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Motto: 

„Milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista.“ 

(Jan 1,17)  

Vždy s Bohem 
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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 2020: 

▪ Všeobecný úmysl: Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem 

Kristem byl živen slovem Božím a životem modlitby. 

▪ Národní úmysl: Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať 

na přímluvu sv. Ludmily každého přijímáme s vděčností a úctou 

k Bohu za dar života. 

▪ Farní úmysl: Za dar víry pro děti a mládež. 

 

Leden 2021: 

▪ Evangelizační úmysl: Modleme se, ať je nám dána Pánem 

milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných 

náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby 

a překonávali uzavřenost. 

▪ Národní úmysl: Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za 

odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně 

dobrých zpráv. 

▪ Farní úmysl: Za svornost mezi křesťany. 

 

Anděl Páně…  
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Slovo kněze 

Milí farníci, 

za pár dnů začne nový liturgický rok.  

Panna Maria jako vzor přijetí Ježíše do svého života 

Liturgický rok začneme jako vždy adventem – dobou jisté kajícnosti, 

a především přípravy srdce pro přijetí Pána. Loni jsem tu zmiňoval 

památku Panny Marie Guadalupské, která je vlastně uprostřed adventu, 

12. prosince. Bylo to právě zjevení Panny Marie v mexickém 

Guadalupe, které zcela zásadně přispělo k tomu, že Indiáni v Latinské 

Americe otevřeli svá srdce Pánu. Samozřejmě, že k tomu byla potřebná 

také práce mnoha misionářů.  Na tomto zjevení přímo ukázkově vidíme, 

že naše obrácení je především darem Božím, ale také naším 

rozhodnutím, které se děje i za přispění svědectví druhých lidí.   

To by mohl být náš program pro advent. V tichu otevřít své srdce 

Ježíšovi, aby se v něm mohl „narodit“ a přebývat.  

Výzva našich biskupů  

Na webu naší církve se k prožívání adventu v době koronaviru 

a otevírání srdce Ježíšovi píše následující: 

Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, 

vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat 

také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení 

s modlitbou.  

Čeští a moravští biskupové nás vyzývají, abychom se k nim přidali 

v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12. 

Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým 

se necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze 

sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. 

Ukažme především svou ochotu přijmout Boha, který k nám 

o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této 

Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si 
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doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, 

zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, 

projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří vděčnost 

neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své 

slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je 

Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem 

národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li 

ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist 

v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět 

ke své první Lásce, k Bohu. 

Modlitba k zasvěcení dítěti Ježíši (pro modlitbu u jesliček v rodině) 

Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě 

a klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby 

malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve 

tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne 

a všechno tvoří nové. 

Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, 

smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – 

srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný 

dobrý skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat 

alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, 

usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima 

rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám 

způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, 

malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry 

a obejmi nás svou láskou. Amen. 

 

Požehnaný advent i Vánoce     

 

 P. Zdeněk Sedlák 
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Akce, události, nabídky, upozornění 

 Svaté přijímání doporučujeme v tomto období přijímat na ruku.     

 Návštěvy kněze u nemocných budou až do odvolání pouze na 

vyžádání (telefonické, mailové, popř. jiné). Nemocní pochopitelně 

nemusejí žádat sami, mohou požádat samozřejmě i prostřednictvím 

svých blízkých.  

 Je odvolána výstava betlémů a také adventní duchovní obnova 

s R.D. Dmytrem Romanovským.  

 Vzhledem k protiepidemickým omezením není u některých akcí 

jisté jejich konání nebo termín. Zatím byly pozastaveny 

celodiecézní sbírky a není stanoveno, odkdy se obnoví. Dají se 

očekávat změny oproti původnímu plánu. Proto zde neuvádíme ani 

termíny sbírek.   

 Kvůli rozestupům se do odvolání nekonají mše sv. v Sirákově  

 Prosíme vás proto všechny o trpělivost, plánování v této době není 

snadné. Sledujte prosím ohlášky a internetové stránky naší farnosti.   

Prosinec: 

 3. 12. (1. čtvrtek) – od 17 hodin adorace  

 4. 12. (pátek) dopoledne pastorace nemocných v Nížkově (pouze na 

vyžádání); od 16:30 tichá adorace a sv. smíření; mše sv.  

 10. 12. (čtvrtek) pastorace nemocných v Bukové (pouze na 

vyžádání)  

 11. 12. (pátek) pastorace nemocných v Poděšíně a v Sirákově 

(pouze na vyžádání)  

 předběžně 13. 12. (neděle) rozšířená možnost sv. smíření 

(předběžně 14-16 hod.)  

 24. 12. (úterý) pokud to dovolí epidemiologická situace: v Sirákově 

mše sv. v 16 hod. (už večerní ze Slavnosti Narození Páně, tj. 

vánoční), v Nížkově ve 22 hod. tradiční „půlnoční“  

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

mší sv.,; ?v 15 hod. jesličková pobožnost? 

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

 27. 12. (neděle, Svátek svaté rodiny; sv. Jana, apoštola 

a evangelisty) při mši sv. požehnání manželům 

 31. 12. (čtvrtek) mše sv. v 16 hod. 
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Leden 2020: 

 1. 1. (pátek) Slavnost Matky Boží, Panny Marie, zasvěcený svátek, 

nedělní pořad mší sv.  

 3. 1. (neděle) Slavnost Zjevení Páně  

 7. 1. (1.čtvrtek) od 17 hod. adorace 

 8. 1. (pátek) pastorace nemocných v Nížkově (pouze na vyžádání); 

při mši sv. žehnání vody, křídy a kadidla 

 9. 1. (sobota) – Tříkrálová sbírka (Charita ještě upřesní podmínky) 

 10. 1. (neděle) – svátek Křtu Páně (končí doba vánoční)  

 14. 1. (čtvrtek) pastorace nemocných v Bukové (pouze na vyžádání) 

 15. 1. (pátek) pastorace nemocných v Poděšíně a Sirákově (pouze 

na vyžádání) 

 18. 1.-25. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů  

 

❖ Úklid fary: 12. 12. Mokrá Jitka; 2. 1. Bruknerová Draha; 

23. 1. Špatková  

Změny vyhrazeny 

Okénko (nejen) pro princezny 

Moje Princezno... BUĎ DNES MÝM SVĚTLEM SVĚTU 

 

Vstoupil jsem do Tvé temnoty, abys svítila pro mě. Věděla jsi, 

že jsem Tě obdařil mocí přinášet světlo do života všech lidí ve Tvém 

okolí? Jsi mé světlo světu. Choď po mém boku a dovol mi, abych Tvůj 

život prozářil svou láskou a mocí. Vzhlížej ke mně a já způsobím, že se 

dnes staneš jiskřičkou v temnotě člověka vedle Tebe. Neskrývej své 

světlo za pochybnosti a nejistotu. Věnuj mi víc času a já způsobím, 

že budeš zářit zbožností, které nelze odolat. Pokud mi to dovolíš, 

způsobím, že budeš svítit a budeš mou hvězdou, která ukazuje k nebi 

a přináší naději trpícím. 

S láskou 

Tvůj Král a pravé Světlo světa 

 
Milostné dopisy od Tvého Krále Milované Princezně 

S. R. Shepherd,  
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Okénko (nejen) pro mládež  

Poselství Vánoc 

   V horečném tempu vánoční doby míváme sklon zapomínat na 

poselství, které Vánoce zvěstují. Velmi často býváme v zajetí toho, co 

všechno ještě musíme stihnout na poslední chvíli. Pospícháme, strkáme 

se a málem srážíme lidi shánějící ten extra dárek, který si my 

nemůžeme dovolit. Přestali jsme dbát na význam Vánoc – příslib 

radosti lidem dobré vůle. 

