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Motto: 

„Proč dáš na řeči lidí?“  
(Sam 24,10) 

 

Předvánoční misijní jarmark 

 

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: 

Únor 2022: 

▪ Úmysl papeže: Modleme se za řeholnice a zasvěcené ženy; plni 

vděčnosti za jejich poslání a odvahu jim vyprošujeme, 

aby i nadále nacházely nové odpovědi na výzvy naší doby. 

▪ Národní úmysl: Modleme se, aby konání zimních olympijských 

her přispělo ke skutečnému rozvoji lidských práv v Číně. 

▪ Farní úmysl: Za dar rozlišování duchů a odvahu hlásat 

evangelium slovy i skutky. 

 

Anděl Páně…  

Slovo kněze 

Milí farníci, 

letos celý únor spadá do liturgického mezidobí, protože Popeleční 

středa bude až 2. března (a masopustní úterý logicky 1. března). Takže 

ty, kdo snad čekají postně laděné úvahy, tentokrát zklamu, a nechám si 

je – dá-li Pán – až do úvodníku příštího čísla.           

Boží slovo jako naše opora 

Nedávno se v jednom pořadu na televizi Noe ohlédl za minulým 

rokem Marek Orko Vácha a konstatoval, že se opět potvrdila jedna stará 

pravda. A sice ta, že ačkoliv lidé sami sobě dali jméno Homo sapiens, 

tak ve skutečnosti lidé nejsou ani tak tvorové rozumní, kteří jen čas od 

času jednají pod vlivem emocí, nýbrž jsme spíše tvorové emotivní, kteří 
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čas od času jednají také rozumně… A rovnou se tu Markovi omlouvám, 

že ho úmyslně cituji volně, ale základní smysl jsem snad zachoval.  

Rád bych k tomu dodal, že velmi naléhavě potřebujeme Boží slovo 

k tomu, abychom se chovali rozumněji a abychom vůlí měli své emoce 

pod kontrolou. A nejen emoce, ale i myšlenky. Protože bez nenápadné, 

ale důležité opory v Božím slově se nám mohou naše myšlenky 

rozeběhnout směrem, kterým nechceme, a my je potom jenom těžko 

dostáváme zpátky pod kontrolu. A je to právě Bible, Boží slovo, které 

nám pomáhá ztišit se, zkoncentrovat, usebrat. To nemám jen načtené, 

to znám i z vlastní zkušenosti.    

 

Dotazník k synodě 

Paní Vlasta Jindrová jako naše farní koordinátorka připravila 

dotazník k synodě, zaměřený především na naši farnost. Je to 

příležitost, jak se zamyslet nad tím, jak tu spolu vytváříme (anebo 

nevytváříme) naše farní společenství.  

Jistě, nikdo z nás není dokonalý, ale právě proto má smysl o věcech 

hovořit. A protože není možné hovořit naráz se všemi, a protože doba 

momentálně velkému setkávání příliš nepřeje, obracíme se na vás 

formou tohoto dotazníku.  

V úvodu dotazníku jsou dva biblické úryvky. Důvodem jejich 

zařazení je přesně to, o čem píši o pár odstavečků výše. Totiž to, že 

Boží slovo nám pomáhá ztišit se a uspořádat si myšlenky, což před 

vyplňováním dotazníku rozhodně přijde vhod. Pak už následují samotné 

otázky.  

Jestli zodpovíte jednu, dvě nebo třeba všechny otázky, to záleží 

jenom na vás. Chceme vám dát příležitost vyjádřit svůj názor. Protože 

církev netvoří jen kněží a biskupové, ale církev tvoříme my všichni. 

My všichni jsme (nebo bychom alespoň měli být) na společné cestě do 

Božího království.   

 

P. Zdeněk Sedlák 
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Akce, události, nabídky, upozornění 

 Je možné, že se některá z uvedených akcí nebude 

z epidemiologických důvodů konat a bude odvolána třeba i dosti 

„narychlo“ (to se týká zvláště ekumenické bohoslužby). Prosíme 

vás o trpělivost, plánování v této době není bez jistých obtíží.  

