 

zapeklitými úkoly.  

Na programu byla noční hra, výlet na Paseckou skálu, koupačka na 

Medlově, Pašeráci a nemohla chybět ani stezka odvahy. Také se 

snažíme, aby se tábor nenesl pouze v duchu her a skotačení. Moc dobře 

víme, že Pán tam byl celou dobu s námi, už jenom kvůli tomu, jak nám 

(navzdory všem předpovědím) vyšlo počasí, takže jsme si našli každý 

den chvíli a poděkovali mu. V místním kostelíku jsme uspořádali 

večerní adoraci a spolu s naším panem farářem jsme slavili mši svatou.  

Podle ohlasů od dětí a ostatních vedoucích si troufáme tvrdit, že se 

tábor opravdu povedl. Celá tato akce byla možná jenom díky ochotě 

a snažení vedoucích a paní kuchařek, které pro nás celý týden vařily, 

a za to si všichni jmenovaní zaslouží velké DÍKY. Je to služba pro 

celou farnost, kterou všichni konáme dobrovolně a rádi, ale letos 

bychom touto cestou chtěli oslovit nové odvážlivce do kuchyně i do řad 

vedoucích. Pokud byste se chtěli zapojit, nebo zatím jen nezávazně 

zeptat, kontaktujte nás ☺. 

Pepa Brukner a Janka Maternová 



 

│24│ 

Zvuky šofaru 

   Na Nový rok se v synagoze troubí na beraní roh – šofar. Troubí 

se šedesátkrát a pak se počet zatroubení doplní na sto. Šedesát 

je symbolicky číslo plnosti, ale proč se doplní na sto?        

   Pro tohle: 

   Když padl vojevůdce Sísera bojující proti Izraelitům, jeho matka ho 

čekala s kořistí a po zprávě o jeho smrti plakala (tak to je ve Starém 

zákoně). Dle legendy to bylo sto vzlyků. Sísera byl krutý nepřítel 

Izraele a jeho matka se těšila na kořist – a přesto, či právě proto, si mají 

Židé o Novém roce připomínat její bolest, aby dokázali soucítit 

i s bolestí nepřátel, jinak totiž člověk není plně člověkem. 

Přemýšlím o cizí bolesti? Vnímám bolest i těch druhých – i těch na 

druhé straně barikády? 

      (Jitka Krausová: Příběhy moudrosti) 

 
 

Když Ti dal Bůh nový začátek,  

neopakuj staré chyby.  

„Vždy s Bohem“ 

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 19. září 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.zdenek@dihk.cz, 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 