   Opravdová krása Vánoc se spíše nachází v jednoduchosti. Jedním 

z největších darů, jež můžeme přinést druhým, které potkáme v této 

vánoční době, je "prokazovat laskavost“. Vzpomínám si na seriál 

kreslíře Johnnyho Harta uvedený před několika lety, ve kterém 

vystupuje postava Wileyho hledajícího odpovědi na nejzávažnější 

otázky života. Jedna z těch otázek je velmi jednoduchá. Na prvním 

obrázku se Wiley ptá: "Co se stalo s laskavostí?" 

 

A pokračuje těmito verši: 

"Proč lidi nelitují síly, 

aby jiným trable způsobili? 

Proč schválně druhým štěstí hatí, 

ač vědí, že se jim zlo dvakrát vrátí? 

Proč tak rádi zraňujeme 

i ty, které milujeme? 

 

Proč člověk milá slova sotva svede? 

Vždyť jedna rána k druhé vede. 

Proč se nechováme, jak nám velí 

jeden slogan známý? 

Veďme si tak, jak bychom chtěli, 

aby se jednalo s námi. 
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Proč chyby druhých nám tak vadí, 

jeden sotva uvěří. 

Odpuštění a láska vystrnadí 

satanův zadek ze dveří…" 
 

   Darujte o Vánocích dar, který má trvalou hodnotu. Prokazujte 

laskavost.  Jen do toho, zkuste to! Pro vás je to jen maličkost. Ale jsem 

si jist, že lidé kolem vás budou udiveni a svět bude ohromen. Jen do 

toho, buďte laskaví ostošest. Takové šoky svět moc potřebuje.  

 

(www.vira.cz) 

Okénko (nejen) pro seniory 

Slova rodiče k dítěti 
 

Pokud jednoho dne mě uvidíš starou, pokud se zašpiním při jídle 

a nebudu se umět obléci ... měj se mnou trpělivost, vzpomeň si na časy, 

kdy jsem to učila já tebe. Pokud budu mluvit a stále opakovat to samé ... 

nepřerušuj mě, poslouchej. Když jsi byl malý, musela jsem ti každý 

večer vyprávět tu samou pohádku.  

Když se nebudu chtít umýt, nezahanbuj mě ... vzpomeň si jen, kolik 

důvodů jsem si musela vymyslet, abych dostala do koupelny tebe.  

Když budeš vidět moji nevědomost pro nové věci, dej mi čas a nedívej 

se na mě s ironickým úsměvem. Já jsem měla trpělivost, abych 

tě naučila abecedu. 

Když budu mluvit, a nebude to dávat smysl, dej mi čas, abych 

si vzpomněla ... není důležité, co řeknu, ale potřeba být s tebou, mít tě.  

Když moje unavené nohy budou dělat mé kroky stále těžšími, přijď mi 

naproti a podej mi ruce - tak jak jsem to dělala já tobě, když si zkoušel 

první kroky.  

Když řeknu, že už chci zemřít, nezlob se, jednoho dne pochopíš, co mě 

nutí to vyslovit. Jednoho dne objevíš, že i přes moje chyby jsem 

vždycky chtěla pro tebe to nejlepší, že jsem se ti snažila odstranit trny 

z cesty. Dej mi trochu tvého času, dej mi trochu tvé trpělivosti, dej mi 
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rameno, na které mohu položit mou hlavu stejně, jako jsem to dělala já 

pro tebe. Pomoz mi dokončit tuto cestu s láskou a klidem. Dám ti za to 

můj úsměv a nekonečnou lásku, jako vždy dosud... 
 

Tvá rodina je to, pro co se vyplatí žít, pracovat a bojovat. 
 

Miluji svou rodinu a vždy tu pro ni budu i když nejsem dokonalé dítě!!! 

 

vybrala Jana Vosmeková 

Inspirace ke svatosti 

Svatá Barbora 

Kdy žila: 3./4. století  

Liturgický svátek: 4. 12. 

Stupeň slavení: připomínka 

Patron: patronka horníků, sedláků, architektů, stavebních dělníků, 

pokrývačů, zedníků, slévačů zvonů, kovářů, kameníků, tesařů, 

hrobníků, zvoníků, kuchařů, řezníků, dívek; zajatců, dělostřelectva; 

hasičů; umírajících; vzývána za dobrou smrt, proti ohni, nebezpečí při 

bouřce, proti moru a horečnatým onemocněním, jako pomocnice 

v nouzi 

Sv. Barbora patří mezi nejznámější mučednice a je s podivem, s jakou 

odvahou dokázala čelit všemu utrpení. Za žádnou cenu si nenechala vzít 

víru v Krista a zůstala mu věrná až do úplného konce. 

Sv. Barbora žila v Nikomédii na jižní straně Černého moře. Krásná 

dcera zámožného Dioskura, který byl velkým nepřítelem křesťanů, 

toužila přijmout svátost křtu. Dioskuros to však nechtěl dopustit, a tak ji 

uvěznil do věže. Při jedné z otcových cest se Barbora domluvila se 

zedníky na vytvoření třetího okna, ač do jejího vězení byla naplánovaná 

jen dvě. Barbora chtěla, aby jí připomínaly Nejsvětější Trojici. V době 

otcovy nepřítomnosti přijala i svátost křtu, a když se mu přiznala, 

že chce náležet jen Kristu, ukrývala se před jeho hněvem v jeskyni. 
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Otec si v hněvu přizval soudce Marciana a Barboru dal krutě zbičovat. 

Barbora však myslela na Kristovo bičování, a to své vnímala jako 

hlazení pavími péry. Druhého dne její nepřátele překvapilo, že rány po 

bičování z jejího těla zmizely. Odmítali však uznat Kristovu léčivou 

moc, kterou Barbora dosvědčovala, a vykládali to jako znamení 

pohanských bohů. Její snaha přesvědčit je o opaku v nich vyvolala jen 

větší zuřivost. 

Mezi popisovaná muka, kterými ji chtěli od víry odvrátit, je drásání 

železnými hřebeny, pálení boků, tlučení do hlavy, z níž jí chtěli Krista 

vymlátit, i uřezání prsou. Posledním Marciánovým rozhodnutím bylo, 

že je nutné useknout Barboře hlavu. Vlekli ji znetvořenou městem 

k popravišti, snad aby ostatní odradili od víry v pravého Boha. Kazila 

jim to však statečnost Barbory a anděl, který prý Barbořino krvácející 

tělo zahalil bílým oděvem. Když dorazili na místo, kata nepotřebovali, 

neboť otec byl rozhodnut jeho práci vykonat sám. Když svou dceru sťal 

mečem byl sám zabit bleskem. 

Svatou Barboru si připomínáme i tzv. „barborkami“, které dáváme 

do vody, aby na Vánoce rozkvetly. Tento zvyk nám má připomínat, 

že dobře prožitý advent má vést k rozproudění tvůrčí síly pocházející 

od Boha. 