 Svaté přijímání doporučujeme v tomto období přijímat na ruku.     

 Návštěvy u nemocných budou v měsíci únoru pouze na jejich 

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

pochopitelně nemusejí žádat sami, mohou požádat samozřejmě 

i prostřednictvím svých blízkých.    

Únor: 

 2. 2. (středa) – Svátek Uvedení Páně do Chrámu – žehnání svící 

 3. 2. (čtvrtek) – od 17 hod. adorace; po mši sv. svatoblažejské 

požehnání 

 4. 2. (pátek) pastorace nemocných (Nížkov) – pouze na předchozí 

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

 6. 2. (neděle) – tradiční ekumenická bohoslužba v Přibyslavi 

(v 16 hodin) 

 10. 2. (čtvrtek) pastorace nemocných (Buková) - pouze na 

předchozí vyžádání; 

 11. 2. (pátek) pastorace nemocných (Poděšín + Sirákov) - pouze 

na předchozí vyžádání; Světový den nemocných 

 20. 2. (neděle) sbírka na Svatopetrský haléř; nejpozději tento den 

prosím odevzdejte dotazníky k synodě 

 22. 2. (úterý) Svátek stolce svatého apoštola Petra 

 21. 2.-25. 2. plánovaná nepřítomnost duchovního správce 

(exercicie); v pátek by se již konala večerní mše sv.  

 Schůzka pastorační a ekonomické rady – podle vývoje situace 

 

➢ Stručný výhled do dalších měsíců 

 2. 3. – Popeleční středa – začátek postní doby; den přísného postu 

 11. 3.-13. 3. – Duchovní víkend pro kluky 13-18 let – klášter 

Hoješín u Seče, vede R.D. František Filip 
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 25.-27. 3. – Víkend pro matky a dcery (ve věku 7-10 let) – 

Trstěnice u Litomyšle (pořádá diecézní Centrum pro rodinu)  

 9.-14. 8. – Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové   

 

❖ Úklid fary: 5. 2. Špatková; 26. 2. Eliášová Jana 
Změny vyhrazeny 

Okénko (nejen) pro princezny 

Moje Princezno, ... NEBOJ SE 

Svazuje Tě temnota a strach? Pojď ke mně a řekni mi, čeho se 

bojíš. Je to budoucnost? Tvé zdraví? Okolnosti? Tvé finance? Tvé 

bezpečí? Copak nevíš, že jsem Stvořitel a Král všeho? Patří mi veškeré 

zdroje ve vesmíru. Nic neunikne mé pozornosti, nic nepřekoná mou 

moc. Pamatuj, že jsem Tvůj Bůh a Tvá spása. Nikdy na Tebe nenaložím 

víc, než dokážeš unést. 

Požádej mě ve víře, o co chceš, poslouchej, co Ti říkám, 

a pocítíš, jak Tvůj strach odchází. Jsem Tvůj Pán a Bůh a je mi 

potěšením o Tebe pečovat, mé dítě. Proto se neboj, moje Princezno. 

Jsem Ti vždy nablízku. 

S láskou 

Tvůj Král a nebojácný Vůdce 

 

Milostné dopisy od Tvého Krále Milované Princezně 
S. R. Shepherd 

Okénko (nejen) pro mládež  

Nečekej 

   Nečekej, až doděláš univerzitu, až se zamiluješ, až najdeš práci, až se 

oženíš, až budeš mít děti, až budou ty děti stát na vlastních nohou, 

až zhubneš těch deset kilo, nebo až bude pátek večer nebo neděle ráno 

nebo jaro nebo léto nebo podzim nebo zima. 

