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Motto: 

„Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.“  
(J 14, 18) 

 

Boží Tělo 

 
 

https://www.evangnet.cz/bible?b=nu6%2C24-26
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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: 

 

Červenec 2021: 

▪ Všeobecný úmysl: Modleme se, abychom i v okolnostech 

sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu 

a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství. 

▪ Národní úmysl: Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby 

obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře rozlišovali 

podstatné kroky ve svém životě. Modleme se také za 

organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání 

mládeže v Hradci Králové. 

▪ Farní úmysl: Za svěcence (tj. za ty, kdo mají přijmout svěcení).  

Srpen 2021: 

▪ Evangelizační úmysl: Modleme se za mladé lidi, kteří 

se s podporou celého křesťanského společenství připravují na 

manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce. 

▪ Národní úmysl: Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety 

a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti 

na přijetí svátostí. 

▪ Farní úmysl: Za zdařilou přípravu a průběh oprav farního 

majetku   

Anděl Páně…  
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Slovo kněze 

Milí farníci, 

na dveře ťukají prázdniny. Řada z nás na dovolenou vyrazí po Česku, 

někteří i do zahraničí. Člověk není stroj, a proto potřebuje odpočinek. 

Prázdniny a dovolené by pro nás měly být dobou, kdy načerpáme nové 

síly nejen tělesné, ale i duchovní (já se třeba chystám na exercicie). 

Dnes už díky internetu máme tu výhodu, že si předem z pohodlí 

domova můžeme najít, kde a kdy se v místě našeho prázdninového 

pobytu nebo jeho okolí konají katolické bohoslužby, zvláště pak nedělní 

mše svatá.   

Prosba o včasné podání přihlášek k výuce náboženství 

Už nyní je čas zamyslet se také nad tím, co bude po prázdninách. Proto 

bych chtěl požádat rodiče, kteří si přejí, aby jejich dítě navštěvovalo ve 

školním roce 2021/2022 nepovinný předmět římskokatolické 

náboženství na Základní škole Nížkov, aby už před prázdninami 

odevzdali ve škole přihlášky.   

Zároveň bych chtěl na tomto místě poděkovat naší nové katechetce, 

paní Lence Omesové, která se loni v září statečně ujala výuky 

náboženství v době dosti nesnadné, a přesto dokázala děti zaujmout. 

Z jejích hodin náboženství budou mít radost jistě i nastávající prvňáčci.  

Kdo můžete, nechejte se prosím očkovat 

Nedávno mi vytanula na mysli dvě stará česká přísloví: „V Boha 

doufej a sám foukej“ a „Člověče přičiň se, Pánbůh ti pomůže“. Bůh 

stvořil svět i člověka účelně. Člověka Bůh uspořádal tak, že rozum by 

v nás správně měl „mít navrch“ nad emocemi a pudy. Rozumnou reakcí 

na koronavirus je určitě očkování, pokud tedy samozřejmě v tom 

konkrétnímu člověku nebrání nějaká vážná zdravotní překážka.  

Pokud tedy nemáte nějaké závažné zdravotní kontraindikace, tak 

vás, milí farníci a další čtenáři prosím, nechejte se proti koronaviru 

očkovat. Pomůžete tím sobě i druhým. Usnadníte tím situaci nejen 

zdravotníkům, ale i žákům, studentům, jejich rodičům a učitelům 

a mnoha dalším. V boji s koronavirem jsme všichni takříkajíc na jedné 

lodi, podobně jako v mnoha jiných oblastech života.  

Někteří mají z očkování obavy. Dovolil bych si tyto obavy rozlišit 

do dvou skupin. První jsou různé vedlejší účinky, které ale 

nepředstavují větší zdravotní riziko (jako třeba teplota, malátnost apod.) 
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Nad těmi obavami je podle mne rozumné mávnout rukou a dále se jimi 

nezabývat.  

Zcela jiné jsou obavy z vážných až fatálních následků, které se 

objevily sice v malém množství, ale rozhodně je nelze podceňovat. 

Příkladem mohou být případy mozkové žilní trombózy po aplikaci 

vakcíny Astra Zeneca, kde např. v Německu považují souvislost za 

prokázanou. V případě těchto obav je na místě poradit se s lékařem 

(např. u mozkové žilní trombózy je známo, že rizikovým faktorem je 

zejména souběh genetických předpokladů a užívání hormonální 

antikoncepce – proto jsou nejohroženější mladé ženy; mimochodem 

mravní učení katolické církve hormonální antikoncepci neschvaluje).          

Jáhenské svěcení Pavla Jelínka 

Zlatým hřebem letošního roku ve farnosti bude nejspíše – dá-li Pán – 

jáhenské svěcení Pavla Jelínka. Protože Pavel Jelínek je z naší diecéze 

letos jediný bohoslovec, který by měl přijmout jáhenské svěcení, 

nabídnul mu pan biskup možnost jáhenského svěcení v domovské 

farnosti.   

Pavlovo jáhenské svěcení se plánuje na sobotu 10. července. Poněvadž 

jsem už ve farnosti v souvislosti s tímto datem zaslechnul slovo 

„primice“, tak bych zde chtěl připomenout, že se skutečně jedná 

o jáhenské svěcení. Na Pavlovo kněžské svěcení, které by se určitě 

konalo v katedrále, a na následnou primiční mši svatou si budeme 

muset ještě nějakou dobu počkat.  

Svátost kněžství má tři stupně a jáhenským svěcením dotyčný muž 

přijímá její první stupeň. Zároveň je takzvaně inkardinován (česky 

bychom mohli snad říci začleněn) do určité diecéze nebo řádu. Ti, kdo 

přijímají jáhenské svěcení jako neženatí, na sebe berou závazek života 

v celibátu. Teprve ve druhém stupni přijímá dotyčný kněžské svěcení.  

Na vysvětlenou snad můžeme uvést, že jáhenské svěcení může se 

souhlasem manželky přijmout také ženatý muž. Jako ženatý už potom 

ovšem v římskokatolické církvi nepřijímá svěcení kněžské, a proto bývá 

někdy nazýván trvalý jáhen. Mezi tyto trvalé jáhny patří například Jan 

Kunc z Polné.   