„iZIDOOR“ 

Mše svaté s intencemi v prosinci 2020  

Úterý 1. prosince 
17:30 Na poděkování za dokončenou 

pouť a za šťastný návrat 

Středa 2. prosince 
17:30 Za rodinu Musilovu, rodiče z obou 

stran, celý rod a za duše v očistci 

Čtvrtek 3. prosince 

Památka sv. Františka 

Xaverského, kněze 

17:30 Za nová kněžská a řeholní 

povolání 

Pátek 4. prosince  17:30 Za dar víry pro děti a mládež 
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Sobota 5. prosince 
7:30 Za rodinu Mokrých, Rybovu, 

Haincovu a Husákovu 

Neděle 6. prosince  

2. neděle adventní 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Bohuslavu Filipovou, Jana 

a Ludmilu Pospíchalovy a celou 

zemřelou přízeň 

10:00 Za Lenku Šlechtickou, rodiče Jana 

a Marii Holcmanovy, Aloise a Boženu 

Blažkovy, syna Milana a živou a 

zemřelou přízeň 

Pondělí 7. prosince 

Památka sv. Ambrože, 

biskupa a učitele církve 

17:30  

Úterý 8. prosince 

Slavnost Panny Marie, 

počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu 

17:30 Za zesnulou Hanu Dvořáčkovou 

a sílu a útěchu Ducha svatého pro 

pozůstalé 

Středa 9. prosince 
17:30 Za členky Modliteb matek a na 

jejich úmysly 

Čtvrtek 10. prosince 

17:30 Za rodinu Havlíčkovu, dva syny, 

snachu, rodinu Brabcovu, syny a za 

živé a zemřelé těchto rodin 

Pátek 11. prosince 

17:30 Za Blaženu a Ladislava 

Vosmekovy, zemřelé členy obou rodů 

a rodinu Lemperovu 

Sobota 12. prosince 
7:30 Za rodinu Javorovu, Hnátkovu, 

Frömlovu a Lukešovu 

Neděle 13. prosince 

3. neděle adventní 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Josefa a Annu Bečkovy, rodinu 

Bečkovu, Dufkovu a Jágrovu a za živé 

i zemřelé těchto rodin 

10:00 Za Františka Chvátala, čtyři syny, 

snachu Marii, vnuka Pavla a všechny 

dobrodince živé i zemřelé 
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Pondělí 14. prosince 

Památka sv. Jana od 

Kříže, kněze a učitele 

církve 

17:30  

Úterý 15. prosince 

17:30 Za Františka Čejku, syna 

Miloslava, vnuka Vojtěcha a živou i 

zemřelou rodinu Čejkovu, 

Baumrukovu a Štursovu 

Středa 16. prosince 

17:30 Za pronásledované křesťany a 

pronásledované příslušníky jiných 

náboženství a za milost obrácení pro 

pronásledovatele těch i oněch 

Čtvrtek 17. prosince 

17:30 Za Alenu Pojmonovou, 

sourozence, dvoje rodiče, vnoučata a 

za Boží požehnání 

Pátek 18. prosince 
17:30 Za dar lásky a zdraví pro všechny 

opuštěné a nemocné 

Sobota 19. prosince 7:30 

Neděle 20. prosince 

4. neděle adventní 

7:00 

8:30 

10:00 Za rodinu Wasserbauerovu, 

Vlčkovu, Pavlíčkovu a všechny duše v 

očistci 

Pondělí 21. prosince 17:30 

Úterý 22. prosince 

17:30 Za rodiče Laštovičkovy 

a Špinarovy a za živé i zemřelé těchto 

rodin 

Středa 23. prosince 17:30  

Čtvrtek 24. prosince 

7:30 Za Ludmilu, Josefa a Marii 

Chalupníkovy, zemřelou rodinu 

a přízeň 

16:00 (Sirákov) Za všechny živé i 

zemřelé občany Sirákova 

22:00 

 



 

│13│ 

Pátek 25. prosince 

Slavnost Narození 

Páně 

7:00 

8:30 Za Jaroslava Baumruka, rodiče, 

sourozence a duše v očistci 

10:00 

Sobota 26. prosince 

Svátek sv. Štěpána, 

prvomučedníka 

7:00 

8:30 

10:00 

Neděle 27. prosince 

Svátek Svaté rodiny 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Františka Dočekala, oboje 

rodiče, rodinu Dočekalovu a duše v 

očistci 

10:00  

Pondělí 28. prosince 

Svátek svatých 

Mláďátek, mučedníků 

17:30 Za rodinu Hrubých 

Úterý 29. prosince 17:30 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Středa 30. prosince 17:30 

Čtvrtek 31. prosince 

Památka sv. Silvestra I., 

papeže   

16:00 

 

Změny vyhrazeny 

 

Mše svaté s intencemi v lednu 2021  

Pátek 1. ledna  

Slavnost Narození 

Páně Matky Boží, 

Panny Marie 

7:00 Za Marii a Jana Machovy, 

Bohuslava Bruknera a Marii 

Farkavcovou 

8:30 Za farnost 

10:00 

Sobota 2. ledna 

Památka sv. Basila 

Velikého a Řehoře 

Naziánského,biskupů 

a učitelů církve 

7:30 
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Neděle 3. ledna  

4. neděle po Narození 

Páně 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Milana Zvolánka, rodiče, rodiče 

Tonarovy, za duše v očistci a na 

poděkování za dar zdraví pro celou 

přízeň 

10:00  

Pondělí 4. ledna 17:30  

Úterý 5. ledna 
17:30 Za živé i zemřelé kněze, biskupy, 

Svatého Otce a bohoslovce 

Středa 6. ledna 

Slavnost Zjevení Páně 

17:30 Za Stanislava Enderle, manželku, 

rodinu Kosourovu, Štohanzlovu, 

Horských a celou živou i zemřelou 

přízeň 

Čtvrtek 7. ledna 
17:30 Za nová kněžská a řeholní 

povolání 

Pátek 8. ledna 17:30 

Sobota 9. ledna 7:30 

Neděle 10. ledna 

Svátek Křtu Páně 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Marii a Jaroslava Novotných, 

oboje rodiče, sourozence a celou živou 

i zemřelou přízeň 

10:00 Za rodinu Neubauerovu, Zítovu, 

Žofii Perničkovu a duše v očistci 

Pondělí 11. ledna 17:30 

Úterý 12. ledna 17:30 

Středa 13. ledna 17:30 

Čtvrtek 14. ledna 17:30 

Pátek 15. ledna 

17:30 Za Františka Lemperu, rodiče, 

sourozence, rodiče Činčerovy, syna 

Františka a rodinu Vosmekovu 

Sobota 16. ledna 7:30 

Neděle 17. ledna 

2. neděle v mezidobí 

7:00 

8:30 

10:00 Za Jana Košáka, Jaroslava 

Ambrože, Josefa Slabého a jejich živou a 

zemřelou přízeň 



 

│15│ 

Pondělí 18. ledna 

Památka Panny Marie, 

Matky jednoty křesťanů 

17:30 

Úterý 19. ledna 17:30 

Středa 20. ledna 

17:30 Za pronásledované křesťany a 

pronásledované příslušníky jiných 

náboženství a za milost obrácení pro 

pronásledovatele těch i oněch 

Čtvrtek 21. ledna 

Památka sv. Anežky, 

panny a mučednice 

17:30 

Pátek 22. ledna 17:30 

Sobota 23. ledna 7:30 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Neděle 24. ledna 

3. neděle v mezidobí 

7:00 Za Petra Brabce, jeho otce Zdeňka, 

oboje prarodiče a Janu Havlíčkovou  

8:30 Za farnost 

10:00  

Pondělí 25. ledna 

Svátek obrácení svatého 

Pavla, apoštola 

17:30 

Úterý 26. ledna 17:30 

Středa 27. ledna 

17:30 Za rodiče Laštovičkovy a 

Špinarovy a za živé i zemřelé těchto 

rodin 

Čtvrtek 28. ledna 

Památka sv. Tomáše 

Akvinského, kněze 

a učitele církve   

17:30 

Pátek 29. ledna 17:30 

Sobota 30. ledna 7:30 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Neděle 31. ledna 

4. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Vlastu a Stanislava Bártovy, 

rodiče, sourozence a celou živou i 

zemřelou přízeň 

10:00 

Změny vyhrazeny 
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Modlitba Svatého Otce Jana Pavla II. za rodinu 

BOŽE, 

od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi, 

Otče, který jsi láska a život, učiň, 

aby se každá lidská rodina na zemi stala 

skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy 

a skrze Ducha svatého pramenem Boží lásky, 

skutečným chrámem života a lásky pro generace, 

které se neustále obohacují. 