   Není žádný jiný lepší okamžik, kdy být šťastný než teď. Štěstí je 

cesta, není to cíl. Pracuj, jako bys nepotřeboval peníze, miluj, jako by tě 

nikdo nikdy nezranil, tancuj, jako by tě nikdo neviděl. Nezapomeň, 
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že kůže povadne, vlasy zešediví a ze dnů se stanou roky. Ale to důležité 

se nemění: tvoje síla a přesvědčení nemají věk. Tvůj duch je jako 

prachovka, která smete jakoukoli pavučinu. Za každým cílem je další 

výzva. Dokud jsi živý, musíš se cítit živý. Jdi dál, i když všichni čekají, 

že to vzdáš. 

 (Matka Tereza) 

Okénko (nejen) pro seniory 

Existuje absolutně správné rozhodnutí? 

V dnešní době se mnoho lidí zdráhá rozhodovat, protože chtějí učinit to 

jediné absolutně správné rozhodnutí. Ale takové neexistuje. Existují jen 

moudrá rozhodnutí, která nám otevírají nové horizonty. A pak 

samozřejmě přicházejí otázky, jestli jsme se přece jen neměli 

rozhodnout jinak. Ale je jasné, že nemohu mít všechno zároveň. 

Rozhodnu-li se pro nějakou cestu, musím zároveň oželet všechny 

ostatní. Oželet, to znamená prožít si bolest, že jsem se něčeho vzdal. 

Jestliže mě tato bolest přivede na dno mé duše, mohu se dotknout svého 

skutečného já. Tehdy se moje rozhodnutí relativizuje. 

Není ani tak důležité, jak se rozhodnu, nýbrž že se rozhodnu a pak si za 

tím rozhodnutím stojím. To mohu jen tehdy, když opustím iluzi 

absolutně správného rozhodnutí. 

Co radím lidem, kteří mají potíže smířit se s důsledky svého jednání? 

Pochybuji-li o správnosti rozhodnutí, dostávám se k otázkám jako: 

Co vlastně chci od života? Na čem mi záleží? Na tom, abych měl 

vždycky dobrý pocit? Nebo na tom, aby se mi splnila všechna přání? 

Nebo mi jde o to, žít autenticky, objevovat i ve složitých situacích 

v sobě nové možnosti? Samozřejmě jsou situace, kdy mě mé dřívější 

rozhodnutí vede do slepé uličky; pak je někdy nutná radikální změna. 

Ale při všech změnách je potřeba v životě zachovat určitou kontinuitu, 

jakousi červenou nit. Když se mi zhroutí nějaký konkrétní životní sen – 

například v partnerství, v mnišském životě, měl bych se ptát po jádru 

tohoto svého snu. Jaký cíl jsem tím tehdejším rozhodnutím sledoval? 
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Nedal by se uskutečnit i jiným způsobem? Jádro mého životního snu se 

nemůže rozpadnout. 

Každá krize, do které nás naše rozhodnutí přivede, by měla oddělit to, 

co je v nás povrchní, od toho, co je v hloubce, to podstatné od vnějšího, 

skutečné od zdánlivého. Každá cesta vede soutěskami. Ale když se 

nenechám odradit, mohou se mi za soutěskou otevřít nové obzory. 

Při důležitých životních rozhodnutích jsem pokaždé nečekal na to, až 

mi Bůh  jasně   řekne, co mám dělat. Samozřejmě jsem se vždycky 

v modlitbě Boha ptal, jaká je jeho vůle. Ale nakonec jsem ta rozhodnutí 

musel dělat sám. Vzpomínám si, jak mě opat požádal, abych se stal 

celerářem (klášterním ekonomem). Napřed se mi to nelíbilo. Pak jsem 

o tom mluvil se spolubratry a také celou záležitost předložil v modlitbě 

Bohu. A pak jsem cítil, že musím říct „ano“. Zpětně můžu říct, že to 

bylo Boží vedení. Ale v tom konkrétním okamžiku jsem vedení 

nepociťoval. Teprve nyní, při pohledu zpět, můžu s vděčností říci, že 

všechno, co se v mém životě událo, Bůh doprovázel. Ale bráním se 

představě, že všechno je určeno v Božím počítači a my jen plníme 

program, který je tam uložen. Svoboda člověka je důležitá. Při 

svobodném rozhodování ale samozřejmě musíme naslouchat tomu, 

co nám říká Bůh. 