Co vlastně je náplní jáhenské služby? 

Jáhenská služba vznikla už v prvotní církvi, jak nám to dosvědčuje šestá 

kapitola Skutků apoštolů. Prvním posláním jáhnů byla charitativní 

činnost, záhy se k tomu přidala i péče o církevní majetek (z něhož se 
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mimo jiné poskytovala charitativní pomoc). Ve středověku samostatná 

jáhenská služba zanikla a byla obnovena po Druhém vatikánském 

koncilu. V současné době u nás roste počet trvalých jáhnů a lze čekat, 

že i do budoucna poroste jejich význam ve správě farností.   

Jak se píše v obřadech jáhenského svěcení: „K povinnostem jáhna patří, 

pokud mu to příslušná autorita přidělila, slavnostně udělovat křest, 

uchovávat a rozdávat eucharistii, jménem církve asistovat při uzavírání 

manželství a žehnat mu, přinášet umírajícím svátostnou posilu na cestu 

do věčnosti, předčítat věřícím Písmo svaté, vyučovat a povzbuzovat lid, 

předsedat pobožnostem a modlitbě věřících, udělovat svátostiny a vést 

obřady rozloučení se zemřelými a pohřební. Jáhnové se věnují úkolům 

charitativním a administrativním.“  
P. Zdeněk Sedlák 

Akce, události, nabídky, upozornění 

 Svaté přijímání doporučujeme v tomto období přijímat na ruku.     

 Prosíme vás proto všechny o trpělivost, epidemiologická situace se 

– díky Bohu - stále zvolna zlepšuje, ale přesto i nadále plánování 

není právě snadné. Sledujte prosím ohlášky a internetové stránky 

naší farnosti.  

 Kostnice bude od července – dá-li Pán – opět otevřena 

v zavedených víkendových hodinách, tj. o sobotách a nedělích od 

14 do 17 hodin. Kdo by měl zájem a možnost pomoci s dohledem 

v kostnici, ať se prosím hlásí u faráře. 

 Před jáhenským svěcením bychom prosili o pomoc s úklidem 

kostela a fary (v sobotu 3. července) a také s přípravou techniky, 

laviček apod. před vlastním svěcením. 

 Vzhledem k přípravám na jáhenské svěcení je v červenci pastorace 

nemocných, konaná obvykle v druhém týdnu měsíce, přesunuta 

o týden dříve (Buková), resp. o týden později (Poděšín a Sirákov).    

 

Červenec:  

 1. 7. (1. čtvrtek) – dopoledne pastorace nemocných v Bukové (!!!), 

od 17:30 adorace za nová kněžská a řeholní povolání 

 2. 7. (1.pátek) – pastorace nemocných v Nížkově; od 17 hodin 

tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření 

 3. 7. (sobota) – úklid kostela a fary před jáhenským svěcením 
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 4. 7. (neděle) – pouť v Sirákově 

 5. 7. (pondělí) – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje (doporučený 

svátek) 

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

 12. 7.-15. 7. – dovolená duchovního správce (v naléhavých 

případech zastupuje P. Novák)  

 17. 7. (3. pátek) – dopoledne pastorace nemocných v Sirákově 

a Poděšíně (!!!) 

 18. 7.-24. 7. – farní tábor ve Fryšavě pod Žákovou horou 

 25. 7. (neděle) – sbírka na bohoslovce v misiích 

Srpen:  

 5. 8. (1. čtvrtek) –od 17:30 adorace za nová kněžská a řeholní 

povolání 

 6. 8. (1.pátek) – pastorace nemocných v Nížkově; od 17 hodin 

tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření 

 12. 8. (2. čtvrtek) – dopoledne pastorace nemocných v Bukové  

 13. 8. (2. pátek) – dopoledne pastorace nemocných v Sirákově 

a Poděšíně  

 15. 8. (neděle) – slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

 16. 8.-20. 8. – dovolená duchovního správce (v naléhavých 

případech zastupuje P. Novák)  

 22. 8. (neděle) – sbírka na opravy kostela (zvláště krovu) 

 23. 8.-27. 8. – dovolená duchovního správce (v naléhavých 

případech zastupuje P. Novák)  

 29. 8. (neděle) – v 15 hod. požehnání školních potřeb, školáků 

a studentů a následně farní odpoledne 

 

➢ Stručný výhled do dalších měsíců: 

 5.-12. 9. Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti 

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

 26. 9. (neděle) – poděkování za úrodu 

 28. 9. (úterý) – slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého 

národa 

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

 24. 10. (neděle) – misijní neděle 
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❖ Úklid fary: 10. 7. Jindrová Vlasta; 31. 7. Jágrová Marie;  

21. 8. Enderlová Miroslava 
Změny vyhrazeny 

Okénko (nejen) pro princezny 

Moje Princezno, … JSI MÁ VZÁCNÁ DCERA 

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

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

Tatínkova holčička. Tvůj pozemský otec Tě možná miluje a zbožňuje, 

ale jeho láska není dokonalá, ať už je jakkoli veliká – nebo malá. 

Dokonalá je pouze moje láska... protože já sám jsem Láska. Stvořil 

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

a chápu Tvé potřeby a touhy. Vidím Tvůj žal i zklamání a vášnivě 

a trpělivě Tě miluji. 

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

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

– a Ty poznáš, jaké nádherné místo v ráji jsem pro Tebe připravil. Do té 

doby upínej zrak k nebi a buď mi nablízku. Poznáš, že – ačkoli jsem 

Bůh – mé ruce nejsou příliš velké na to, aby Tě držely, má milovaná 

dcero. 