UČIŇ, 

aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů 

k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě. 

UČIŇ, 

aby mladé generace nalezly v rodině silnou podporu 

pro své lidství a růst v pravdě a v lásce. 

UČIŇ, 

aby láska, posílená milostí svátosti manželství, 

byla silnější než každá slabost a každá krize, 

kterými někdy naše rodiny procházejí. 

A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta dej, 

aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny, 

mohla plodně naplnit své poslání uprostřed všech národů země. 

Skrze Krista našeho Pána, který je Cesta, Pravda a Život na věky věků. 

Amen. 

Tabulka lektorů v prosinci 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. 
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PO 7     Jindrová V.     

ÚT 8 
1. čtení   Bártová J.     

2. čtení         

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.     

ÚT 22     Bártová J.     

ST 23     Laštovičková M.     

ČT 24 

1. čtení 7:30   22:00 Bártová J. 

2. čtení 7:30   22:00 Linhartová M. 

přímluvy 7:30   22:00 Eliáš B. 

PÁ 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 Jakub 8:30 Bártová L. 

SO 26 
1. čtení 7:00 Laštovičková M. 8:30 Holcmanová Z. 

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

NE 27 

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Bruknerová M. 

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

přímluvy 7:00 Brukner Jakub 8:30 Bártová L. 
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PO 28     Jindrová V.     

ÚT 29     Bártová J.     

ST 30     Holcmanová Z.     

ČT 31     Chromá Z.     

Zdena Holcmanová 

Tabulka lektorů v lednu 2021 

PÁ 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   

SO 2           

NE 3 

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 Jakub 8:30 Bártová L. 

  

PO 4     Jindrová V.     

ÚT 5     Bártová J.     

ST 6     Holcmanová Z.     

ČT 7     Chromá H.     

PÁ 8           

SO 9           

NE 10 

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 Dočekalová M. 

  

PO 11     Jindrová V.     

ÚT 12     Bártová J.     

ST 13     Laštovičková M.     

ČT 14     Chromá H.     

PÁ 15           

SO 16           

NE 17 

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 Jakub 8:30 Bártová L. 
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PO 18     Jindrová V.     

ÚT 19     Bártová J.     

ST 20     Holcmanová Z.     

ČT 21     Chromá H.     

PÁ 22           

SO 23           

NE 24 

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 Dočekalová M. 

  

PO 25     Jindrová V.     

ÚT 26     Bártová J.     

ST 27     Laštovičková M.     

ČT 28     Chromá H.     

PÁ 29           

SO 30           

NE 31 

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Bruknerová M. 

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

přímluvy 7:00 Brukner Jakub 8:30 Bártová L. 

 

Zdena Holcmanová 

Duchovní správci naši farnosti 

9. Jan Macek 

• narozen 1894 v Krucemburku 

• v mládí byl v Nížkově kaplanem  

• po smrti faráře Dvořáčka byl až do příchodu faráře Neužila 

nížkovským administrátorem 

• roku 1932 se do Nížkova natrvalo vrátil jako farář  

• průběžně opravoval a udržoval kostel 

• zemřel po krátké nemoci v roce 1958 a pohřben byl do 

kněžského hrobu naproti vchodu do kostela 

• duchovní správce v letech 1923-1924 a 1932-1958 
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Co nám ho v kostele může připomínat: 

• betlém, který vždy v době vánoční bývá umístěn na bočním 

oltáři 

(Jaroslav Jelínek) 

Přežít nebo prožít mši svatou 

 Modlitba Páně 

„Otče náš“, kterou nás naučil sám Pán, navazuje na velkou 

eucharistickou modlitbu. Kněží při ní mají rozepjaté ruce. Toto gesto 

vyjadřuje naši oddanost, touhu, dík, chválu a uznání Boží vlády 

v našem životě. „Otče náš“ se při mši svaté modlíme vestoje a nahlas, 

aby bylo zřejmé, že před Boha přicházíme společně. Když se Ježíš 

modlil, na učedníky to zřejmě velmi silně zapůsobilo. Náhle 

si uvědomili, že modlitba je velkým tajemstvím. Zjevně až při pohledu 

na modlícího se Ježíše učedníkům došlo, že se modlit vlastně neumějí. 

To může být důležité zjištění i pro nás: připustit si, že se neumím 

modlit, ačkoliv umím recitovat mnohé modlitby. Modlit se totiž učíme 

po celý život, tak jak roste náš vztah s Bohem. V modlitbě Páně se také 

prosí za očištění od hříchu, aby tak svaté věci mohly být dány skutečně 

svatým. 

Pozdravení pokoje 

 -nás připravuje na to, co s námi udělá svaté přijímání. Naše římská 

liturgie má jako jediná liturgie pozdravení pokoje před sv. přijímáním. 

Není to gesto vzájemného smíření, ale je to gesto, kterým pozdravil své 

učedníky po svém zmrtvýchvstání sám Ježíš: „Šalom“. Pozdravení 

pokoje se může konat podáním ruky, pokynutím hlavy, obejmutím 

či jiným způsobem obvyklým v té které zemi. Vždy je ale vhodné 

zachovat střídmost, zdravit se jen s nejblíže stojícími, neběhat po 

kostele. Tento úkon možná vyruší některé z nás ze soustředění se na 

eucharistii, ale toto vyrušení je velmi zdravé. Církev nám tak dává 

najevo, že nemůžeme jít k přijímání, aniž bychom při tom brali ohled 
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na přítomné bratry a sestry v kostele. Svaté přijímání je spojení 

s Kristovým Tělem, kterým je církev. Pozdravení pokoje nás tak 

připravuje na to, co s námi přijetí eucharistie způsobí. Spojí nás 

s Kristovým pokojem do jednoho společenství. 

Lámání chleba 

 - je gestem, které připomíná Kristovo utrpení a smrt. A právě z tohoto 

důvodu je lámání chleba doprovázeno zpěvem „Beránku Boží, který 

snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.“ Kněz říká slova proměnění: 

„Toto je moje Tělo, které se za Vás vydává,“ a láme chléb, protože na 

kříži Pán Ježíš rozlámal svůj život, sňal hřích a přinesl nám spásu. 

Nezasloužím si 

„Ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.“ Pán má moc uzdravit 

naši duši, naše tělo, naše vztahy i citová zranění. Uzdravující moc 

eucharistie nepochází od celebrujícího kněze, ale z živé přítomnosti 

Pána pod způsoby chleba a vína. On uzdravuje duši i tělo člověka 

„pouhou“ svou přítomností. Vše souvisí s Ježíšovým milosrdenstvím 

a s naší vírou. 

