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Motto: 

„Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ 

(Žid 13,5)  

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: 

Květen 2021: 

▪ Všeobecný úmysl: Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost 

za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast 

a chránili občany před nástrahami s ní spojenými. 

▪ Národní úmysl: Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, 

aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu 

ke Kristu. 

▪ Farní úmysl: Za Pavla Jelínka a všechny ostatní, kdo se 

připravují na přijetí jáhenského nebo kněžského svěcení.   

Anděl Páně…  

Slovo kněze 

Milí farníci, 

až v průběhu Svatého týdne a po Velikonocích jsem si uvědomil, 

že jsem někdy nebyl dost nablízku těm, kteří možná potřebovali oporu. 

Ty, kterých se to týká, prosím touto cestou za odpuštění.   

Poděkování 

Chtěl bych vám všem poděkovat jednak za vaši trpělivost a jednak za 

pomoc při slavení letošních Velikonoc. Zažívali jsme sice o letošních 

Velikonocích stále významná omezení, ovšem na druhou stranu byla 

jistě potřebná a přeci jenom nás mohlo být v kostele více než loni.  

Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kdo jakkoliv 

přispěli svojí pomocí k průběhu Svatého týdne a oslavy Pánova 

zmrtvýchvstání.  
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Co nás čeká? 

Mariánský měsíc 

Máme před sebou mariánský měsíc květen. Možná je výzva pro nás, 

abychom si našli čas, více se ztišili, našli si čas na modlitbu, byť třeba 

krátce, i během dne a měli tak větší šanci zaslechnout Boží hlas. Hlas, 

který bývá docela tichý a jemný.  

Budeme se snažit, aby v povoleném rozsahu probíhaly májové 

pobožnosti, ve všední den i v neděli. Uvidíme ale, co vše nám situace 

dovolí. Možná, že nám trocha nejistoty, kterou prožíváme, v konečném 

důsledku pomůže být pružnější. Vždyť v době apoštolů musela církev 

také reagovat na měnící se situaci, a jak přitom rostla jak co do víry, 

tak co do počtu členů! 

Paní katechetka Omesová připravuje pro Nížkov jednou týdně májové 

pobožnosti zaměřené na děti. Více informací najdete na jiném místě. 

Slavnost Seslání Ducha svatého    

V neděli 23. května nás čeká velká slavnost. Slavnost Seslání Ducha 

svatého. Touto slavností končí doba velikonoční, ale tahle slavnost by 

pro nás neměla být koncem, ale spíše začátkem! Začátkem našeho 

hlubšího prožívání společenství jak s celou Boží trojicí, tak i s lidmi. 

Duch svatý je také duchem jednoty.  Měli bychom tedy před touto 

slavností více otevřít svá srdce vanutí Ducha svatého. K tomu nám 

může pomoci například novéna – devítidenní přípravná modlitba před 

slavností Seslání Ducha svatého.  

Za hranicemi května   

V závěru června, dá-li Pán, přistoupí děti z naší farnosti poprvé 

ke svatému přijímání. Prosím pamatujme na ně v modlitbě. Modleme se 

za to, aby to pro ně nebyl konec, ale spíše začátek. Začátek hlubšího 

prožívání svojí víry, hlubšího vztahu k Bohu i lidem.  

O dva týdny později je pak v kalendáři jáhenské svěcení Pavla Jelínka. 

Možná by se hodilo tu ujasnit jednu věc. Známe dva „druhy“ jáhnů. 

Jedním z nich je „jáhen trvalý“. Trvalí jáhnové často přijímají jáhenské 

svěcení jako ženatí (v takovém případě potřebují ke svěcení mj. souhlas 

manželky) a trvale pak působí ve farnosti jako jáhnové.  Jáhnové 

mohou například kázat, číst evangelium ve mši svaté, oddávat, křtít, 
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pohřbívat a mnoho dalšího. Vzhledem ke svému vzdělání také často 

pomáhají s výukou náboženství nebo přípravami snoubenců, rodičů na 

křest dětí apod. Jáhen ovšem nemůže na rozdíl od kněze zpovídat ani 

celebrovat mši svatou. Naším asi nejbližším trvalým jáhnem je Jan 

Kunc v Polné.  

A pak známe „jáhny přechodné neboli transitorní“. Jedná se o adepty 

kněžského svěcení, kteří zpravidla krátce po jáhenském svěcení 

přijímají svěcení kněžské. Během své krátké „jáhenské etapy“ jsou na 

tom co do kompetencí stejně jako jáhnové trvalí.  

A víte, jak poznat jáhna při bohoslužbě? Poměrně snadno. Zatímco 

kněží nosí při mši svaté ornát, který nemá rukávy (v tom je podobný 

ponču), tak jáhnové nosí dalmatiku. Jáhenská dalmatika se podobá 

kněžskému ornátu, ovšem s tím rozdílem, že dalmatika má rukávy. 

A co když na sobě jáhen nemá dalmatiku? Pokud někdy na sobě jáhen 

dalmatiku nemá, je to ještě jednodušší. V tom případě totiž má na sobě 

jáhenskou štólu, která se nosí „zešikma“ (z levého ramene na pravý 

bok), zatímco kněžská štola se nosí „okolo krku“ symetricky.        

 

Přeji nám všem, aby nám ta velikonoční radost vydržela celý rok.     

    
P. Zdeněk Sedlák 

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.  

 Vzhledem k protiepidemickým omezením není u některých akcí 

jisté jejich konání nebo termín.  

 Kvůli omezením účasti na bohoslužbách se do odvolání nekonají 

mše sv. v Sirákově. Nedělní mše sv. se začátkem v 10 hod. jsou 

přeloženy do Nížkova, jejich úmysly ovšem i nadále přijímá Jožka 

Sobotka.  

 Zadavatele NEDĚLNÍCH úmyslů mší svatých prosíme, aby 

nejpozději do předchozí středy do 20 hod. nahlásili na známé 
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kontakty faráři účast z kruhu jejich rodiny a přátel, aby mohla být 

volná místa od čtvrtka nabídnuta ostatním. 

 Počítáme s konáním májových pobožností, přinejmenším někde a 

v omezeném režimu. V Nížkově se pokusíme (tedy hlavně paní 

katechetka Omesová) úterní májové pobožnosti zaměřit na děti. 

Zatím ovšem řešíme, jak se vypořádat s kapacitními omezeními 

především v Bukové, Poděšíně a Sirákově. Ke dni uzávěrky tohoto 

čísla je totiž stále dovolená obsazenost pouze 10 % míst.  

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

snadné. Sledujte prosím ohlášky a internetové stránky naší farnosti.  