S láskou 

Tvůj Král a nebeský Tatínek 

 
Milostné dopisy od Tvého Krále Milované Princezně 

S. R. Shepherd 

Okénko (nejen) pro mládež  

Citáty na prázdniny 

„Spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí“  

(Jan Twardowski – kněz a básník) 

 

„Síla nepramení z tělesné zdatnosti. Vyplývá z nezkrotné vůle.“ 
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„Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc 

a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když 

nevím jak a odkud.“  

(Mahátma Gándhí – duchovní vůdce indického hnutí za nezávislost) 

 

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ 

„Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.“ 

(Antoine de Saint-Exupéry – spisovatel) 

 

 „Člověk nemůže žít bez lásky. Je sám sobě nepochopitelnou bytostí 

a jeho životu chybí smysl, nepozná-li lásku, nesetká-li se s ní, nezakusí-

li ji, nepřivlastní-li si ji nějak a neprokazuje-li ji aktivně druhým.“  

(Jan Pavel II. – papež) 

 

„Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim 

nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.“ „Protože všichni sdílíme tuto 

malou planetu Zemi, musíme se naučit žít v harmonii a míru mezi 

sebou a s přírodou. To není jen sen, ale nutnost.“ 

(Dalajláma – duchovní vůdce Tibetu) 

(www.citaty.net) 

Okénko (nejen) pro seniory 

Rady na cestu  

Rád bych vám svěřil něco, co bych nazval Rady na cestu. Mám jich 

dnes šest. Mé zaměstnání je duchovní doprovázení, tedy být na cestě 

s těmi, kteří usilují o solidní spiritualitu, a na této cestě je doprovázet. 

Následující rady jsou tedy podle mého nejlepšího vědomí a svědomí 

shrnutím doporučení, která dnes vidím jako nejefektivnější nástroje 

duchovního života. 

Zaprvé, choďte mnohem víc do přírody 

První radou tedy není meditace, modlitba, péče o druhé ani studium, 

ale první je to, co lidem nejvíce chybí a čehož nedostatek se nejvíce 



 

│9│ 

projevuje, a to je příroda. Proč? Nedostatek pobytu v přírodě 

zneschopňuje naše další úsilí. Jsme zavření v budovách, místnostech, 

chodíme po asfaltu a betonu, sedíme v autě. Nejdůležitější jsou 

samozřejmě vztahy, ale právě ty trpí naším vyčerpáním, egoismem, 

nevyspáním, přetížením, workholismem, ideologiemi, špatným vlivem 

zkažených lidí, závislostmi a strachy. A tohle všechno se dá rozpustit 

prostým pobytem v přírodě. Pak se teprve budeme moci v klidu vyspat, 

uspořádat si spiritualitu, život a vztahy. 

Jak na to? Potřebuje to návod. Mnoho lidí sice chodí do přírody, ale to, 

co mám na mysli, aby se projevil její transformační potenciál, aby nás 

proměňovala a umožňovala hlubší spiritualitu, je určitá bezcílnost, 

bezvýkonnost v přírodě. Jít si zaběhat do lesa je dobré, ale neběhat je 

lepší. Jděte si samozřejmě zaběhat, ale pak je potřeba se zastavit. Není 

cílem ujít nějakou vzdálenost nebo v tom lese něco vytvářet, dělat, fotit, 

kreslit. Odehrává se to bez nástrojů. Uvěřte, že je důležité nechat svůj 

telefon doma. Ne ho mít s sebou vypnutý, pro případ, že bych ho 

potřeboval. Ne! Jde o to, jít do přírody jenom proto, abych se nacházel 

v přírodě. Sedl si na pařez, promnul v prstech nějaké listy, abych si 

přivoněl, podíval se na květy. Ale nebudu je fotit. Zůstanu tam hodinu, 

dvě, tři, ale nebudu tam chtít něco dokazovat. Není to ani procházka 

s někým. Tento typ pobytu v přírodě vyžaduje samotu. Pokud máte 

strach, tak nechoďte tam, kde se bojíte. Samota v přírodě strach 

očišťuje a rozpouští. Proto je potřeba to opakovat. Třeba dvakrát třikrát 

týdně na hodinku nebo jen jeden dva dny za měsíc. Není to povinnost, 

je to rada. Pokud chcete hlubší spiritualitu, tohle pomůže s nejmenšími 

náklady, dokonce i časovými, a s obrovským efektem. Nechcete-li to, 

nikdo vás nenutí. 

Zadruhé, dostatečně spěte, pijte a hýbejte se 

Tohle nebudu rozvádět, ale pokud to zanedbáme, duchovní pokrok se 

prostě zastaví. Patří to tedy v prioritách velmi vysoko. 
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Zatřetí, nebuďte sami a buďte štědří 

To znamená: choďte mezi lidi, navštěvujte ostatní, zvěte je k sobě 

domů, do přírody, na výstavu. Jakkoli je samota potřebná a dobrá, 

vztahy a čas strávený s lidmi jsou nezbytné. Kdo si vystačí sám se 

sebou, je v podstatě až na výjimky nemocný člověk, ať už to ví, nebo 

neví a ať už ho to bolí, nebo nebolí. Naše štědrost se pak projeví tím, 

že se musíme dělit s ostatními o svůj čas, talenty, zdroje. Není to jenom 

rozdávání, štědrost je postoj potřeby se dělit. Bez manipulace tím, 

že něco někomu dám a pak za to něco očekávám. To není štědrost, to je 

obchod. 

Začtvrté, investujte čas do solidní spirituality 

Solidní! Takové, která vás, vaše vztahy a okolí uzdravuje a proměňuje 

k lepšímu. Je dobré položit si občas otázku, jestli je můj život vlastně 

dobrý. Poznáme to mimo jiné podle plodů. Plody dobrého duchovního 

života jsou tradičně rostoucí víra, naděje a láska. Kritériem mé 

spirituality ale nikdy nesmí být konformita, aby to vypadalo tak, jak to 

dělají ostatní, ideologie, že to tak má být, protože to někdo řekl, ale ani 

to, že se prostě cítím dobře. Člověk, který chodí pravidelně do kostela, 

modlí se breviář, růženec a tak dále, ale opovrhuje ostatními, šíří 

pomluvy a nenávist, takový člověk je křesťan jen podle jména. 

Pokrytectví je jedna z věcí, před kterými Ježíš varoval nejvíce. Jestli 

někdo šíří předsudky a nenávist, prostě mu nevěřte, ať je to kdokoli, od 

vašeho souseda po vašeho prezidenta nebo arcibiskupa. 