Svaté přijímání 

 - je nejdůležitějším prvkem mše svaté a nesmí nikdy chybět. I kdyby 

nikdo nešel k eucharistii, musí přijímat alespoň kněz. Církev ponechává 

na každém, jaké gesto přijímání zvolí. Zda v kleče či ve stoje, do úst 

nebo na otevřenou dlaň. Kněz nesmí způsob přijímání určovat. Naopak 

brát si sami eucharistii z oltáře kromě kněze není možné. Už sám název 

„přijímání“ vypovídá o tom, že se máme Kristovým tělem a krví nechat 

obdarovat. U svatého přijímání se vyžaduje odpověď amen. To proto, 

že žádnou svátost nemůžeme přijmout pasivně, bez vlastní vůle. Naše 

amen vyjadřuje naše přitakání a přijetí Božího daru a také naši 

připravenost, nechat se Kristovým tělem proměňovat. 

Požehnání a propuštění 

 Každá bohoslužba končí prosbou o požehnání. Požehnání nebo též 

dobrořečení je vlastně opakem zlořečení, tedy prokletí. Člověk chválí 
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a velebí Boha a naopak, když Bůh dobrořečí člověku, tak mu žehná. Má 

tu moc náš život proměnit, udělat lepším. 

Poté následuje propuštění, výzva: „Jděte ve jménu Páně“, 

která neznamená, že to máme za sebou. Spíše naopak. Jste posláni. 

Setkali jste se s Kristem, byli jste proměněni, jste církví, a to je dar, 

který člověka zavazuje. 

                        Vybráno z knihy V. Kodeta – Přežít či prožít mši svatou 

 

Milí čtenáři, lidé Boží. Přeji Vám v těchto dnech hodně radosti 

z přítomnosti Pána, i když jsme omezováni a každý jsme nyní s Pánem 

Bohem, dalo by se říct, na vlastní pěst. Je jen na každém z nás kolik 

času věnujeme modlitbě a chvále Pána.  Vždyť právě v modlitbě 

dovolujeme Bohu, aby do našeho obličeje vryl nádheru jeho tváře. 

Tudíž neplýtvejme časem, je to největší hřivna, kterou máme. 

A ještě na závěr si dovolím napsat slova svatého Jana od Kříže: „Bůh 

je jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou si donese 

nádobu. Čekáš málo, dostaneš málo. Chceš víc, dostaneš víc.“ 

 

Chvála Kristu a pokojné časy  

Jindrová Vlasta 

Tweetuj s Bohem 

Jak mám strávit čas při adoraci? 

V eucharistii je skutečně přítomný Ježíš svým tělem a svou krví pod 

způsobou chleba (hostie). Někdy se hostie umístí do nádherně zdobené 

schránky, do monstrance. Říká se tomu výstav Nejsvětější svátosti. 

V monstranci můžou všichni Ježíše dobře vidět tak, abychom se mu 

mohli klanět. Kromě svatého přijímání není zde na zemi lepší způsob, 

jak se k Bohu dostat blízko. 

ADORACE  

Když klečíme, sedíme nebo jsme přítomní nějak jinak před Kristovým 

tělem vystaveným v monstranci, můžeme ho uctívat. Pán je nám v této 

modlitbě velmi blízko. Je u nás fyzicky přítomný. Můžeš se na Ježíše 
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dívat a říct mu cokoliv. Všechny své starosti a problémy můžeš vložit 

do jeho rukou. Jediné, co musíš udělat, je být v tichosti v blízkosti 

Ježíše. Na ničem jiném nezáleží. To je tichá adorace. Sv. Jan Vianney 

(†1859), farář v Arsu ve Francii, vyprávěl příběh o farmáři, který trávil 

v kostele hodiny tím, že se pouze díval na svatostánek. 

Když se jej farář Vianney zeptal, co dělá, farmář řekl: „Jsem tady 

s Ježíšem. On se dívá na mě a já se dívám na něj.“ Tento farmář nám 

ukazuje podstatu adorace. Můžeme svou lásku k Ježíši ukázat 

jednoduše tím, že se na něj budeme dívat a budeme s ním. Je to velmi 

osobní a intimní setkání. Pro setkání s Ježíšem nepotřebuješ slova. 

NUDA?  

Pouze klečet nebo sedět v kostele a nic nedělat ti může připadat jako 

nuda. Ale smyslem adorace je právě toto: nedělat nic a být prostě tam. 

Být takto s Ježíšem nám pomáhá pochopit naši naprostou závislost na 

něm. Všechna naše činnost je planá, pokud jejím zdrojem není Bůh. 

Tím, že věnujeme Bohu čas v tiché adoraci, dáváme mu možnost, aby 

k nám mluvil. Jsi zde v jeho přítomnosti! Je to úžasný okamžik pro tvou 

osobní modlitbu. Můžeš se potichu modlit růženec nebo Liturgii hodin. 

Můžeš si číst z modlitební knihy nebo z Bible. Ale nemusíš také dělat 

vůbec nic a být jednoduše s Ježíšem. O tom je ve skutečnosti adorace. 

EUCHARISTICKÁ ADORACE  

Někdy je Nejsvětější svátost vystavena slavnostním způsobem. Výstav 

Nejsvětější svátosti začíná a končí za doprovodu zpěvu s kadidlem 

a společnou modlitbou, kterou vede kněz nebo jáhen. Společenství 

věřících tak může společně uctívat Ježíšovu fyzickou přítomnost 

v eucharistii. Ve zvláštní dny, jako je třeba Zelený čtvrtek a slavnost 

Těla a Krve Páně (Boží tělo), se také může konat průvod s Nejsvětější 

svátostí. Kněz, nebo také biskup, nese Nejsvětější svátost kolem kostela 

nebo ulicemi města následován věřícími. Všichni doslova putují 

s Ježíšem. Jan Pavel II. řekl: „Církev i svět velmi potřebují 

eucharistickou úctu. Ježíš na nás čeká v této svátosti lásky. Nešetřeme 

svým časem a setkávejme se s ním v adoraci a v rozjímání plném víry, 

připraveni podávat svou adorací zadostiučinění za velká provinění 

a zločiny světa“. 
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CO JE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOST? 

Pouze jedna ze sedmi svátostí se nazývá Nejsvětější svátost. Ve všech 

svátostech nám Bůh dává milost, tedy svůj vlastní život. Ve svátosti 

eucharistie je však vlastně Bůh sám, resp. Bohočlověk Ježíš, svátostí. 

Vidíme chléb (hostii), ale je to Kristovo tělo. Proto prokazujeme 

eucharistii tu samou úctu, jakou bychom projevili Bohu, kdyby stál před 

námi on sám. 

Po slavení eucharistie se Kristovo tělo uchovává ve svatostánku. 

Na znamení živé a neustálé Ježíšovy přítomnosti zde ve dne i v noci 

svítí svíce nebo lampa. Říká se jí věčné světlo. Pokaždé, když míjíme 

svatostánek, před ním poklekneme, abychom vzdali úctu Ježíši, který je 

v něm přítomný. 

 

Ježíše v eucharistii uctíváme svou tichou přítomností u něj: dívá se na 

tebe a ty se díváš na něj. Můžeš mu říct všechno. 

 

Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 246–247), upraveno,  

Marie Bruknerová 

 

Obnova hrobu ruského vojáka na starém hřbitově 

Ruská federace na základě dohody s Českou republikou obnovuje v naší 

zemi hroby ruských a sovětských vojáků. Se souhlasem naší farnosti, 

jakožto vlastníka pozemku starého hřbitova v Nížkově, bude provádět 

také obnovu hrobu ruského vojáka Varchovského, který jako zajatec 

zemřel 3. listopadu 1918 v Nížkově. Varchovský byl pochován na části 

hřbitova na sever od farního kostela. Pokud to dovolí počasí a další 

okolnosti, mohlo by k obnově dojít už v závěru roku 2020.   