 

Květen: 

 3. 5. (pondělí) – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů  

 4. 5. (úterý) – v 17:20 hod.  v kostele sv. Mikuláše sraz dětí před 

první „dětskou“ májovou pobožností   

 6. 5. (čtvrtek) – od 17:30 hod. adorace za nová kněžská a řeholní 

povolání 

 7. 5. (pátek) - pastorace nemocných v Nížkově (pouze na 

vyžádání); od 17 hod. tichá adorace a sv. smíření  

 13. 5. (čtvrtek) – slavnost Nanebevstoupení Páně; pastorace 

nemocných v Bukové (pouze na vyžádání) 

 14. 5. (pátek) - svátek sv. Matěje, apoštola; pastorace nemocných 

v Poděšíně a v Sirákově (pouze na vyžádání); začátek novény 

k Duchu svatému 

 23. 5. (neděle) – slavnost Seslání Ducha svatého; sbírka na 

pastorační aktivity v diecézi 

 27. 5. (čtvrtek) – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 

 28. 5. (pátek) – Noc kostelů  

 30. 5. (neděle) – slavnost Nejsvětější Trojice  

 

➢ Stručný výhled do dalších měsíců: 

 6. 6. (neděle) – Slavnost Těla a krve Páně  

 27. 6. (neděle) – 1. sv. přijímání dětí v naší farnosti 

 10. 7. (sobota) – jáhenské svěcení Pavla Jelínka (v Nížkově)  

 

Změny vyhrazeny 
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Okénko (nejen) pro princezny 

Moje Princezno, … SVOBODA JE ROZHODNUTÍ 

Toužím Ti dát klíče, abys mohla být svobodná od věcí, které Tě 

svazují, toužím vidět, jak překonáváš překážky a nacházíš požehnaný 

život ve mně. Tvá svoboda je ale rozhodnutí... Tvoje rozhodnutí. Můžeš 

být plně svobodná ve mně, nebo se snažit osvobodit se sama. 

Přísahám, moje Princezno, že jsem ten jediný, kdo Ti může dát 

klíče k životu, které potřebuješ a chceš. Tyto klíče jsou ukryté v mém 

slovu, mají moc díky Tvým modlitbám a dokonávají dílo působením 

mého Ducha svatého, který v Tobě žije. Zvol si tuto cestu, má lásko... 

zvol si život. 

 

S láskou 

Tvůj Král a Tvá svoboda 

 
Milostné dopisy od Tvého Krále Milované Princezně 

S. R. Shepherd 

Okénko (nejen) pro mládež  

Neznámému klukovi 

   Odpusť mi. Vypadals jako jeden z těch, kterým se radši vyhnu. 

Vyhnu ani ne tak ze strachu, odporu nebo čehokoli pojmenovatelného. 

   Jsi mi cizí. Tvůj styl oblékání, Tvůj účes. A přesto mi pomáháš 

vyvláčet ten šíleně těžký kočárek. Bez Tebe bych se do té šaliny 

nedostala a čekala bych na další. Nikdo jiný totiž mé volání o pomoc 

neslyšel. 

   Podvědomě čekám, že když máš půlku hlavy vyholenou, na sobě kůži 

se spoustou kovových cvočků, ohřebíkovaný náramek, a i v tom vedru 

vojenská bagančata, tak budeš asi "někde jinde". Tvůj svět je vzdálený 

mému. Aspoň si to myslím. 

   Bavíš se s kamarádem. Sedím k Tobě bokem a vnímám Tě spíš 

periferně, potřebuju ještě honem po cestě něco dopsat, takže se starám 

hlavně o to, aby mi nespadl kočár a já mohla využít chvíle spícího dítěte 
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a pracovat. Každá minuta se cení. Můj zrak je plně soustředěný na 

papír, ale sluch vnímá okolí. Úplně mě překvapí kultivovanost Tvého 

projevu. Tvoje čeština je vskutku krásná a to se "jen" bavíš 

s kamarádem. Probíráte úplně obyčejné téma, ale to, co říkáš, 

je neuvěřitelně promyšlené. Logické. Jazykově by se chtělo říct až 

uhlazené. Žasnu. Tvůj elegantně oblečený kamarád má v puse jako 

v kravíně (tolik skotu v jedné šalině se mnou dlouho nejelo). Od Tebe 

neslyším jediné hrubé slovo a jeho slovník s nadhledem ignoruješ. 

   Vstávám, abych dala řidiči znamení, že budu vystupovat. Než se mi 

povede složit diář, obejít kočár a zazvonit, jsi tam dřív. Děláš to za mě. 

Na dík reaguješ úsměvem a chopíš se kočárku. Děkuji, ale pomoc 

odmítám. Vím, že mě na ostrůvku čeká manžel, který tam běžel proto, 

aby mi pomohl. Ustupuješ, a když vidíš muže, který mi ze schodů 

pomáhá, tak mi popřeješ hezký den a v poslední chvíli před zavřením 

dveří říkáš, že mám štěstí na dobrého muže, že nám to sluší. 

   Zírám za šalinou, než mi zmizí. Odpusť, člověče v koženém. Spletla 

jsem se v Tobě. Už jsem zase hodnotila člověka podle zevnějšku. 

A jestli se tu náhodou poznáš, tak věz, že Ti patří mé velké díky, 

protože jsi mě zase o krok posunul k tomu, že nebudu dávat jen na 

první dojem, ale až na ten druhý a třetí. 

(sanitan.signaly.cz) 

Okénko (nejen) pro seniory 

Paganini 

Kdysi žil slavný houslista Paganini. Někteří o něm tvrdili, že je to 

podivín. Jiní zas, že hraje jako anděl. Ze svých houslí vyluzoval 

kouzelné tóny. 

Jednou večer hrál v přeplněném sále. Paganiniho přivítali potleskem. 

Mistr uchopil housle a začal v naprostém tichu hrát. Noty čtvrťové 

a osminové, tóny a půltóny, oktávy a trilky jako by měly křídla a na 

pokyn jeho ruky létaly. Najednou posvátné vytržení publika přerušil 

cizorodý zvuk. 

Paganinimu praskla jedna struna. 
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Dirigent se zarazil. Orchestr doprovázející houslistu, utichl. Publikum 

oněmělo. 

Paganini ale nepřestal hrát. Díval se do partitury a dál na své housle 

spřádal kouzelné melodie. Za několik okamžiků mu ale praskla na 

houslích další struna. Dirigent se zastavil. Orchestr opět utichl. Paganini 

ale pokračoval.  

Jako by se nic nedělo, dál hrál překrásné melodie. Publikum si nevšimlo 

ničeho. Dokud s nepříjemným zavrzáním nepraskla třetí struna. 

Všichni zděšeně vykřikli: „Ach!“ Orchestr přestal hrát. Publikum 

zadrželo dech, ale Paganini pokračoval.  