Spiritualita se pozná. Zeptejte se těch, kteří vás opravdu znají a mají 

zdravý úsudek, pokud někoho takového máte. A oni vám řeknou, jestli 

čas strávený s vámi je pro ně povzbuzením, nebo pohoršením. Jestli je 

povzbuzuje k tomu, aby šli dál, a dodává jim odvahu a radost, anebo 

jestli je to vysává a unavuje. Povrchní spiritualita je dobrá, hluboká 

spiritualita je také dobrá, ale neříkejme o povrchních věcech, že jsou 

hluboké. Hledejte tedy hlubší, kvalitnější, solidnější spiritualitu. A ano, 

bude to znamenat opuštění té povrchní. 
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Zapáté, mějte něco, na čem vám opravdu záleží 

Pokud investujete do toho, co jsem dosud zmínil, rozeznáte intuitivně, 

co máte dělat a co nechat plavat. Duchovní intuice je přirozená výbava. 

Pokud ji osvobodíme od nánosu předsudků, strachu a vyčerpanosti, 

sama nám ukáže, čemu máme věnovat své úsilí přednostně. Tradičně se 

tomu říká Boží vůle. Jednou jsem šel se skupinou lidí pouští a to 

nejčastější, co po týdnu chůze – kdy člověk celý den jen jde 

a v podvečer si postaví stan, pak se společně uvaří večeře, chvíli se sedí 

u ohně, pak se jde spát a ráno se zas vyrazí do horkého dne a mlčí se – 

lidi řekli, bylo, že se jim uspořádaly priority. Že najednou přímo jasně 

vidí, na čem jim nejvíc záleží, čemu mají věnovat svůj čas a co je 

možné nechat stranou. To je ta přirozená duchovní intuice. Je možné ji 

očistit, zprovoznit, prohloubit. A když pak vím, co je tou věcí, kterou 

mám zprovoznit, za kterou se postavit, na čem záleží, udělám to 

a vytrvám. 

Zašesté, poslední: Sledujte to, co rozeznáváte jako plodné zdroje, 

a využívejte jich 

Přestaňte věnovat čas neplodným aktivitám, čtení banalit, opakování 

povrchních frází a čemukoli, co už je dávno mrtvé. Věci se vyvíjí 

a mění. Vznikají a zanikají. Buďte štědří ke zdroji, který používáte. 

Nebojte se spolehnout na dobré zdroje a opustit ty špatné. Nebojte se 

spolehnout na to, co je dobré, používat to, a naopak opustit to, co je 

špatné. To není ani doporučení, to je povinnost. Neztrácejme čas 

a energii záští a pomlouváním těch zdrojů, které jsou pro nás neplodné. 

Nikam to nevede, prostě používejme to dobré. Přeji vám šťastnou cestu. 

 

Petr Vacík 

Z knihy U ambonu, kterou vydalo nakladatelství Portál 

Zdroj: www.pastorace.cz, Vybrala: Jana Vosmeková 

 

 

 

 

https://obchod.portal.cz/spiritualita/u-ambonu/
http://www.pastorace.cz/
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Inspirace ke svatosti 

Svatá Klotylda 

Kdy žila: 474-545 

Liturgický svátek: 3. 6. 

Stupeň slavení: připomínka 

Patronka: patronka žen, notářů, chromých; je vzývána při horečkách, 

proti dětským nemocem, náhlé smrti; pomocnice k obrácení 

manželského partnera 

Princezna, královna, ale hlavně silná a vytrvalá žena. Během života jí 

potkaly různé životní zlomy a útrapy. Jsou lidé, kteří by v ten moment 

obviňovali Boha, že něco takového dopustil. Ona se však v problémech 

vždy obracela s důvěrou právě na něj. Čím byl její život těžší, tím více 

mu věřila a modlila se k němu. 

 

Klotylda, dcera burgundského krále, přišla v dětství o rodiče i své 

bratry kvůli chamtivosti svého strýce, který chtěl uchvátit zemi. Jakmile 

vyrostla, požádal ji o ruku francký král Chlodvík. Klotylda svolila, 

ovšem jen s podmínkou, že bude respektovat její křesťanské 

náboženství. Král souhlasil a konala se svatba. 

 

Když se jí narodil první syn, se svolením krále jej nechala pokřtít, on 

však záhy zemřel, a tak král zanevřel na křesťanskou víru. Věřil, 

že právě křest byl příčinou smrti miminka. Když onemocněl po křtu 

ijejich druhý syn, začal se utvrzovat ve svém negativním smýšlení o 

křesťanství. Královna prosila Boha, aby učinil zázrak, věděla, že jinak 

ztratí nejen svého syna, ale i muže. Tolik toužila po jeho obrácení. Bůh 

ji nakonec vyslyšel, její syn se uzdravil a král uklidnil. 

 

Po nějaké době válčil král Chlodvík s Alemany, bohužel jeho vojsko 

utrpělo porážku, i přesto, že král vzýval bohy Odina a Donara. Před 

další bitvou se rozhodl obrátit s modlitbou i na Boha, kterého uctívala 

jeho žena, a slíbil mu, že vyhraje-li, nechá se pokřtít. Stalo se. Král 
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válku vyhrál a spolu s tři tisíci svými muži přijal křest. Když se vracel 

domů, volal na svou ženu: “Chlodvík porazil Alemany, ty Chlodvíka." 

 

Po smrti krále, Klotylda začala v zemi zakládat kláštery a kostely, 

konala misijní cesty a zřekla se svého majetku. Jejímu trápení však 

konec nebyl. Její synové Chlodomír, Childebert a Chlotar si totiž 

usmysleli, že spolu povedou válku o zemi. Chlodomír v boji padl, proto 

se Klotylda ujala svých tří vnuků, kteří osiřeli, aby je vychovala. Jaké 

bylo její zděšení, když zbylí dva synové toužili tyto děti zabít a ve dvou 

případech se jim to také povedlo. Její dcera se pro změnu provdala za 

krále, který neměl pro její víru pochopení a týral ji, až nakonec zemřela. 