podle knihy Anselm Grün, Andraea Larsonová: A strýčku Willi..., 

zdroj www.pastorace.cz, vybrala Jana Vosmeková 

Inspirace ke svatosti 

Blahoslavená Alžběta Canori Mora 

Kdy žila: 1774-1825 

Liturgický svátek: 5. 2. 

Stupeň slavení: připomínka 

Patron:  

Narodila se v 18. století v rodině bohatého statkáře. Když bylo Alžbětě 

deset let, rodina přišla o majetek, ona se však díky strýci mohla 

vzdělávat v klášteře u augustiniánek. U sester složila slib čistoty, na 

který později pozapomněla a vdala se za advokáta Krištofa Moru. 

http://www.tridistri.cz/astryckuwilli
http://www.pastorace.cz/
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Tento sňatek nebyl šťastný a byl vykoupený mnohými Alžbětinými 

slzami. Její muž brzy začal zanedbávat zaměstnání, doma se téměř 

nezdržoval a rodinný majetek prohýřil s milenkami. Rodina se musela 

přestěhovat k příbuzným, kteří však Alžbětu vinili z provinění jejího 

muže. Ona sama s dcerami musela tvrdě pracovat. 

Všechna příkoří snášela beze slova a rozhodla se svým životem 

a modlitbami vykoupit hříchy svého muže. Žila velmi asketicky, 

vytrvale se postila, bičovala, denně spala jen dvě až tři hodiny. Žila 

v hluboké úctě k eucharistii a sváděla mnohé duchovní boje. Trpěla dny 

i noci a nebyla schopna pozřít ani kapku vody. Přivolaný lékař pak jen 

konstatoval, že onemocnění nemá fyzický původ. 

O její nemoci byl informován zpovědník a od něj sám papež Pius VII., 

který přispěl modlitbou k ukončení jejího boje. Také o tři roky později 

musela pro duchovní boj ležet na lůžku, pomáhala jím při řešení složité 

politické situace i Svatému otci. 

Na Alžbětinu přímluvu Bůh zachránil a uzdravil mnoho lidí. Mezi 

jinými i budoucího papeže Pia IX. z epilepsie. Alžběta, která měla 

mnohé prorocké vize, předpověděla i okamžik své smrti. Po ní se její 

manžel dal na pokání, vstoupil do františkánského řádu a stal se 

knězem. Nejen jeho obrácení, ale mnoho dalších skutků způsobila její 

vytrvalost a neutuchající důvěra v Boží prozřetelnost. 

„Izidoor“ 

Mše svaté s intencemi v únoru 2022  

Úterý 1. února 

17:30 Za Václava a Annu Enderlovy, 

jejich děti a celou živou i zemřelou 

přízeň 

Středa 2. února 
Svátek Uvedení Páně 

do chrámu 

17:30 Za nová kněžská a řeholní 

povolání 
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Čtvrtek 3. února 
17:30 Za Boženu a Josefa Novotných 

a živou i zemřelou přízeň 

Pátek 4. února 17:30 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 5. února 
Památka sv. Agáty, panny 