Smyčec hbitě běhal po jediné zbývající struně houslí a vyluzoval 

nadpozemské tóny.  

Ani na jedinou notičku se nezapomnělo. Orchestr se vzpamatoval 

a publikum bylo přímo nadšené.  

Paganini ke své slávě přidal další vavřín.  

Stal se symbolem člověka, který dokáže nemožné.  

Osvoboď svého Paganiniho! 

Nevím, jaké problémy Tě trápí. Máš třeba problémy osobní, manželské. 

Nevím, co ti ničí pověst nebo práci. Ale jedno vím: určitě není vše 

ztraceno. Určitě máš aspoň jednu strunu, takže můžeš hrát dál.  

Nauč se vidět, že ti život vždycky nechává aspoň jednu strunu. Když ti 

není do zpěvu, nepovoluj. Zůstala ještě struna moudré vytrvalosti, 

to staré dobré „zkusím to ještě jednou“. 

Život ti nikdy nepřetrhne všechny struny. A nejlepší tóny zahraje 

vždycky ta zapomenutá struna: tvoje víra, vnitřní síla, tvoje naděje, ti, 

kdo tě mají rádi. 

 

Z knihy Hostina pro duši Bruna Ferrero  

vybrala Jana Vosmeková 
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Inspirace ke svatosti 

Svatý Filip Neri 

Kdy žil: 1515-1595 

Liturgický svátek: 26. 5. 

Stupeň slavení: památka 

Patron: patron humoristů; vzýván při neplodnosti žen, nemocech 

končetin; proti zemětřesení 

„Buďte veselí, synáčkové. Nechci jen, abyste se dopouštěli hříchů. Ale 

chci, abyste byli veselí, to chci. Veselý duch dosahuje snadněji 

křesťanské dokonalosti než duch zasmušilý. Pokračuj, synu, v tomto 

svém veselí, protože to je ta nejlepší cesta k dokonalosti." 

Radost a humor jsou vlastnosti, které Filipa snad nejlépe vystihnou. 

Narodil se ve Florencii a už jako malý byl velice bystré dítě. Vynikal ve 

studiu a vypadalo to, že z něj bude vynikající kněz. On ale zjistil, 

že věda ho svádí k pýše, proto studií zanechal a rozhodl se, že bude 

Bohu sloužit jako křesťanský laik. 

Pečoval o nemocné a opuštěné. Později také založil bratrstvo, které 

pečovalo o poutníky. Postupně si v Římě získal vynikající pověst, 

mnoho lidí za ním rádo chodilo. Nakonec se na žádost svého 

zpovědníka přeci jen vydal na kněžskou dráhu. 

Filip si nikdy nepotrpěl na okázalost víry, naopak druhé za ni 

napomínal nebo si z okázalých činů rád tropil žerty. Všechno v životě 

bral s radostnou lehkostí, vynikal svými vtipy a satirou, které však 

druhé nezraňovaly. Mnozí k němu rádi chodili ke zpovědi a pro rady. 

Jeho přítelem byl i František Saleský a Karel Boromejský. Dokonce mu 

bylo nabídnuto místo kardinála, které ovšem odmítl. 

Nevěnoval se jen kněžím a dospělým lidem. Miloval také práci s dětmi, 

učil je náboženství a skládal pro ně písničky. Filip byl mužem mnoha 
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darů, snad i proto celý život prosil Boha o pokoru, aby mu jeho 

oblíbenost nestoupla do hlavy. Celý život šel tak trochu proti proudu, 

nechtěl se nechat svazovat tradičními systémy. 

Filip byl spontánní a žertoval, kde se dalo. Občas lidem dával za 

pokání, aby nosili svůj plášť naruby. Jindy, když někdo toužil po 

asketickém pokání (nosit žíněnou košili), přání vyhověl, ale řekl, aby ji 

nosil na kabátu. Stál-li před ním talentovaný a vzdělaný mladík, posadil 

mu na hlavu klobouk a prohlásil: „Tohle bude krásný kardinál." Jeho 

slova se dokonce stala skutečností v případě mladého šlechtice 

Ditrichsteina. 

„Izidoor“ 

Mše svaté s intencemi v květnu 2021  

Sobota 1. května 

7:30 Za rodiče Synkovy, rodinu 

Kohoutovu, Miroslava Polreicha 

a duše v očistci 

Neděle 2. května  

5. neděle velikonoční 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Josefa Flesara, manželku, živou 

a zemřelou rodinu Flesarovu 

10:00 Za Miroslava Peřinu, rodiče, 

Blanku Peřinovu, rodinu Růžičkovu 

a duše v očistci 

Pondělí 3. května 
Svátek sv. Filipa a 

Jakuba, apoštolů 

18:00 Za rodinu Lemperovu 

a Vosmekovu a za dar pravé víry 

Úterý 4. května 18:00 Na poděkování za dar míru 

Středa 5. května 
18:00 Za Růženu a Jana Vlčkovy, syna, 

zetě a celou živou i zemřelou přízeň 

Čtvrtek 6. května 
Památka sv. Jana 

Sarkandra, kněze 

a mučedníka 

18:00 Za nová kněžská a řeholní 

povolání 

Pátek 7. května  18:00 Za dar víry pro děti a mládež 
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Sobota 8. května 

7:30 Na poděkování za Boží ochranu 

a s prosbou o Boží ochranu pro celou 

rodinu 

Neděle 9. května  

6. neděle velikonoční 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Bohuslavu Filipovou, Jana 

a Ludmilu Pospíchalovy a celou živou 

i zemřelou přízeň 

10:00  

Pondělí 10. května 18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Úterý 11. května 18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Středa 12. května 
18:00 Za živé i zemřelé členky Modliteb 

matek a na úmysly jejich modliteb 

Čtvrtek 13. května 
Nanebevstoupení Páně 

18:00 Za Jana a Marii Holcmanovy, 

jejich rodiče a sourozence, vnučku 

Lenku a rod Holcmanů a Fišarů 

Pátek 14. května 
Svátek sv. Matěje, 

apoštola 

18:00 Za Annu a Jana Chvátalovy, 

nemocnou osobu a duše v očistci 

Sobota 15. května 7:30 Za zesnulého kněze Josefa Krajíčka 

Neděle 16. května 

7. neděle velikonoční 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Marii a Josefa Jágrovy, jejich 

rodiče a sourozence 

10:00  

Pondělí 17. května 

18:00 Za Jana Musila, dva bratry, rodiče, 

jejich rodiče, duše v očistci a celou 

přízeň 

Úterý 18. května 
18:00 Za rodiče Laštovičkovy, zemřelé 

děti, zetě a snachy 

Středa 19. května 
18:00 Za uzdravení nemocných 

a obrácení hříšníků 

Čtvrtek 20. května 
Památka sv. Klementa 

Marie Hofbauera, kněze 

18:00 Za živé i zemřelé kněze – členy 

Sdružení čtyřiceti ran Kristových 

Pátek 21. května 

18:00 Za rodiče Landovy, tři zetě, dceru 

Zdeňku a celou živou i zemřelou 

přízeň 
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Sobota 22. května 7:30 Za zesnulého kněze Josefa Smolu 