 

Přesto všechno se Klotylda nevzdávala a stále vytrvávala v modlitbách 

za své syny, které byly nakonec vyslyšeny a oni našli společnou cestu 

k usmíření. 

„Izidoor“ 

Mše svaté s intencemi v červenci 2021  

Čtvrtek 1. července 
18:00 Za nová kněžská a řeholní 

povolání 

Pátek 2. července  18:00 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 3. července 

Svátek sv. Tomáše, 

apoštola 

7:30 Za rodinu Mokrých, Rybovu, 

Haincovu a Husákovu a duše v očistci, 

na poděkování za Boží pomoc a 

s prosbou o další ochranu a požehnání 

Neděle 4. července  

14. neděle v mezidobí 

7:00 Za Ladislava Augustina, Josefa 

Němce a vnuka Miloše Augustina, 

živé i zemřelé těchto rodin a duše 

v očistci 

8:30 Za farnost 

10:00  
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Pondělí 5. července 

Slavnost sv. Cyrila a 

Metoděje, biskupa, 

patronů Evropy 

18:00 Za rodiče Sobotkovy a rodiče 

Janákovy 

Úterý 6. července 
18:00 Za rodiče Vlčkovy, syna, zetě a 

celou přízeň 

Středa 7. července 

18:00 Za zesnulou rodinu Chalupníkovu, 

celou přízeň a Annu Křesťanovou a za 

duše v očistci 

Čtvrtek 8. července 
18:00 Za Josefa Šorfa a rodiče, za rodiče 

Puchýřovy a syna a za Josefa Kováče 

Pátek 9. července 

18:00 Na poděkování za udělené milosti 

s prosbou o dary Ducha svatého a 

mocnou přímluvu Panny Marie 

Sobota 10. července 10:00 JÁHENSKÉ SVĚCENÍ 

Neděle 11. července 

15. neděle v mezidobí 

7:00 Za Josefa Fraňka, živé i zemřelé 

členy rodiny Fraňkovy a Peterkovy a 

duše v očistci 

8:30 Za farnost 

10:00 Za Petra Krále, Jaroslava Chvátala, 

Miroslava Jelínka a celý rod Chvátalů 

a Jelínků 

Pondělí 12. července 

18:00 Za Josefa Pokorného, sestru, 

rodiče, rodinu Filipovu a za dar zdraví 

a Boží ochranu pro celou rodinu 

Úterý 13. července 18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Středa 14. července 

18:00 Na poděkování za dožití 70 let 

s prosbou o dar víry, zdraví a všechny 

potřebné milosti pro celou rodinu 

Čtvrtek 15. července 

Památka sv. 

Bonaventury, biskupa a 

učitele církve 

18:00 Za Františka Březinu, tři 

sourozence, jejich rodiče, rodiče 

Landovy a celou přízeň 
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Pátek 16. července 
18:00 Za rodiče Špinarovy, jejich rodiče 

a celou přízeň 

Sobota 17. července 
7:30 Za Vladimíra a Renatu Špinarovy a 

duše v očistci 

Neděle 18. července 

16. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost  

8:30 Za Bohuslavu Filipovou, Jana a 

Ludmilu Pospíchalovy a celou živou i 

zemřelou přízeň 

10:00  

Pondělí 19. července 
18:00 Za Františka Dočekala, rodiče, 

rodiče Prchalovy a celý rod Havlíčků 

Úterý 20. července 

18:00 Za Jana Musila, manželku, 2 syny, 

živou i zemřelou přízeň a duše 

v očistci 

Středa 21. července 
18:00 Za Marii Štohanzlovou, rodiče 

Kasalovy a živé i zemřelé těchto rodin 

Čtvrtek 22. července 

Památka sv. Marie 

Magdalény 

18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Pátek 23. července 

Svátek sv. Brigity 

18:00 Za řádové sestry Jaroslavu a 

Věnceslavu Laštovičkovy a jejich 

rodiče 

Sobota 24. července 

7:30 S prosbou o dar zdraví a Boží 

požehnání pro celou rodinu a za duše 

v očistci 

Neděle 25. července 

17. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Na poděkování za 140 let činnosti 

hasičského sboru v Nížkově a s prosbou 

za živé i zemřelé členy sboru 

10:00  

Pondělí 26. července 

Památka sv. Jáchyma a 

Anny, rodičů Panny 

Marie 

18:00 Za rodiče Landovy, dceru Zdeňku, 

3 zetě a za živé i zemřelé těchto rodin 



 

│16│ 

Úterý 27. července 

Svátek sv. Gorazda a 

druhů 

18:00 Za Annu a Jana Chvátalovy, 

nemocnou osobu a duše v očistci 

Středa 28. července 

18:00 Za Annu Enderlovou, Annu 

Štohanzlovou, Annu Kosourovou a 

živou i zemřelou přízeň 

Čtvrtek 29. července 

Památka sv. Marty 

18:00 Za Annu Čejkovou, Boženu 

Štursovou a zemřelé těchto rodin a za 

zemřelou rodinu Baumrukovu 

Pátek 30. července 

18:00 Za rodinu Holcmanovu, Dienerovu 

a za živé i zemřelé členy rodiny a duše 

v očistci 

Sobota 31. července 

Památka sv. Ignáce z 

Loyoly, kněze 

7:30 

Změny vyhrazeny 

Mše svaté s intencemi v srpnu 2021  

Neděle 1. srpna  

18. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Marii a Františka Bártovy, Marii 

Šturcovou a duše v očistci 

10:00  

Pondělí 2. srpna 

18:00 Za rodiny Musilovy, Horkých, 

Chromých, Miladu Valentovu a duše 

v očistci 

Úterý 3. srpna 
18:00 Za Janu Švomovou a lidi žijící na 

okraji společnosti 

Středa 4. srpna 

Památka sv. Jana Marie 

Vianneye, kněze 

18:00 Za Bohumila Dočekala, živou a 

zemřelou přízeň a duše v očistci 

Čtvrtek 5. srpna 
18:00 Za nová kněžská a řeholní 

povolání 

Pátek 6. srpna  

Svátek Proměnění Páně 
18:00 Za dar víry pro děti a mládež 
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Sobota 7. srpna 