 

P. Zdeněk Sedlák 
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Vánoční a adventní kvíz pro dospělé 

1) Zavedení adventu jako očekávání příchodu Vykupitele se začalo 

šířit z jedné evropské země dál. Podle nejstarších písemných 

svědectví to bylo v roce 462 v tourské diecési, kdy tamní biskup 

Perpetus nařídil věřícím, aby třikrát v týdnu v době od sv. Martina 

do Vánoc dodržovali půst. To bylo také důvodem, proč v předvečer 

svátku tohoto světce se scházeli rodiny a přátelé, aby před 

nastávajícím postem zasedli k bohatě prostřenému stolu, na kterém 

nechyběla svatomartinská husa a svatomartinské pečivo. Mělo 

to své opodstatnění, protože toto období je příznačné pro hlavní tah 

hus. V které zemi to bylo, kde se původně říkalo adventu půst 

svatého Martina...?  

2) Současná podoba čtyř týdnů a neděl adventu se ustálila ve 12. století 

a symbolizuje dobu po kterou putovali Marie a Josef do Betléma. 

Co znamená latinské slovo ADVENT...? Vztahuje se ještě na jednu 

událost popsanou v závěru všech evangelií, o jakou se jedná?  

3) V našich zemích patří k adventu Roráty – ranní mše ke cti Panny 

Marie. Název roráty vznikl z původního latinského zpěvu, který 

zazní na začátku této ranní mše: RORATE COELI DE SUPER – 

Rosu dejte nebesa shůry… Pak se pokračuje zpěvem při všech 

částech mše v češtině, přesně určených pro každý den v týdnu. Tyto 

rorátní zpěvy nemají obdoby nikde na světě a jsou unikátem našeho 

národa. Ve své podstatě plní úlohu průvodce na cestě k Vánocům, 

zpívají se často při světle svíček, čímž byl vždy zdůrazněn význam 

světla, jakým bylo očekávané narození Spasitele. Který český král 

dosáhl zavedení Rorátů…?  

4) Kde v Bibli se dočteme o narození Ježíše Krista...?  

5) Světlo je pro židovství i podle Starého Zákona vždy spojováno se 

životem. Adventní svíce a věnec má však kořeny v protestantských 

obyčejích. Věnec od nepaměti symbolizoval vítězství a jeho 

adventní podoba vyznává hold tomu, kdo je očekáván jako vítěz. 
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Hořící svíce na věnci pak mají rozptýlit temnotu. Ve kterém 

německém přístavním městě a ve kterém roce se objevil první 

adventní věnec, který vymyslel protestantský pastor Johann 

Wichern…? (On totiž vymyslel pro nedočkavé děti v sirotčinci, 

který spravoval, dřevěné kolo s připevněnými 24 svíčkami. Každý 

večer se zapalovala jedna, později se počet svící zmenšil na 4, pro 

každou adventní neděli jedna.) 

6) Která adventní neděle má barvu růžovou a proč...?  

7) Proč se o Vánocích naplňují mnohé domácnosti vůní rozpálené 

purpury a zapálených františků…? 

8) Co znamená pojem liturgický rok, dělicí se na temporál 

a sanktorál…?  

9) Čím přesně začíná a končí doba vánoční…? 

10) Kolik různých šatů má pražské Jezulátko na výměnu...? Existují 

k nim nějaké příběhy?  

- Řešení na straně 33 

Zdroj: http://www.farnostpustkovec.cz/imag/12_12/vanocekviz.pdf 

(upraveno) 

Vánoční písmenka 

   „Co to píšeš?“ 

   Bratříček, tříletý, ke mně obrátí velké zamyšlené oči. 

   „Píšu dopis Ježíškovi.“ 

   Podívám se na něj pobaveně, vím dobře, že neumí ani jedno jediné 

písmeno a jenom tak čmárá, jako by psal, pokrývá list papíru 

všelijakými klikyháky. 

   „Vždyť neumíš psát,“ říkám mu s láskyplným pohrdáním starších 

sourozenců vůči mladším. 

   „No a?“ 

   „Tak jak mu můžeš psát, když neumíš písmenka?“ 

   „Proč bych nemohl?“ 

http://www.farnostpustkovec.cz/imag/12_12/vanocekviz.pdf
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   „Ty si myslíš, že Ježíšek bude téhle tvojí čmáranici rozumět 

a že pozná, o jaké dárky si mu tady píšeš?“ 

   Podíval se pohrdavě. 

   „Ty neznáš Ježíška.“ 

   Konečně, to má pravdu. Jak bych ho mohla znát… Šestnáctiletá 

holka? 

   „Ten tomu rozumí,“ říká bratříček a usmívá se na mě…, „ten rozumí 

každý čárce, co jsem udělal, … ten všechno přečte…“ 

   A už se ode mě odkloní a píše si dál. Taky, když někdo píše Ježíškovi, 

nemá čas se bavit s nějakou hloupou sestrou. A já si v duchu říkám – 

   On ten drobeček pověděl vlastně velikou pravdu. Pán písmen, Pán 

slov, … Pán života… přece umí přečíst všechno… i to, co se nám zdá 

nesmyslné, nečitelné, nerozluštitelné… ON ROZUMÍ, DOKONALE 

ROZUMÍ, KAŽDÉ ČÁRCE, JAKOU VE SVÉM ŽIVOTĚ 

NAPÍŠEME… 

   Rozčilujeme se tolikrát kvůli nějakému písmenu, kterému 

nerozumíme -  

   A třeba je naprosto jasné a čitelné, jen jsme si na něj neudělali čas… 

   Pohladila jsem svého brášku. Ani nezdvihl hlavu. Psal dál a já si 

uvědomovala: Pán nekonečna čte každou čárku, každou tečku, každou, 

jakou kdy na světě napíšu… 

 

 (Eduard Martin: Je tu přece Ježíšek) 

V hlavních rolích v betlémských jesličkách 

Víte, jakou mají symboliku předměty v betlémě nebo koho představují 

dané osoby? 

• Ježíš: Právě v Ježíši Kristu se pro nás Bůh stal člověkem, a co víc 

– dítětem; takovou Boží pokoru a Boží zájem o člověka nezná 

žádné jiné náboženství světa. Rok narození byl nepřesně 

spočítán mnichem Dionysiem Exiguem a většina historiků dnes 

klade Ježíšovo narození mezi roky 7 a 4 př. n. I. Od data 
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Ježíšova narození, byť nepřesně vypočítaného, je však odvozen 

dnes používaný křesťanský letopočet. 

• Panna Maria: Maminka Pána Ježíše je krásná mladá dívka, která 

zcela přijala svůj úkol od Boha: přivést ho na svět a vychovat ho 

ve starostlivé péči. Nebyla to žádná super hrdinka, ale prostá, 

upřímná a věřící dívka ve věku asi 16 let. Tehdy bylo běžné, 

že se dívky vdávaly v tomto věku. 

• Josef: Pěstoun Pána Ježíše byl podle tradice tesařem. Má taky 

jednu zvláštnost – v evangeliu vůbec nemluví... Byl zkrátka 

statečným mužem činu. 

• Jesličky/chlév: Při cestě na sčítání lidu do Betléma nebylo pro 

Pannu Marii a Josefa místo v zájezdním hostinci, a tak musel 

náš Spasitel přijít na svět v chlévě. To nám může ještě dnes 

symbolicky připomínat, že pro jeho příchod máme připravit 

dostatek místa ve svém srdci. 