Neděle 23. května 

Slavnost Seslání Ducha 

Svatého 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Jaroslava Baumruka, Vlastu 

a Stanislava Bártovy, jejich rodiče, 

sourozence, s prosbou o Dary Ducha 

svatého pro živou přízeň 

10:00  

Pondělí 24. května 18:00  

Úterý 25. května 18:00 Za zesnulého kněze Václava Hegra 

Středa 26. května 
Památka sv. Filipa 

Neriho, kněze 

18:00 Za Annu Čejkovou, manžela, dva 

syny, vnuka a živou a zemřelou rodinu 

Baumrukovu 

Čtvrtek 27. května 18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Pátek 28. května 

18:00 Za Alenu Pojmonovou, oboje 

rodiče, sourozence, švagra Josefa a za 

Boží ochranu a požehnání 

Sobota 29. května 

7:30 Za misie ve světě a za dary Ducha 

Svatého pro novou evangelizaci naší 

farnosti a naší země 

Neděle 30. května 

Slavnost Nejsvětější 

Trojice 

7:00 Za farnost 

8:30 Za rodiče Homolovy, Zvolánkovy 

a syna a celou živou i zemřelou přízeň 

a duše v očistci 

10:00  

Pondělí 31. května 
Svátek Navštívení 

Panny Marie 
18:00 

 

Změny vyhrazeny 

Modlitba  

Hlášky dětí: "Když Ježíš vstal z mrtvých, zjevil se nejprve ženám, 

aby se zpráva rozšířila rychleji." 

 

http://www.ledecns.farnost.cz/vtipy/ 
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Tabulka lektorů v květnu 2021 

SO 1           

NE 2 

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 3     Jindrová V.     

ÚT 4     Bártová J.     

ST 5     Laštovičková M.     

ČT 6     Chromá H.     

PÁ 7           

SO 8           

NE 9 

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 10     Jindrová V.     

ÚT 11     Bártová J.     

ST 12     Holcmanová Z.     

ČT 13     Chromá H.     

PÁ 14           

SO 15           

NE 16 

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 17     Jindrová V.     

ÚT 18     Bártová J.     

ST 19     Laštovičková M.     

ČT 20     Chromá H.     

PÁ 21           
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SO 22           

NE 23 

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 24     Jindrová V.     

ÚT 25     Bártová J.     

ST 26     Holcmanová Z.     

ČT 27     Chromá H.     

PÁ 28           

SO 29           

NE 30 

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

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

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

  

PO 31     Jindrová V.     

Zdena Holcmanová 

Tweetuj s Bohem 

ŽIJÍ KŘESŤANÉ JINAK NEŽ OSTATNÍ LIDÉ? 

Mezi nekřesťany je mnoho lidí, kteří jsou v podstatě dobří. Být 

v podstatě dobrý/á ale není to jediné, co pro nás má Bůh v plánu. Jeho 

plány jdou mnohem dál. Touží být součástí našeho života a chce, 

abychom se stali svatými. Zní to jako náročný požadavek, ale s Ježíšem 

dokážeme úžasné věci. 

LÁSKA NEBO PRAVIDLA? 

To nejdůležitější, co Ti Ježíš říká, je, že Bůh tě miluje. Aby Ti pomohl 

vracet tuto lásku zpět, dal nám dvě přikázání: „Miluj Pána, svého Boha, 

celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí… Miluj svého 

bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon 

i Proroci. (MT 22,37-40)” Naším hlavním úkolem je tedy milovat Boha 
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a bližního. Vším, co Ježíš říkal a dělal, vysvětloval tato přikázání. Dal 

svým následovníkům za úkol podle nich žít. To znamená i Tobě! 

Jestliže Boha miluješ, chceš žít tak, jak si přeje. Desatero vysvětluje 

jeho záměr. Ale Ježíš od nás žádá, abychom dělali víc, než se jen řídili 

Desaterem. Dal nám také blahoslavenství a řeč o posledním soudu, 

v které nám říká: „Co jste udělali nebo odmítli udělat pro druhé, 

udělali jste nebo odmítli udělat pro mě“ (MT 25,31-46). Církev shrnula 

křesťanskou lásku, kterou od nás Ježíš vyžaduje, do skutků 

milosrdenství.   

Ta dvě přikázání lásky fungují dvěma směry: Když pomáháme druhým 

k lepšímu životu, stává se tak i náš život lepší. Dát jídlo bezdomovci, 

navštívit osamělého starého člověka, pomoci svému postiženému 

sousedovi – to je jen pár příkladů. Pravá křesťanská láska a starost 

o druhé by měla být vždycky doprovázená evangelizací, vyprávěním 

druhým o Ježíšovi. Z dobrého důvodu je nejdůležitějším skutkem 

milosrdenství vyučovat. Znamená to, že každý křesťan je povolaný 

k tomu, aby druhým vysvětloval radostnou zvěst o Ježíšovi. Naše víra 

v Ježíše je tím, o co se chceme s druhými rozdělit ze všeho nejvíc. 

Vždyť je to to nejkrásnější, co máme, a chceme, aby mohli uvěřit 

všichni!  

MILUJ A DĚLEJ, CO CHCEŠ 

Velký sv. Augustin jednou řekl: „Miluj a dělej, co chceš“. Je to 

opravdu hluboké tvrzení, protože co se může pokazit, jestliže děláš 

všechno opravdu s láskou? Pravá láska se zajímá o druhé. Můžeme 

prosit Boha o jeho milost, abychom se naučili, jak se skutečně zajímat 

o dobro druhých. Můžeme tak ve svém životě krok za krokem růst 

a chovat se víc a víc jako praví křesťané. Jak to vyjadřuje sv. Pavel: 

„Vy všichni, pokřtěni v Krista, oblékli jste se v Krista.” (GAL 3,27) 

Od svého křtu se nazýváme křesťany, protože patříme Kristu. Měli 

bychom svou láskou k druhým ukazovat, že k němu patříme. 

PŘÁTELSTVÍ A BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ 

Boží přikázání ukazují, jak moc nás Bůh miluje. Ví mnohem lépe než 

my sami, co potřebujeme, abychom našli pravé štěstí. Přikázání nám 

pomáhají žít dobře s Bohem a s druhými. Sv. Tomáš Akvinský to 

vysvětluje následujícím způsobem: Když člověk roste ve svém 
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přátelství s Bohem, bude mít větší touhu dodržovat jeho přikázání, 

protože ten, kdo Boha skutečně miluje, má rád i to, co Bůh miluje. 