7:30 S prosbou o dar zdraví a Boží 

požehnání pro celou rodinu a za duše v 

očistci 

Neděle 8. srpna  

19. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Josefa a Marii Jágrovy, za Annu 

a Josefa Bečkovy a za živé i zemřelé 

těchto rodin 

10:00  

Pondělí 9. srpna 

Svátek sv. Terezie 

Benedikty od Kříže 

18:00 Za Bohuslava Peřinu, rodiče, Jana 

a Zdeňku Wasserbauerovy a za 

všechny živé i zemřelé těchto rodin 

Úterý 10. srpna 

Svátek sv. Vavřince, 

mučedníka 

18:00 Za rodiče Laštovičkovy, zemřelé 

děti, zetě, snachy a celou živou i 

zemřelou přízeň 

Středa 11. srpna 

Památka sv. Kláry, panny 

18:00 Za Karla Zikmunda, rodiče, 

sourozence, manžele Tichých, 

Blehovy, Josefa Sládka, přízeň a duše 

v očistci 

Čtvrtek 12. srpna 

18:00 Za Václava a Miladu Fejtovy, 

rodiče Vlčkovy, všechny živé a 

zemřelé těchto rodin a duše v očistci 

Pátek 13. srpna 
18:00 Za rodiče Holcmanovy, Dienerovy, 

celou přízeň a duše v očistci 

Sobota 14. srpna 

Památka sv. Maxmiliána 

Marie Kolbeho, kněze a 

mučedníka 

7:30 Za Jaromíra Špinara, manželku 

Antonii, jejich rodiče a živou i 

zemřelou přízeň 

Neděle 15. srpna 

Slavnost Nanebevzetí 

Panny Marie 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Bohuslavu Filipovou, Jana a 

Ludmilu Pospíchalovy a celou živou i 

zemřelou přízeň 

10:00  
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Pondělí 16. srpna 

18:00 Na poděkování Bohu za Boží 

ochranu, dar víry s prosbou o 

požehnání pro celou rodinu Jindrovu a 

za duše v očistci 

Úterý 17. srpna 18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Středa 18. srpna 18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Čtvrtek 19. srpna 

18:00 Za Jaroslava Baumruka, vnuka 

Vojtěcha a živou i zemřelou rodinu a 

duše v očistci 

Pátek 20. srpna 

Památka sv. Bernarda, 

opata a učitele církve 

18:00 Za rodiče Fejtovy, Havlíčkovy, 

jejich rodiče a sourozence, živé i 

zemřelé těchto rodin 

Sobota 21. srpna 

Památka sv. Pia X., 

papeže 

7:30 

Neděle 22. srpna 

21. neděle v mezidobí 

7:00 Za Marii Enderlovou, manžela, syna 

Stanislava a živou i zemřelou přízeň 

8:30 Za farnost 

10:00  

Pondělí 23. srpna 

18:00 Za Františka Toufara, rodiče, Jiřího 

Hudce rodiče Kolouchovy a celou 

živou i zemřelou přízeň  

Úterý 24. srpna 

Svátek sv. Bartoloměje, 

apoštola 

18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Středa 25. srpna 

18:00 Za manžele Gabrielovy, jejich 

rodiče a sourozence, za rodinu 

Pilvouskovu a Semrádovu, 

Rosendorfských 

Čtvrtek 26. srpna 18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Pátek 27. srpna 

Památka sv. Moniky 
18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE  

 

 



 

│19│ 

Sobota 28. srpna 

Památka sv. Augustina, 

biskupa a učitele církve 

7:30 

Neděle 29. srpna 

22. neděle v mezidobí 

7:00 Za Růženu a Václava Stránských, 

dceru, čtyři zetě, rod Stránských, 

Wasserbauerů a duše v očistci 

8:30 Za farnost 

10:00 Za Josefa a Martina Sobotku, jeho 

sourozence a rodiče, za Anežku 

Navrátilovou, její rodiče, celou rodinu 

Sobotkovu a duše v očistci 

Pondělí 30. srpna 

18:00 Za Františka Dočekala, dvoje 

rodiče, rodinu Dočekalovu a duše 

v očistci 

Úterý 31. srpna 
18:00 Za rodiče Eliášovy, jejich děti, 

rodiče Kašpárkovy a duše v očistci 

Změny vyhrazeny 

Modlitba  

Svatá Maria, Matko Boží 

zachovej mi srdce dítěte, 

srdce čisté a průhledné 

jako horský pramen! 

Vypros mi srdce prosté, 

které neživí v sobě 

smutek ani hořkost, 

srdce něžné a soucitné, 

srdce věrné, 

které nemyslí na sebe, 

které nezapomíná 

žádného dobrodiní 

a nevzpomíná žádné křivdy! 

Dej mi, ó Maria, 
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srdce tiché a pokorné, 

které miluje a nečeká na odplatu, 

srdce veliké, nikdy nemalomyslnící, 

které neochlazuje žádný nevděk, 

které neunavuje žádná lhostejnost, 

srdce ve všem hledající, 

slávu Ježíše Krista, 

zraněné láskou k němu, 

srdce, které se zahojí až v nebi. 

Amen. 

Tabulka lektorů v červenci 2021 

ČT 1     Chromá H.     

PÁ 2           

SO 3           

NE 4 

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 5 
1. čtení   Jindrová V.     

2. čtení         

ÚT 6     Bártová J.     

ST 7     Holcmanová Z.     

ČT 8     Chromá H.     

PÁ 9           

SO 10           

NE 11 

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 12     Jindrová V.     

ÚT 13     Bártová J.     

ST 14     Laštovičková M.     



 

│21│ 

ČT 15     Chromá H.     

PÁ 16           

SO 17           

NE 18 

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. 

  

PO 19     Jindrová V.     

ÚT 20     Bártová J.     

ST 21     Holcmanová Z.     

ČT 22 
1. čtení   Chromá H.     