• Kašpar: Nejmladší z mudrců a „ten černý, co stojí vzadu“, 

je představitelem Afriky a jeho jméno znamená „pokladník“. 

• Melichar: Jeden ze tří mudrců, který bývá zobrazován jako 

nejstarší a nejmoudřejší. Jeho jméno znamená „král světla“ 

a bývá chápán jako představitel Asie. 

• Baltazar: Jeho jméno fénického původu znamená „Bůh 

ochraňuje krále“. Tento mudrc reprezentuje Evropu 

a ve středověku začal být vnímán jako muž na vrcholu sil. 

• Zlato: Zlato bylo nazýváno „královským kovem“ a považováno za 

nejdokonalejší kov na světě. Symbolizuje odedávna také vzácný 

dar víry. I proto ho mudrcové přinesli Králi králů jako vzácný 

dar. 

• Kadidlo: Kadidlo je pryskyřice, která se získává z kmene 

kadidlovníku. Dodnes se při „zapálení“ pomocí žhavých uhlíků 

používá při slavnostech v chrámech a jeho dým jednak hezky 

voní, jednak symbolizuje naše modlitby, které stoupají do nebe 
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k Bohu. Už ve starověku se používalo k slavnostním účelům 

a jako pocta Bohu – to dokazuje, že mudrcové Ježíše přijali jako 

Boha, už když za ním přišli do Betléma. 

• Myrha: Myrha je vzácná směs pryskyřice myrhovníku a různých 

vonných olejů. Tradičně měla dokonce větší cenu než stejné 

množství zlata a sloužila k podobným účelům jako kadidlo. 

Mimo to ji také používali k pomazání těla při pohřbu. Také 

myrhu přinesli Pánu tři mudrcové z Východu, a tak 

předznamenali jeho utrpení a smrt na kříži. 

• Hvězda: O hvězdě, která zazářila nad Betlémem a přivedla tři 

mudrce z Východu se dozvídáme v Matoušově evangeliu. 

Vlasatici nad Betlémem poprvé namaloval italský malíř Giotto 

di Bondone na základě komety, kterou pozoroval r. 1301. Podle 

výpočtů Johanna Keplera, se však spíše jednalo o trojitou 

konjunkci Jupitera a Saturna v souhvězdí Ryb, která nastala 

v roce 7 př. n. l.  

Takový úkaz mohl být astrology své doby vykládán jako zrození 

židovského krále v Judei, protože Jupiter je planeta královská, 

Saturn symbolizoval Židy a souhvězdí Ryb symbolizovalo 

oblast dnešní Palestiny. 

• Andělé: Archanděl Gabriel přišel před devíti měsíci zvěstovat 

Panně Marii, že se stane matkou Spasitele, a andělé nechyběli 

ani po jejím porodu. Byly jich dokonce celé zástupy a zpívali to, 

co zpíváme stále při každé nedělní mši (kromě adventu a postu): 

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ 

• Pastýři/ovečky: Pastýři byli podle evangelia první, kterým byla 

anděly zvěstována radostná zvěst: „Dnes se nám narodil 

Spasitel, Kristus Pán!“ Běželi se podle pokynů andělů 

přesvědčit o Vykupiteli položeném v jesličkách a jako první se 

mu poklonili. 

Zdroj: Časopis In! – dívčí svět, prosinec 2012 (upraveno) 
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Co se andělovi nelíbilo, aneb Proč byl u jesliček oslík s volečkem 

Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal 

všechna zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou 

v chlévě pomáhat Svaté rodině. 

Jako první se samozřejmě hlásil lev: "Jen král je hoden sloužit Králi 

světa," zavrčel. „Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl 

k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!" „Jsi příliš hrubý," odmítl ho anděl. 

Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným 

pohledem přesvědčovala: "Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána 

pro Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem 

se se mnou také budou mít dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou 

slepici." "Ty jsi příliš nepoctivá," namítl anděl. 

Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával 

mu peřím duhových barev před očima a prohlásil: "Se mnou 

se i obyčejná stáj změní v královský palác, který by jim záviděl 

i Šalomoun!" "Ty jsi zase moc pyšný," mínil anděl. 

Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své 

největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. 

Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel 

poblíž betlémské stáje. 

Anděl na ně zavolal: "A co můžete nabídnout vy?" "Nic," odpověděl 

osel a sklopil skromně dlouhé uši. "My jsme se nenaučili ničemu – 

jenom pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány 

holí." Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od země: "Ale čas od 

času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem." Konečně 

se anděl spokojeně usmál: "Právě vás jsem potřeboval! 

 

z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše,  

zdroj: www.víra.cz vybrala Jana Vosmeková 
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Tipy na advent: Desatero pokoje podle Jana XXIII. 

1) Dnes se vynasnažím přežít den bez toho, že bych chtěl/a naráz 

vyřešit problémy svého života. 

2) Dnes si dám velmi záležet na svém vystupování – nikoho nebudu 

kritizovat ani nezatoužím opravovat či polepšovat druhé, jen sebe 

sama. 

3) Dnes budu šťastný/šťastná s vědomím, že jsem stvořen/a pro štěstí. 

Nejen na druhém světě, ale už na tomto. 

4) Dnes se přizpůsobím okolnostem a nebudu chtít, aby se okolnosti 

přizpůsobily mým přáním. 

5) Dnes věnuji deset minut ze svého času dobrému čtení. Jako je 

potrava nutná pro život těla, tak je dobré čtení potřebné pro život 

duše. 

6) Dnes vykonám nějaký dobrý skutek a nikomu o tom nebudu 

vyprávět. Mám možnost po celý den dělat dobře. 

7) Dnes udělám něco, do čeho se mi nechce. Kdybych se cítil/a něčím 

dotčená, udělám všecko pro to, aby to nikdo nepoznal. 

8) Dnes si udělám přesný program dne. Možná jej nebudu moct 

dodržet, ale udělám si ho. A budu se chránit dvou zel: unáhlenosti 

a nerozhodnosti. 

9) Dnes budu pevně věřit, i kdyby okolnosti ukazovaly přesný opak, 

že se Bůh o mne stará tak, jako kdyby kromě mne nebylo na světě 

nikoho. 

10) Dnes se nebudu bát. A především se nebudu bát těšit se ze všeho, 

co je krásné, a budu věřit v dobro. 

Jak na to? Každý den ráno si vyberte jeden bod a snažte se daný den 

dle tohoto pravidla prožívat. Večer se můžete zamyslet nad tím, jak 

se vám celodenní snažení dařilo.  

Pokud letošní advent prožijete dle tohoto desatera, letošní Vánoce pro 

vás mohou být výjimečné. 

Zdroj: Časopis In! – dívčí svět, prosinec 2012 (upraveno) 

Zpracovala Marie Bruknerová 
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Řešení: Vánoční a adventní kvíz pro dospělé 

 
 

2x pojem Láska 

V dnešní době v pojmech chození, manželství a láska možná 

panuje větší zmatek než kdy dřív. 

Chození by mělo být o romantických procházkách, držení se za 

ruku a poznávání, jaký ten druhý vlastně je. Bohužel ale bývá spíše 

vztahem, kde se lidé snaží jeden druhého „vyzkoušet“ v sexuálním 

životě i jinde. 

Manželství by mělo být završení vážnějšího vztahu 

a nerozlučné spojení jednoho muže a jedné ženy, ale v očích mnoha lidí 

je to historický přežitek. A i malé neshody už vedou k myšlence na 

rozvod. 

Chození 

líbíš se mi a chci tě poznat 

Proč spolu chodit?  