SKUTKY TĚLESNÉHO MILOSRDENSTVÍ 

1. Sytit hladovějící. 

2. Poskytovat přístřeší lidem bez domova. 

3. Oblékat ty, kdo nemají nic na sebe. 

4. Ujímat se těch, kdo jsou na cestách. 

5. Navštěvovat nemocné. 

6. Navštěvovat uvězněné. 

7. Pohřbívat zesnulé. 

 

SKUTKY DUCHOVNÍHO MILOSRDENSTVÍ 

1. Dávat radu pochybujícím. 

2. Poučovat neznalé. 

3. Napomínat ty, kdo hřeší. 

4. Těšit zarmoucené. 

5. Odpouštět urážky. 

6. Trpělivě snášet obtíže. 

7. Prosit Boha za živé i mrtvé. 

 

Převzato z knihy Tweetuj s Bohem,  

upraveno, Marie Bruknerová 

Farní tábor hledá kuchařky/kuchaře 

Chtěli bychom Vás poprosit o pomoc se zajištěním stravování na farním 

táboře, který se uskuteční ve Fryšavě pod Žákovou horou. Hledáme dvě 

ochotné kuchařky či kuchaře. Jednalo by se o dny od pondělí 19. 7. 

do pátku 23. 7. 2021. Moc Vás prosíme o zapojení se, protože bez Vás 

by bylo obtížné tábor uskutečnit.  V případě zájmu prosím kontaktujte 

Kláru Novotnou (mob. 775 661 588). Předem děkujeme. 

 

Vedoucí farního tábora    
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Asango 

   Asango, buddhistický světec, meditoval dlouhých sedm let v horské 

jeskyni. Toužil po tom, aby se mu zjevil Maitreja, v buddhistické 

představě kdosi podobný křesťanskému vykupiteli, ale Maitreja 

nepřicházel. Asango to vzdal a vrátil se zpátky do města, kde svému 

mistru vyprávěl o tom, že jeho čekání bylo marné. Mistr mu řekl: 

„Medituj dalších sedm let, pak se ti zjeví.“  

   Asango se vrátil do své jeskyně v Himálajích a meditoval. 

Ale Maitreja nepřicházel. Asango se zklamán vrátil do města. Na kraji 

města ležel u cesty pokousaný pes plný hnisajících ran. Asango se 

k němu ze soucitu sklonil a najednou se mu zjevil Maitreja. Asango 

povídá: „Proč přicházíš až teď? Meditoval jsem dlouhá léta a tys 

nepřišel.“ Maitreja mu odvětil: „Byl jsem s tebou po celou dobu ve tvé 

jeskyni, ale tys mne neviděl. Teď, když se cvičíš v milosrdenství, mne 

vidíš.“ 

Milosrdenství chci, a ne oběť. (Mt 9, 13) 

 (Petr Weissman: Laskavé slovo na každý den) 

Duchovní správci naší farnosti 

11. Jaroslav Bošina 

• narozen 1916 v Litomyšli 

• dlouholetý duchovní správce ve Velké Losenici 

• protože Nížkov neměl vlastního faráře, dojížděl do naší farnosti 

• za jeho působení se v Nížkově začalo pohřbívat na novém 

hřbitově 

• zemřel roku 1990 a pohřben je ve Velké Losenici 

• administrátor excurrendo v letech 1958 – 1970 

Co nám ho v kostele může připomínat: 

• současná venkovní omítka kostela, která zčásti byla pořízena 

ještě za jeho působení 

(Jaroslav Jelínek) 
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Papež František a úcta k Panně Marii rozvazovačce uzlů 

 Zobrazení Panny Marie jako té, co rozvazuje uzly, se stalo známým 

teprve nedávno, ale počátky sahají tři sta let do minulosti.  

Na rozdíl od pobožností, které mají kořeny v mariánských zjeveních 

v Lurdech nebo ve Fatimě, tato pobožnost pochází z Mariiny přímluvy 

v problémovém manželství. 

Stalo se to v roce 1615, kdy německý šlechtic Wolfgang Langenmantel 

a jeho manželka Sofia měli vážné manželské problémy. Když 

se Wolfgang z posledních sil snažil vyhnout rozvodu, dal si poradit 

od jezuitského kněze Jákoba Rema, který byl známý svou úctou 

k Panně Marii. Páter Rem povzbudil Wolfganga, aby tyto manželské 

problémy předložil Panně Marii. 

Tito dva muži se čtyřikrát společně modlili během 28 dní a při 

posledním setkání dal Wolfgang páteru Removi svou manželskou 

stuhu. (Jak bylo tehdy zvykem, nevěsta a ženich byli během svatebního 

obřadu svázáni stuhou. Byl to symbol jejich nové jednoty jako 

manželského páru.) Zatímco se modlili, otec Rem pozvedl stuhu 

k obrazu Panny Marie Sněžné. Obětoval jí "manželský svazek" a prosil 

ji, aby "rozvázala všechny uzly" ve vztahu Langenmantelových. Když 

kněz stuhu vyrovnal, byla sněhobílá. 

Wolfgang nabral odvahu a domů se vrátil s novou nadějí pro 

manželství. A přestože podrobnosti se v dějinách ztratily, je známo, 

že se nakonec se Sofií smířil. 

Příběh o jejich zachráněném manželství se předával dál – nejprve jejich 

synovi a potom vnukovi Jeronýmovi Langenmantelovi, který se stal 

knězem. Kolem roku 1700 otec Langenmantel dal namalovat příběh 

svých prarodičů. Umělec přišel s obrazem, na kterém Panna Maria 

rozvazuje uzly na manželské stuze Sofie a Wolfganga – byly 
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to symboly problémů, které je přivedly na pokraj rozvodu. Jeden anděl 

podává zauzlenou stuhu Panně Marii a druhý z jejích rukou přijímá 

vyrovnanou stuhu. 

Tato malba byla skrytá v německém Augsburgu – nejprve v Kostele 

svatého Petra am Perlach, pak v tamním karmelitánském 

klášteře. V 80. letech 20. století ji vrátili do kostela a tam ji poprvé 

viděl Jorge Mario Bergoglio, který byl v Německu na 

studiích. Budoucího papeže Františka tento obraz uchvátil, koupil si 

jeho pohlednici a přinesl ji do rodné Argentiny. Když šířil tuto 

pobožnost, stala se velmi oblíbenou. 