2. čtení         

PÁ 23           

SO 24           

NE 25 

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 26     Jindrová V.     

ÚT 27     Bártová J.     

ST 28     Laštovičková M.     

ČT 29     Chromá H.     

PÁ 30           

SO 31           

Zdena Holcmanová 

Tabulka lektorů v srpnu 2021 

NE 1 

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 2     Jindrová V.     

ÚT 3     Bártová J.     

ST 4     Holcmanová Z.     
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ČT 5     Chromá H.     

PÁ 6           

SO 7           

NE 8 

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 9     Jindrová V.     

ÚT 10     Bártová J.     

ST 11     Laštovičková M.     

ČT 12     Chromá H.     

PÁ 13           

SO 14           

NE 15 

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

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

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

  

PO 16     Jindrová V.     

ÚT 17     Bártová J.     

ST 18     Holcmanová Z.     

ČT 19     Chromá H.     

PÁ 20           

SO 21           

NE 22 

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 23     Jindrová V.     

ÚT 24     Bártová J.     

ST 25     Laštovičková M.     

ČT 26     Chromá H.     

PÁ 27           

SO 28           
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NE 29 

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

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

přímluvy   Brukner Jakub 8:30 Bártová L. 

  

PO 30     Jindrová V.     

ÚT 31     Bártová J.     

Zdena Holcmanová 

Tweetuj s Bohem 

Proč se klade takový důraz na hřích, a ne na naději? 

Na začátku každé mše je úkon kajícnosti. Bohu a všem přítomným 

otevřeně přiznáváme, že jsme zhřešili. Pak se modlíme Kyrie: jako 

žebrák v Bibli prosíme Krista, našeho Pána, aby se nad námi smiloval 

(Lk 18,38). Úkon kajícnosti a Kyrie mohou být některou neděli, 

obzvlášť ve velikonoční době, nahrazeny pokropením vodou. 

Připomínáme si tak odpuštění hříchů ve křtu. 

JEŽÍŠ CHCE ODPOUŠTĚT  

Někteří si myslí, že církev příliš silně zdůrazňuje to, co lidé dělají 

špatně, místo toho, co se jim daří. Neměli bychom se s nadějí dívat 

k nebi namísto soustředění se na své hříchy? Ano, samozřejmě! Ježíš 

přišel, aby nám přinesl život, a to život v hojnosti (Jan 10,10). Přesto si 

je každý vědom toho, že není tím člověkem, jakým by měl být. Ježíš 

nám naštěstí ochotně odpouští a dává nám sílu být lepší. Opakovaně 

nám dává možnost začít znovu. 

Při slavení eucharistie se propojuje celá naše víra. Naše hříchy jsou 

přesně tím, kvůli čemu Ježíš zemřel na kříži. Při každé mši svaté se 

spojujeme s okamžikem jeho smrti. Svou smrtí a zmrtvýchvstáním 

získal pro každého z nás odpuštění hříchů a nový život v Bohu. Nechce, 

abychom své hříchy zametali pod koberec, ale vynesli je na světlo, 

abychom nad nimi mohli zvítězit. 

ÚKON KAJÍCNOSTI 

Všichni: Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším 

myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat: je to má vina, má 
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veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly 

a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. 

Kněz: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy 

a doved' nás do života věčného. 

Všichni: Amen. 

EUCHARISTIE V KANONICKÉM PRÁVU 

„Nejvznešenější svátostí je nejsvětější eucharistie, v níž je sám Ježíš 

Kristus přítomen, obětován a přijímán jako pokrm: jí církev stále žije 

a roste. 

Eucharistická oběť je památka smrti a zmrtvýchvstání Páně, v ní stále 

trvá oběť kříže; je vrcholem a pramenem křesťanské bohoslužby 

a života; jí se projevuje a vytváří jednota Božího lidu a dokonává 

utváření církve, Kristova Těla. 

Ostatní svátosti a veškerá apoštolátní činnost církve souvisí s nejsvětější 

eucharistií a jsou k ní zaměřeny.“ (CIC 897) 

NEJVZNEŠENĚJŠÍ SVÁTOST  

Eucharistie je nejposvátnější svátostí. Je to zároveň zdroj i vrchol 

našeho křesťanského života (KKC 1324). Zdroj, protože v eucharistii 

přijímáme Ježíše, jeho přítomnost a sílu, abychom mohli žít jako dobří 

křesťané. Vrchol, protože nikde na zemi mimo eucharistii, v níž je Ježíš 

podstatně přítomný, nemůžeme přijít k Bohu blíž. Ježíš nám 

v eucharistii dává svůj vlastní život. 

ODSTRANIT PŘEKÁŽKY  

Abychom se na setkání s Ježíšem mohli připravit, je dobré odstranit co 

nejvíc překážek, které mezi ním a námi stojí. Tyto překážky způsobují 

naše hříchy, které zmizí, když poprosíme o odpuštění. 

Církev nám pomáhá připravit se na toto setkání s Ježíšem úkonem 

kajícnosti ve mši svaté. Nezapomeň však, že skrze úkon kajícnosti jsou 

ti odpuštěny pouze lehké hříchy. Pro odpuštění těžkých hříchů je před 

přijetím eucharistie nutné přistoupit ke svátosti smíření. 

Náš hřích je skutečný, stejně jako Boží odpuštění, v které doufáme. 

Bez odpuštěni se ve víře nemůžeme pohnout kupředu. 

Převzato z knihy Tweetuj s Bohem, upraveno, Marie Bruknerová 
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Už vás někdo onálepkoval? 