a mučednice 

7:30 Za dar víry, Boží ochranu 

a požehnání pro rodiny Javorovu, 

Hnátkovu a Lukešovu 

Neděle 6. února 

5. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Josefa Peňáze, manželku 

Ludmilu, syna Josefa a vnuka Marka 

10:00 (Sirákov) Za Bohumila Landu, 

jeho rodiče, Evu Hradeckou a rodinu 

Bourovu 

Pondělí 7. února 

17:30 Za Václava a Annu Enderlovy, 

rodiče, sourozence a celou živou 

a zemřelou přízeň 

Úterý 8. února 
17:30 Za Jiřího a Františka Machovy, 

Josefa Musila, rodiče a duše v očistci 

Středa 9. února 
17:30 Za živé i zemřelé členky Modliteb 

matek a na úmysly jejich modliteb 

Čtvrtek 10. února 
Památka sv. Scholastiky, 

panny 

17:30 Za Františka Dočekala, rodiče, 

rodiče Prchalovy a celý rod Havlíčků 

Pátek 11. února 
17:30 Za Roberta a Annu Šenkýřovy a 

všechny živé i zemřelé z jejich rodiny 

Sobota 12. února 7:30  

Neděle 13. února 

6. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za rodinu Bečkovu, Jágrovu a 

Tůmovu a celou přízeň 

10:00 (Sirákov) Za rodinu Půžovu, tři 

dcery, rodinu Poulovu, Jarošovu a duše 

v očistci 

Pondělí 14. února 

17:30 Za Josefa Šimanovského, rodiče, 

Zdeňka Bublána, matku, bratra a rod 

Kopeckých a Jarošů 

Úterý 15. února 17:30  

Středa 16. února 17:30  
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Čtvrtek 17. února 
17:30 Za Vojtěcha Baumruka a živou 

i zemřelou přízeň 

Pátek 18. února 

17:30 Za Vlastu a Stanislava Bártovy, 

oboje rodiče, sourozence a duše 

v očistci 

Sobota 19. února 

7:30 Za Boží ochranu a přímluvu Panny 

Marie pro rodiny Mokrých, Rybovu, 

Haincovu a Husákovu 

Neděle 20. února 

7. neděle v mezidobí 

7:00 Za Václava Roseckého, manželku, 

za Františka Šlechtického, manželku 

a za živé i zemřelé těchto rodin 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov)  

Pondělí 21. února 

17:30 Za rodiče Eliášovy, jejich děti, zetě 

Josefa, rodiče Kašpárkovy a duše 

v očistci 

Úterý 22. února 
Svátek Stolce svatého 

Petra, apoštola 
17:30 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Středa 23. února 
Památka sv. Polykarpa, 

biskupa a mučedníka 
17:30 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Čtvrtek 24. února 17:30 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Pátek 25. února 
17:30 Za Jaroslava Baumruka, rodiče, 

sourozence a duše v očistci 

Sobota 26. února 7:30  

Neděle 27. února 

8. neděle v mezidobí 

7:00 Za Jiřího Špatku, sourozence 

a rodiče a za rodinu Vlčkovu a Fejtovu 

a duše v očistci 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov)  

Pondělí 28. února 

17:30 Na poděkování za životní výročí 

s prosbou o Boží ochranu i požehnání 

pro celou rodinu 

 

Změny vyhrazeny 
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 Modlitba 

Za jednotu křesťanů 

Pane Ježíši, v podvečer své smrti jsi za nás prosil, aby všichni Tvoji 

učedníci  

byli jedno, jako ty ve svém Otci a tvůj Otec v tobě. 

 Dej nám, abychom bolestně pociťovali svou nesjednocenost jako 

nevěru. 

Dej nám, abychom poctivě uznali a statečně odvrhli svou lhostejnost,  

nedůvěru a vzájemné nepřátelství.  

Dopřej nám, abychom se všichni bez výjimky sešli v tobě,  

aby nejen z našich úst, ale také z našich srdcí  

neustále stoupala tvá modlitba za jednotu křesťanů.  

Za takovou jednotu, jak ty ji chceš, a těmi prostředky, jak ty je chceš.  

Dej, abychom v tobě, který jsi dokonalá láska,  

našli cestu, jež vede k jednotě v tvé lásce a v tvé pravdě.  

Amen 

Tabulka lektorů v únoru 2022 

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 Bártová L. 