"Je velmi těžké dobrat se přesného původu. Existuje více teorií a bylo 

by zapotřebí důkladného výzkumu. Podle některých verzí je autor 

neznámý, jiní ho přisuzují jmenovanému malíři, další zase hovoří 

o jiných umělcích. V každém případě originál není signovaný. Jisté 

však je, že obraz v očích věřících vzbuzuje náboženskou úctu 

a vyrovnanost, přestože jsou všemožně zkoušení. Přicházejí k němu lidé 

s rodinnými problémy, mnozí otcové a matky, kteří mají problémy 

s dětmi, zejména kvůli drogám. Utíkají se k němu nemocní a lidé, kteří 

ztratili práci. Rád bych řekl toto: Modlíme se k Nejsvětější Panně, která 

rozvazuje i ten poslední uzlík. Jako brána k nebi, která rozvazuje uzly 

duší v očistci. " 

Uzel, vzniklý neposlušností Evy, byl rozvázán poslušností Marie, 

co svázala Eva nevěrou, to rozuzlila Panna Maria vírou, píše sv. Irenej 

ve spisu Proti bludům Adversus haereses (III, 22). I tento výrok 

církevního otce odkazuje k bavorskému obrazu. 

Není bez významu, že Svatý otec den po zvolení při svém prvním 

veřejném vystoupení zamířil do Santa Maria Maggiore, aby uctil 

mariánskou ikonu Salus Populi Romani, Spásy římského lidu. Jako 
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arcibiskup Buenos Aires se papež František vyznačoval velkou 

mariánskou úctou a také spontánně synovskou zbožností.  

Když vstupoval do katedrály, obdivoval mariánské obrazy a často se 

přibližoval k mariánským sochám, aby se jejich dotkl, tak jako 

poutníci. Velmi uctíval Pannu Marii z Luján. Ani jeden rok nevynechal 

účast na říjnové pouti do Luján. Zpovídal poutníky, kteří tam přicházeli 

pěšky z Buenos Aires, bez přestávky například i celou noc. Během 

slavnosti Těla a Krve Páně městem prochází procesí se sochou Panny 

Marie z Luján. Současný papež každoročně zasvěcoval město mateřské 

péči Panny Marie.  

Papež František vysvětloval, že i nás může svazovat naše vlastní 

neposlušnost. Když se neřídíme ve svém životě Boží vůlí, "v našem 

nitru se vytváří jakoby uzel. A tyto uzly nás obírají o klid 

a veselost. Jsou nebezpečné, protože několik uzlů může vytvořit 

zauzlení, které je vždy bolestivé a stále obtížněji se rozmotává. 

Božímu milosrdenství, jak víme, nic není nemožné! I ty nejzapeklitější 

uzly se rozvazují jeho milostí. A Maria, která svým, ano 'otevřela dveře 

Bohu, aby rozvázal uzel dávné neposlušnosti, je Matkou, která nás 

trpělivě a laskavě přivádí k Bohu, aby jako milosrdný Otec rozvázal 

uzly, které jsou na naší duši. " 

A co jsou ty "uzly na naší duši"? Uzly finančních potíží, starostí o dítě, 

které sjelo z cesty, závislosti, nemoci, deprese, rozvodu, neplodnosti, 

nezaměstnanosti ... Většina z nás řeší alespoň jeden velký 

uzel. Ne všechny jsou důsledkem našeho hříchu. Některé uzly jsou 

jednoduše bolestivé situace, které pocházejí z toho, že žijeme v hříšném 

světě. 

Ať je jejich důvod jakýkoliv, tyto uzly jsou takové zamotané, že si 

téměř zoufáme, jestli se vůbec dají rozvázat.  
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Papež František říká: "Všechny uzly srdce, všechny uzly svědomí 

mohou být rozvázány. Prosím Marii, aby mi pomohla důvěřovat v Boží 

milosrdenství, abych se dokázal změnit. Ona, žena víry, nám jistě 

řekne: „Jdi za Pánem. On ti rozumí.“ A ona, Matka, nás bere za ruku 

a přivádí do náruče milosrdného Otce. " 

Jaký uzel ve vašem životě vám způsobuje bolest? Povzbuzuji vás, 

abyste svůj problém svěřili Panně Marii. Když bude rozvazovat uzel, 

bude poukazovat na Ježíše. On nám velmi jasně říká, že neexistují 

hranice toho, co Bůh dokáže udělat: "Amen, pravím vám: Jestliže 

budete mít víru jako hořčičné zrnko a řeknete této hoře: „Přejdi odtud 

tam! ' - přejde. A nic vám nebude nemožné "(Mt 17, 20). 

Modlitba k Panně Marii, rozvazovačce uzlů 

Svatá Maria, 

ty jsi byla celý život plná Boží přítomnosti, 

s pokorou si přijímala Otcovu vůli 

a ďábel tě nikdy nedokázal zaplést do svého zmatku. 

U svého syna ses přimlouvala za naše potíže, 

jak ses přimlouvala na svatbě v Káně. 

Svou pokorou a trpělivostí si nám dala příklad, 

jak rozplétat uzly našeho života. 

Navždy zůstáváš naší Matkou, 

 naprav a osvěcuj spojení, 

které nás spojuje s naším Pánem. 

Svatá Matko, Matko Boží a Matko naše, 

prosíme tebe, která s mateřským srdcem 

pomáháš rozplétat uzly našeho života, 

vkládáme do tvých rukou naše úmysly (uveďte modlitební úmysl) 

a prosíme tě, abys rozvázala každý uzel a zmatek. 

Svou milostí, přímluvou a příkladem 

nás osvoboď od všeho zla 

a rozvaž pouta, která nám brání  
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v sjednocení s Bohem. 

Dej nám, abychom 

vysvobození od každého zmatku a omylu 

nacházely Pána ve všech věcech, 

abychom v něm ukotvili své srdce 

a stále mu sloužili v našich bratřích a sestrách. 

Amen. 

/ Převzato z modlitby, která se připisuje papeži Františkovi / 

Zdroj:https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2018/01/papez-frantisek-ucta-

k-panne-marii_8.html, zpracovala: Jana Vosmeková 

Povolání k …  

Každá z nás máme určité povolání, bez ohledu na to, jestli ještě 

chodíme do školy. Slovo povolání totiž neznamená jenom to, že někdo 

pracuje jako učitelka, kadeřnice nebo úřednice. Má i hlubší smysl 

a význam...  

POVOLÁNÍ K ŽIVOTU 

Je to naše základní povolání. Dostali jsme je už ve chvíli, kdy začal náš 

život. Jak na toto povolání odpovídat? Objevuj své talenty a schopnosti 

a tím, co tě baví, se snaž obohatit i druhé. Možná, že neumíš hezky 

zpívat nebo tančit, ale baví tě povídat si s lidmi. Co ti brání promluvit 

s někým, kdo je smutný, nebo zajít navštívit toho, kdo by se mohl cítit 

osamělý? 