   Stále se to učím – nesoudit druhé.  Je hodně snadné říct si, že přeci 

vím, jak to ten druhý má, proč se tak chová, proč dělá to, co dělá… 

Je snadné si druhého člověka rychle onálepkovat jako podvodníka, 

lháře, záletníka, kariéristku, marnivou nebo namyšlenou ženu… 

   Bůh ale nikomu nedává žádné nálepky. My možná řekneme o nějaké 

ženě, že je to určitě kariéristka, Bůh ale vidí, že už roky touží po dítěti, 

které jí nebylo dáno. Třeba někoho označíme za lháře, ale Bůh vidí, 

že dotyčný člověk vyrůstal v prostředí, kdy lež byla často jediným 

záchranným kruhem. Snad nějakou ženu bezmyšlenkovitě označíme 

jako marnivou, ona se však ve skrytu duše trápí dávným traumatem, 

které zvnějšku zakrývá přepečlivou péčí o svůj vzhled… 

   Bůh vidí vše, co je uvnitř nás. Nikoho neposuzuje, neodsuzuje 

a nenálepkuje. Všímá si všeho, co k nám patří, zná všechny souvislosti 

našeho života. A když k němu přicházíme a chceme být skutečně v Jeho 

přítomnosti, dokáže v našich srdcích odstranit všechny nálepky, 

abychom mohli zahlédnout sebe i druhé Jeho očima. A mohli se tak 

stávat tou nejlepší verzí sebe sama… 

   A to je pak úplně jiný svět… 

(www.vira.cz) 

Duchovní správci naší farnosti 

13. Josef Pikhart 

• narozen 1960 v Poličce 

• duchovní správce ve Velké Losenici a v Havlíčkově Borové, 

který po smrti Aloise Jaroslava Petruchy dojížděl asi čtyři 

měsíce do Nížkova 

• nyní působí ve Žlebech 

• administrátor excurrendo v roce 1991 

Co nám ho v kostele může připomínat: 

• dával si záležet na úrovni kostelního zpěvu, proto prosadil 

odložení starých zpěvníků a zpěv podle nových kancionálů 

(Jaroslav Jelínek) 
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Modlitba i v době prázdninové 

Proste, a bude vám dáno, hledejte, a naleznete, tlučte a bude vám 

otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo 

tluče, tomu bude otevřeno./Luk 11,9-11/ 

  Ve všech dobách a u všech národů hledají lidé Boha. Hledají ho proto, 

aby se jeho prostřednictvím učili poznávat sami sebe a svět. Každý 

člověk ve světě může v řádu stvoření poznat Boží dílo. V díle se zrcadlí 

ten, kdo je stvořil. A proto je tak moc důležitá modlitba. Sv. Jan 

Zlatoústý kázal: " Modlit se horlivě a často je možné i na tržišti nebo 

během procházky o samotě. 

Je to možné i v obchodě, atˇ už kupujete, nebo prodáváte, nebo také při 

vaření, či jiné činnosti. Je nelidské být natolik zahlceni prací, že už 

nenacházíme čas na modlitbu."  

" Hlavním důvodem, ,proč se modlím je, aby se zmenšila vzdálenost 

mezi mnou a nebem",  říká ve své knize Selfíčka Marek Orko Vácha 

a pokračuje: " Neexistuje nevyslyšená modlitba. Když se modlíš, není 

to, jako když klikneš na kolo štěstí u Mountfieldu a Tvoje modlitba buď 

vyslyšena bude, nebo nebude. Tohle mi přijde nedůstojné Boha, nýbrž 

především nedůstojné člověka. Vyslat modlitbu jako žádost 

prezidentovi. Když budeš mít štěstí, tak bude žádost vyřízena kladně. 

Myslím, že opak je pravdou. Že Bůh naše modlitby slyší ještě dřív, 

než jsou vysloveny. 

 Věř, že Tvá modlitba nezapadla. Že se něco stane, že každá vteřina, 

kterou dáš Bohu, něco udělá se světem, a především s Tebou. Proste, 

a dostanete. Hledejte. Tlučte. Věř, že se vždycky něco změní. 

Modlitba s Tebou vždycky něco udělá. Každá, i kdyby to měl být jeden 

Otčenáš ráno. Když se mniši na hoře Athos modlí Pane Ježíši Kriste, 

Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným, není to nic, o čem by divák 

mohl ihned říci vyslyšená, nevyslyšená, stalo se, nestalo. Ale přesto je 

to modlitba, co Ti ve výsledku otevře dveře pro Ducha svatého. Tedy, 

když se ráno začneš modlit, věř, že vše, co se v následujících 

minutách stane, Tě přivede blíž k Bohu. Vše." 
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 Na závěr bych chtěla připomenout jednoduchou modlitbu, kterou je 

pěkné během dne opakovaně vyslovit: "Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, 

smiluj se nade mnou hříšným! "Přeji Vám radostné a pěkné léto 

s úsměvem i modlitbou na rtech. 

                                          zpracovala Vlasta Jindrová 

Velké věci zrají nenápadně 

Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať 

spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví 

jak. (Mk 4, 26-27) 

Když bratr Roger zakládal komunitu bratří v malé francouzské vesničce 

Taizé, nejspíš netušil, do jakých rozměrů se tato komunita usilující 

o smíření mezi lidmi rozroste. Dnes je známá po celém světě a přináší 

bohaté ovoce. 

Podobně tomu bylo i tehdy, když bylo založeno abbé Pierrem hnutí 

Emauzských domů, starající se o lidi na okraji společnosti, nebo 

kongregace Misionářek lásky založená Matkou Terezou. A i další 

organizace, řády, hnutí, společnosti, které začínaly s malou hrstkou 

„nadšenců“ a později se staly známé po celém světě. Společenství, která 

začínala v malém a později v nich našlo pomoc mnoho potřebných. 

Nejde však jen o velké věci světových rozměrů. Malé velké věci se 

mohou dít v našem každodenním životě na mnoho způsobů: dobré 

slovo, laskavost, polknutí „jedovaté sliny“, přání dobra... A také 

například i při narovnávání mezilidských vztahů.  Poprosíme-li někoho 

o odpuštění a smíření, mnohdy stačí jen pár slov. A padnou-li tato slova 

na úrodnou půdu, budou-li druhou stranou přijata, můžeme už zde na 

zemi zakoušet radost a pokoj. 

K našim plánům je dobré přizvat Ježíše, důvěřovat v jeho pomoc 

a nechat se jím vést. 

Velké věci zrají v tichu a nenápadně. 

https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/velke-veci-zraji-nenapadne 
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Boží Tělo 
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