  

PO 7     Jindrová V.     

ÚT 8     Bártová J.     

ST 9     Laštovičková M.     

ČT 10     Chromá H.     

PÁ 11           

SO 12           
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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 Dočekalová M. 

  

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 Bártová L. 

  

PO 21     Jindrová V.     

ÚT 22     Bártová J.     

ST 23     Laštovičková M.     

ČT 24     Chromá H.     

PÁ 25           

SO 26           

NE 27 

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

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

přímluvy   Brukner Jakub 8:30 Dočekalová M. 

  

PO 28     Jindrová V.     

Zdena Holcmanová 

Také zázrak Boží (Johans Rosler) 

    Žádný člověk nepíše Bohu dopis na poděkování. Snad proto, 

že bychom neuměli napsat adresu. Já jsem však jednoho dne takový 

dopis nalezl – když jsem pořádal pozůstalost po svém otci. 
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    „Pane Bože!" četl jsem. „Odpusť mi, že Ti píšu dopis teprve 

v poslední dny svého života, kdy na Tebe musím často myslet. Úplně 

jsem totiž zapomněl poděkovat Ti za zázrak, který jsi pro mě před 20 

lety udělal. Jak jistě víš, dals mi před časem za ženu Hanku. Poctivou 

ženu, to musím přiznat, udržovala můj dům v pořádku, vychovala děti 

dobře a zbožně, do školy je posílala čisté, i to, co u nás bývalo na stole, 

bylo vždycky opravdu k jídlu, měl jsem všechny knoflíky na kabátě, ani 

na mých košilích žádný nechyběl. Mohl jsem tedy být opravdu 

spokojen. Ale já nebyl. Stěžoval jsem si Ti na své trápení. Bylo to tu 

noc před desátým výročím naší svatby. „Pane Bože!" modlil jsem se 

tenkrát k Tobě, „takhle to přece nemůže jít dál! Moje žena je umíněná, 

hašteřivá, celý den se hádáme, vždycky musí mít ona poslední slovo 

a já se musím moc namáhat, abych ji překřičel – tak má silný hlas. Jestli 

chci já čehý, ona chce hot, ani když jdeme v neděli do kostela, neobejde 

se to bez zlých slov. Pane Bože, Ty jsi přece všemohoucí! Dej, ať se 

stane zázrak! Moje žena je úplná dračice: Přeměň ji, prosím Tě, 

v jemnou a milou bytost, aby v našem manželství přestaly hádky. Ať už 

konečně dostane rozum a ať nechce mít vždy poslední slovo!" 

    Tak jsem se tenkrát modlil, a než jsem řekl „Amen", prosil jsem, aby 

se ten zázrak stal přes noc, protože zítra je neděle a já bych chtěl druhé 

desetiletí našeho manželství začít s novou ženou. Příští den ráno, když 

jsem se probudil, promluvil jsem na svou ženu vlídně, abych z její 

odpovědi poznal, Pane, zda jsi učinil zázrak, o který jsem Tě prosil. 

A dostal jsem od ní vlídnou odpověď. No, Pane, ještě jsem pořád 

pochyboval, protože zázrak je zázrak: člověk hned tak neuvěří, že se 

stal. Požádal jsem o čistou košili – při tom jindy vždycky vypukla 

hádka: ba dokonce jsem prosil o jinou, o druhou, jen tak pro nic za nic, 

abych věděl, zda jsi opravdu učinil zázrak. Dostal jsem druhou košili – 

bez odmluvy... Začali jsme snídat. Byl jsem na Hanku zvlášť hodný., 

chtěl jsem si Tvůj zázrak zasloužit a nezkazit ho vlastní netrpělivostí. 