Chození je od slova chodit. Při chození si lidé povídají 

a většinou někam i dojdou. A o to jde. Poznávání toho druhého, jeho 

dobrých, ale i špatných vlastností, našich společných zájmů, slabých 

míst, rodinného zázemí. A v neposlední řadě taky jedna z fází 

poznávání sebe sama v nových životních situacích. V období chození se 

máme pokoušet společnými zážitky, rozhovory i modlitbou rozlišit, 

jestli se jeden k druhému hodíme a uměli bychom spolu žít celý život. 
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Jak druhého poznat?  

Je důležité poznat druhého i s jeho ne zrovna nejlepšími 

stránkami a přiznat si je. Odpovědět si na otázky, které souvisejí s tím, 

jaký bude manžel, jak se chová doma ke své rodině, jak tráví volný čas, 

umíte se po hádce usmířit, jaký má vztah k dětem, zda je zodpovědný. 

Právě chození je prostorem, kde na tyto otázky máme najít odpovědi 

a upřímně je posoudit. A mít na zřeteli možnost, že spolu zůstaneme 

napořád – manželství. Není nic zavrženíhodného na tom se s druhým 

rozejít, když jsme upřímně došli k závěru, že by to v manželství 

neklapalo. 

Manželství 

mám tě ráda a chci s tebou žít 

Manželství je výjimečné  

Teprve manželským slibem je definitivně zpečetěná láska muže 

a ženy. Od té chvíle se stávají jedním tělem a jeden druhému se 

odevzdávají i v manželském objetí, při sexu. Ten patří až do manželství 

ne proto, že by byl sám o sobě nějak špatný, ale právě proto, jak je 

vzácný – je nejvelkolepějším vyjádřením lidské lásky tady na zemi, 

a proto se nesmí brát na lehkou váhu. 

Od zamilovanosti k lásce  

Manželé se pak snaží celý svůj život žít to, co slíbili 

v manželském slibu: odevzdávám se ti a přijímám tě. Takový, jaký jsi, 

i takový, jaký budeš (nemoc, postižení), ponesu s tebou dobré i zlé. 

V manželství se budeš každý den rozhodovat pro lásku, odpuštění, 

smíření, pomoc a věrnost. Je to těžké, ale i krásné. 

 

7 úkolů 

Než si tě vezmu za manžela/manželku tak: 

• se chci stát dobrým, zralým člověkem,  

• chci poznat tvoji rodinu a přátele,  

• potřebuji poznat tvé dobré i špatné vlastnosti (i svoje),  

• se musíme naučit spolu řešit konflikty, neshody a hádky, 

• potřebujeme se naučit spolu se modlit a sdílet duchovní 

život,  

• chci objevit způsob, kterým dáváš a přijímáš lásku 

a vyjadřuješ vztah,  

• se dobře se seznámit s křesťanskou morálkou v manželství. 
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7 omylů 

Když spolu chodíme tak:  

• musíme přerušit kontakt se všemi přáteli, abychom se naplno 

mohli věnovat jeden druhému,  

• všichni moji známí musí vědět, jak to mezi námi je – fotky 

na FB, články o nás na blozích,  

• spolu musíme začít sexuálně žít,  

• musíme plánovat naši budoucnost, i když nám je teprve 17  

• začít spolu bydlet v jedné domácnosti, hned jak to bude 

možné,  

• mít ideální vztah bez hádek a problémů,  

• začít si myslet, že o tom druhém víme dost 

a že nepotřebujeme slyšet názor a radu druhých. 

 

O co jde při chození a o co jde v manželství podle... 

… Marušky a Mikuláše (manželé 3 měsíce) 

„Čas chození je čas poznávání, kdy jeden druhého oťukává 

a promítá si svoje představy, jak ten druhý zareaguje. Je to o neustálé 

zvědavosti a touze poznávat. Jde o to se navzájem poznat, zjistit, jaký 

ten druhý je, jaké má zlozvyky atd. Manželství naopak je o jednotě, 

o sžití se, hledání kompromisů a tvorbě a hledání nových společných 

zvyků a radostí. Něco dělat podle mě a něco podle druhé polovičky.“ 

 

... Radky a Adama (manželé rok a tři měsíce) 

„V obojím případě jde o to mít upřímně rád, když jsme spolu 

chodili, od začátku jsme hledali parťáka do manželství. Proto jsme 

všechno poměřovali k tomuto celoživotnímu cíli a snažili jsme se 

druhého poznat i v jeho zákoutích a sami sebe odkrýt i ve svých 

slabostech. V manželství se také musíme stále znovu poznávat i se 

druhému otevírat, ale podstatnější je každodenně dokazovat 

a prokazovat lásku různými skutky, neboť láska bez skutků je mrtvá.“ 

 

… Jany a Pavla (manželé 4 roky) 

„Náš vztah se řídí heslem „Je to o dialogu“. To jsme se učili, 

když jsme spolu chodili, a v tom pokračujeme dodnes. Chození bylo 

o poznávání toho druhého, manželství o toleranci a „nepředělávání 

druhého k obrazu svému“.“ 
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... Aničky a Dominika (manželé 4 roky) 

„V chození bylo asi nejdůležitější poznat, jestli se k sobě vůbec 

hodíme. Jestli si toho druhého dokážeme představit po svém boku až do 

smrti. A jestli by to byl dobrý táta/dobrá máma (ne ten jogurt). Asi 

nejlepší příležitosti byly při společné práci. Ono spolu třeba uvařit oběd 

a nezabít se u toho je docela dobré znamení. Samozřejmě jsme si museli 

stanovit i určité morální hranice a společně se podporovat v jejich 

dodržování. V manželství nám šlo ze začátku hlavně o vybudování 

společné rodiny. Každý si s sebou nesl určité zvyky, ale dohromady 

jsme vytvářeli ty své nové rituály. Jak přišly děti, bylo třeba se sjednotit 

v názoru na výchovu a umět si jej obhájit před okolím. Je toho poměrně 

dost, o co v manželství jde, hlavním cílem je ale dojít společně 

do Božího království.“ 

 
Zdroj: Časopis In! – dívčí svět, listopad 2013 (upraveno) 

 
 

Pro zasmání 

Byl jeden Skot, co se každý den po 30 let modlil, aby vyhrál výhru 

v loterii. Pak zahřměl z nebes hlas: „Synu, kup si už konečně alespoň 

jeden los!“ 
 

Žáci přicházejí ke zpovědi. Přijde první a zašeptá knězi: "Zhřešil jsem, 

otče, hodil jsem žabku do rybníka." "Ale to není žádný hřích, synu, jdi 

v pokoji," konejší ho kněz. Přijde druhý a říká: "Musím se vyznat, 

že jsem hodil žabku do rybníka." "Buď dobré mysli, dítě“, odpoví 

zpovědník, „to není hřích.“ Přijde třetí chlapec a farář se ho už předem 

ptá: "Také jsi hodil žabku do rybníka?“ "Ne, otče. Já jsem Jiří Žabka." 
 

Babička se ptá vnuka: A tatínek se před jídlem modlí?“ „Ano, modlí,“ 

odpověděl vnuk, „například včera před obědem křičel: ‚Bože, zase 

ta nemožná polévka!‘“ 
 

 

http://www.ledecns.farnost.cz/vtipy/ 
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Vánoční a novoroční přání 

 
 

Milí farníci, 

děkujeme Vám za přízeň a spolupráci v uplynulém roce. Přejeme 

Vám požehnané Vánoce a jejich příjemné prožití. Do roku 2021 

Vám přejeme pevné zdraví a ať vám Bůh žehná, 

 

redakce farního listu 
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