POVOLÁNÍ K LÁSCE 

„Povolání k lásce je vaším základním povoláním,“ řekl blahoslavený 

Jan Pavel II. - Aby život nebyl jen přežíváním, aby měl jiskru a páteř, 

musím pro někoho žít: pro Krista a pro druhé lidi. 

 Jak na toto povolání odpovídat?  

Pěkně to vyjádřil otec biskup Jan Vokál v jednom ze svých dopisů 

mladým: „O Pánu Ježíši víme, že nás miluje bezmezně a vždy. Naším 

úkolem je naslouchat mu a jít jeho lásce vstříc. Nečekat, až nás zaplaví 

jako jednostranný cit. Nestěžovat si, že nic necítíme. Abychom si mohli 

zamilovat Krista, musíme ho hledat a následovat, aktivně ho poznávat 

skrze Písmo a život církve, její svátosti.“ A láska k druhým lidem? Toto 
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povolání se uskutečňuje prostřednictvím mnoha drobných skutků, 

kterými sloužíme druhým.  

POVOLÁNÍ KE SVOBODĚ 

“Vy jste byli povoláni ke svobodě. Jen nemějte svobodu za příležitost 

k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.” (Gal 5, 13)  

Opravdová svoboda neznamená, že si budu dělat, co chci, kdy chci, bez 

ohledu na lidi kolem sebe. Znamená, že se můžu svobodně rozhodnout 

pro dobro. Sama se rozhodnout, aby se ve mně mohlo „vynořit“ to 

nejlepší a nejkrásnější. 

Jak na toto povolání odpovídat? Poslouchej své svědomí a snaž se podle 

něj jednat – rozhodovat se svobodně pro dobro. Každý den znovu. 

ŽIVOTNÍ POVOLÁNÍ  

Povolání k manželství: Manželství předchází hledání a vybírání 

vhodného životního partnera a období chození. Potom přichází na řadu 

rozhodnutí. Volba. Je tohle skutečně člověk, se kterým chci jít životem? 

Dovedu si ho představit jako otce našich dětí? Můžu se na něj 

spolehnout? Můžu mu důvěřovat? 

Povolání k zasvěcenému životu:  

Toto povolání naplňují křesťané, kteří zvláštním způsobem odpovídají 

na Boží lásku. Dávají se cele k dispozici Bohu a jeho království. Svým 

zasvěcením ukazují na to, že Bůh je ze všeho nejdůležitější. 

Jak poznat, k jakému životnímu povolání mě Bůh volá? 

Zatím jsi a ještě delší dobu budeš ve věku, kdy se tě velké a definitivní 

životní rozhodnutí netýká. Už dnes ale můžeš začít prožívat svůj život 

naplno a „cvičit ucho na Boží hlas“ (modlitbou, životem pro druhé 

a s druhými). Ať už tě Bůh volá k čemukoliv, neboj se, on nejen volá, 

ale dává i sílu životní povolání uskutečňovat. 

Tip IN!: Začni se každý den ráno modlit za své budoucí povolání: 

Pane, prosím, ukaž mi, čím mě chceš mít. Kéž své životní povolání 

poznám a dokážu ho naplnit. 

Zdroj: Časopis In! – dívčí svět, duben 2014 

(upraveno), Marie Bruknerová 

Odvaha a síla hlásat evangelium 

  Ježíš, pro nás ukřižovaný a vzkříšený, je jediný Pán. A on nás zve, 

abychom jako apoštolové hleděli na jeho rány a v duchu se jich  
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dotýkali, a tak nalezli a zakoušeli své uzdravení. Ježíšovy rány jsou 

trvalým důkazem jeho lásky a solidarity s námi, jsou však také obsahem 

našeho svědectví. Svěříme-li se do služby Bohu, on si nás pokaždé 

dokáže někde použít. Moc krásná je myšlenka, že Bůh nemá jiné ruce 

než ty naše.  

   V jedné brazilské písni se zpívá: 

„Jenom Bůh může dát víru, ale Ty o ní můžeš dát svědectví.   

Jenom Bůh může dát naději,  

ale Ty můžeš vlít důvěru svým bratřím a sestrám. 

Jenom Bůh může dát lásku, ale Ty můžeš naučit milovat. 

Jenom Bůh může dát pokoj, ale Ty můžeš zasévat jednotu. 

Jenom Bůh může dát sílu, ale Ty můžeš být oporou. 

Jenom Bůh je cesta, ale Ty ji můžeš ukázat ostatním. 

Jenom Bůh je světlo, ale Ty ho můžeš zapálit v lidských očích. 

Jenom Bůh je život, ale Ty můžeš v ostatních vzkřísit touhu žít. 

Jenom Bůh může udělat to, co se zdá nemožné, 

ale Ty můžeš udělat to, co je možné. 

Jenom Bůh sám sobě stačí, ale raději spoléhá na TEBE. 

Pokojný a požehnaný tento krásný jarní čas Vám přeje Vlasta Jindrová 

                   Zpracováno z přenosu velikonoční homilie na TV NOE 

Pozvání pro děti 

Milé děti! 

Jestlipak víte, kdo má svátek druhou květnovou neděli? No přece 

naše maminky! Tak věřím, že své mamince dáte pěknou kytičku nebo 

namalujete krásný obrázek.:) A víte, kterou maminku oslavujeme 

od prvního do posledního května? Tu naši nebeskou – Pannu Marii. 

A tak bychom jí mohli dát dárek, a každé úterý v květnu se sejít 

a společně se k Panně Marii pomodlit. Bude to májová pobožnost pod 

vedením dětí. Také pro vás bude připraveno májové snažení, 

ve kterém budeme „dláždit“ cestičku mezi událostmi Mariina života. 

Proto, milé děti, přijďte do kostela v úterý 4. května. v 17:20., tam se 
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dozvíte víc. A nebojte se, nebude to složité, vy to určitě zvládnete, ale 

my bychom to bez vás nezvládli! 

Tak se na všechny moc těšíme! Pan farář a já.:) 

Lenka Omesová, vaše katechetka 

Někdy je těžké uvěřit, že Ježíš je s námi i dnes  

Ježíš řekl učedníkům: "Pokoj vám!" Zděsili se a ve strachu se 

domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: "Proč jste rozrušeni a proč vám 

v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: 

vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá 

maso a kosti, jak to vidíte na mně." A po těch slovech jim ukázal ruce 

a nohy.    Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen 

se divili. Proto se jich zeptal: "Máte tady něco k jídlu?" Podali mu kus 

pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. srov. Lk 24 ,38-43 

Příběh o tom, jak se Ježíš po svém zmrtvýchvstání vrátí ke svým 

přátelům má mnoho co říci i nám. Možná si říkáme, jak je možné, 

že učedníci nemohli uvěřit tomu, že se k nim Ježíš vrátil, že skutečně 

vstal z mrtvých. Vždyť jim přeci říkal, že to tak bude. My se ale často 

nacházíme v podobné situaci. 