Hanka mi nalila kávu, což neudělala už od naší svatby, já jí za to 

namazal krajíček chleba... Když jsme šli do kostela, navrhl jsem jít 

cestou, kterou chodila nejraději", ale ona trvala na tom, abychom šli 
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jinudy, protože já dával přednost cestě kolem „své" trafiky. Tak celý 

den probíhal v souladu a pozornostech, nepadlo ani jedno zlé slovíčko – 

moje modlitba, aby se stal zázrak, byla vyslyšena. Daroval jsi mi novou 

ženu: už nikdy jsme se nehádali, žádný z nás už nechtěl mít sám 

pravdu. Totiž tím, že mi žena stále ustupovala, nechtěl jsem ani já 

zůstávat pozadu a dělal jsem všecko, co jsem jí na očích viděl. A tak to 

trvá dodneška. Lidé pořád říkají, že už se žádné zázraky nedějí, ale 

u nás se zázrak stal. Za to Ti, Pane Bože, děkuju. A až budu brzo stát 

před Tebou..." 

    Dopis nebyl dopsán, ale poznal jsem ruku svého otce. Donesl jsem 

dopis matce. Bylo jí po otci velmi smutno. Ani dopis nedočetla do 

konce a začala se – oči ještě plné slz – usmívat: „A já si až do této 

chvíle pořád myslela, že Bůh vyslyšel moji modlitbu, protože jsem se 

téže noci modlila za zázrak a prosila Boha, aby změnil mého muže, 

který je hádavý a umíněný. Když jsem se druhý den ráno probudila, 

zkoušela jsem být přívětivá, abych poznala, jestli Bůh mou modlitbu 

vyslyšel. Protože mi tvůj otec odpovídal vlídně a nehádal se, poznala 

jsem ke svému podivení, že se otec úplně změnil. A po celý svůj život 

jsem dělala všechno, abych ten zázrak nepokazila..." 

 

Karmelitánský kalendář z r. 1996, str. 95. 

Poděkování – Misijní klubko 

Na předvánoční misijní jarmark, který se uskutečnil koncem adventu 

2021, připravili dárci mnoho krásných výrobků. Kvůli pandemii se 

misijní klubko nemohlo sejít na faře jako obvykle, ale děti i dospělí 

vyráběli doma a hotové výrobky přinesli přímo do kostela, kde si na 

stolečcích mohl každý za dobrovolný příspěvek do pokladničky vybrat 

libovolný předmět.  

Celkem se vybralo 12 260 Kč a peníze byly odeslány na Papežské 

misijní dílo dětí do Hradce Králové, odkud putují do různých zemí 

Afriky i jiných kontinentů. Do PMDD se aktivně zapojují děti ze 120 



 

│15│ 

zemí světa. Je to způsob, jak děti pomáhají dětem z chudých zemí. 

Všem výrobcům i dárcům patří veliké poděkování.  

 

Za misijní klubko Jitka Mokrá 

Tweetuj s Bohem 

Jak můžu následovat Ježíše a k čemu mě volá?  

První otázka, kterou ti Ježíš pokládá, je „Miluješ mě?“ (Jan 21,15-17). 

Pokud tvou odpovědí na tuto otázku je upřímné ano a jsi ochotný/á 

vzdát se pro Ježíše všeho, pak se ho můžeš zeptat: „Pane, co mám 

dělat?“ (viz Mt 19,16). 

Odpověď na tuto otázku leží hluboko v tvém srdci. Máš samozřejmě 

svobodu říct ne. Ale Bůh tě zná lépe než ty sám/sama; ví, co ti přinese 

opravdové štěstí. I když je většina lidí povolaná k manželství, a i když 

se manželství zdá být tou nejjasnější volbou, nechej si nějaký čas na 

modlitbu za to, zda tě Ježíš nevolá k hlubšímu následování v životě bez 

manželství, jako žil on. 

BEZ MANŽELSTVÍ?  