Kolikrát Ježíš vstoupil do našeho života a my jsme ho nepoznali nebo si 

nechtěli přiznat, že je to skutečně on, kdo k nám přichází s nějakým 

poselstvím? Kolikrát jsme čekali, než nás skutečně přesvědčí, že je 

i v této době stále s námi, různě jsme ho zkoušeli a prosili o znamení. 

Je pro nás někdy tak těžké uvěřit, že je s námi i dnes, a že mění naše 

životy. Chceme důkazy, toužíme se o jeho přítomnosti přesvědčit. Ježíš 

je trpělivý a odpovídá na naše otázky, dává nám důkazy své přítomnosti 

a lásky. Záleží jen na tom, zda je naše mysl otevřená a dokáže je 

skutečně přijmout a neodmítat je. 

Je s námi, přichází, aby proměňoval naše životy a tvořil věci nové 

a lepší. Dovolme Mu, aby k nám mohl přicházet, zůstávejme v Jeho 

přítomnosti. Je jen na nás, jestli tomu věříme… 

Převzato z: https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/nekdy-je-tezke-uverit-ze-

jezis-je-s-nami-i-dnes 
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Snést pochybnosti 

Zůstat ve spojení 

Modlit se znamená udržovat spojení, kontakt s Bohem. A to můžeme 

dělat úplně všude. Nejenom doma a v kostele. Máme pro vás několik 

způsobů, jak se modlit venku. 

Procházka s Ježíšem  

Vyber si místo, které máš ráda, kam se sama těšíš, ktere bys ráda 

ukázala někomu, na kom ti záleží. Nebo jdi na nové místo a měj oči 

otevřené pro všechny krásy a zajímavosti. O všem, co tě zaujme, mluv 

hned s Ježíšem. Pověz mu o všem, co vidíš. Mysli při tom na to, 

že mluvíš se samotným tvůrcem. Důvodu k obdivu, úžasu, chválám 

i vděčnosti je spousta, stačí mít otevřené oči a vnímavé srdce. 

Jiná varianta:  

Popros ráno Ježíše, aby šel s tebou dnes do školy. Co nejčastěji 

si cestou připomeň, že je s tebou. Dívá se na tebe, na tvé jednání 

s lidmi, na tvé studium. On vidí i to, co lidé nikdy. 

Čtení Bible 

Zajdi si do přírody a na klidném místě si přečti žalm 148: “Chvalte 

Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách…” Každý verš v sobě nech 

chvíli působit. “Zpívej” Bohu vděčnou chválu. Třeba najdeš jiný žalm, 

který tě zaujme a bude ti blízký. 

Neviditelné směrovky 

Všimni si, kolik křížů, kapliček a svatých obrázků je kolem cest či na 

domech. Čti je jako znamení víry, lásky a vděčnosti těch, kteří je 

budovali, a jako pozvání k projevu víry a k modlitbě. Mnohé byly kdysi 

budovány jako orientační značky na rozcestích. I tobě připomínají: Jdu 

správně ke konečnému cíli života? Líbí se Bohu, co teď dělám, kam 

jdu? Zamysli se nad tím. Případně změň plány či směr, nebo se vrať. 

Spousta živých obrazů 

Potkáváš lidi. Všichni jsou stvořeni k obrazu Božímu. Zkus v nich vidět 

Boha. V někom je možná Boží obraz znetvořený, možná ten člověk 

v sobě Boha dokonce úmyslně zabil. Pak v něm hledej Ukřižovaného, 

který byl zabit pro naše hříchy. Je mrtev, ale vstane k novému životu. 

Právě tady máš konkrétní příležitost věřit ve vzkříšení mrtvého Krista. 
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Tady máš příležitost milovat Boha v člověku, který Boha v sobě neumí 

nebo nechce milovat.  

Hledání dobra 

Svět kolem nás je zaměřený na hledání zla. Všechny sledované zprávy 

mluví o válkách, smrti, katastrofách a skandálech. Vypadá to jako šíření 

kultury smrti a fascinace všudypřítomným zlem. Věříš v Boha, který je 

Dobro a Láska. Procvič si jiný pohled. Neposílej dál negativní zprávy, 

ale hledej Boží jednání v lidech a ve světě. Rozhlížej se kolem sebe 

a hledej projevy dobra. Objevuj dobro v jednání lidí, nacházej 

v každodenních událostech stopy Božích darů a mluv o nich. Staň se 

šiřitelem dobrých zpráv – evangelia. 

Když tíží hřích 

Možná máš problém s nějakým konkrétním hříchem, se kterým bojuješ 

už dlouho. Během volných chvil zajdi do přírody a najdi kamínek, který 

bude symbolizovat tvůj konkrétní hřích. Vezmi ten kamínek do ruky. 

Představ si, že kráčíš k Ježíšovi s tímto hříchem v ruce. Pak přijde 

chvíle, kdy kamínek – svůj hřích Ježíšovi odevzdáš. Je to jediná věc, 

kterou Ježíšovi můžeš dát. On je jediný, který tě může obejmout s celou 

tvou minulostí. On je jediný, který tě může obejmout se všemi tvými 

hříchy. Jen hledej jeho lásku, vnímej jeho lásku, vnímej jeho odpuštění. 

Potom rozevři dlaň a podej mu kamínek. Můžeš ho vzít s sebou na mši 

svatou a držet ho v ruce, nebo ho od sebe odhoď. 

Zdroj: Časopis In! – dívčí svět, červen 2014 

(upraveno) 

 

Rekonstrukce kříže na hřbitově 

 Na hřbitově byl opraven kříž, jehož stav odpovídal datu svého 

postavení. Kříž zde stál v podstatě bez větších oprav od založení 

hřbitova v šedesátých letech minulého století. Po odsouhlasení 

finančního příspěvku na celkovou opravu na zastupitelstvu obce byl 

litinový kříž demontován, byly rozebrány jeho jednotlivé části. Všechny 

části byly pečlivě očištěny, natřeny kvalitní barvou a korpus Ježíše 

pozlacen. Před konečnou montáží byl mechanicky očištěn a ošetřen 

i mramorový podstavec. Zde je na místě poděkovat paní Marii 

Loubkové, pánům Zdeňku Bruknerovi a Bohuslavu Eliášovi st., kteří 
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nám s renovací kříže bezplatně pomohli. A zvláštní poděkování patří 

panu Bohuslavu Bruknerovi, který se největším dílem podílel na celé 

rekonstrukci. 

Všem Pán Bůh zaplať za velmi povedené dílo. 

Bohuslav Eliáš ml. 
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