Každý katolík by se měl vážně zamyslet nad tím, zda není Boží vůlí pro 

jeho život žít bez manželství, aby tak mohl/a Bohu a jeho církvi sloužit 

bez odpovědnosti za rodinu. Toto rozhodnutí není tak zvláštní, jak by se 

mohlo zdát: jestliže tě Bůh volá, abys mu sloužil/a tímto způsobem, 

můžeš si být jistý/á, že najdeš naplnění a štěstí. Celibát může být tvým 

povoláním, i když teď právě s někým chodíš. Pokud máš dojem, že tě 

Bůh volá k životu v celibátu pak je další otázkou „Jak?“. Existuje tolik 

způsobů, jak Bohu sloužit v životě bez manželství, kolik je na světě 

jedinců. Zde je několik příkladů.  

ZASVĚCENÝ/Á, KNĚZ NEBO JÁHEN  

Možná po tobě Bůh žádá, abys vstoupil/a do řeholní komunity bratří 

nebo sester. Životu v takovém společenství se říká řeholní život. 

Existuje tolik různých řeholních společenství a řádů, že může být těžké 
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si jeden vybrat. Ale nekomplikuj si to příliš: nikdy nebudeš moct 

navštívit všechny, než se rozhodneš. Jestliže tě Bůh volá k zasvěcenému 

životu, pomůže ti také najít to správné místo. Začni proto 

u společenství, která už znáš: Cítíš, že tě Bůh volá, abys vstoupil/a do 

některého z nich? 

Některé muže Bůh volá ke kněžství. Kněží mají důležitý úkol být 

prostředníky mezi Bohem a lidmi. Přinášejí před Boha jeho lid, 

přimlouvají se za něj a předávají mu milost, kterou přijímají od Boha, 

především skrze svátosti. Celibát kněžím umožňuje, aby byli zcela 

k dispozici Bohu a lidem, kterým slouží. Umožňuje jim to být otcem 

nejenom několika, ale mnoha lidí. Kněží a jáhni sdílejí stejnou svátost 

kněžství, i když rozdílným způsobem. Jáhni jsou nástupci těch sedmi 

mužů, které apoštolové vybrali, aby se starali o chudé (Sk 6,1-6). Trvalí 

jáhni mohou být ženatí i neženatí. 

MANŽELSTVÍ  

Manželství je skutečné povolání, kde si muž a žena slibují odevzdat se 

jeden druhému v celoživotní lásce a věrnosti. Vrcholnou korunou 

křesťanského manželství jsou jejich děti, které vyrostou v zodpovědné 

dospělé křesťany a mají své vlastní děti. 

KARIÉRA, NEBO POVOLÁNÍ? 

Pro mnoho lidí je kariéra na prvním místě. Jsou přesvědčeni, že jejich 

práce je největším zdrojem jejich štěstí. Jak to ale jde dohromady 

s povoláním, které Bůh zamýšlí pro každého z nás? 

Pokud věříš v Boha, víš, že tvá kariéra není v tvém životě tím 

nejdůležitějším. To, na čem záleží nejvíc, je láska k Bohu a k bližním. 

Kněží, jáhni a zasvěcené osoby dávají své dary a nadání k dispozici 

Bohu pro službu jeho lidu všude, kam jsou posláni, bez přemýšlení nad 

vlastní kariérou. 
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Muži a ženy, kteří žijí v manželství, musí pracovat, aby se postarali 

o své rodiny a přispívali do společnosti. Jejich zaměstnání jim 

poskytuje příležitost dělit se o Kristovu lásku s druhými. 

Každý touží po úspěchu, ale křesťan se nesmí pokoušet prosazovat 

skrze nemorální jednání, jako je lhaní, podvádění nebo braní úplatků. 

Křesťan lékař nebude provádět eutanázii a křesťan voják odmítne střílet 

na civilisty, kteří nejsou ozbrojeni a nikoho neohrožují. 

 

Ježíš se tě ptá: „Miluješ mě?“ Možná tě volá do manželství, nebo 

k tomu, abys byl knězem, bratrem nebo sestrou. 

 

Převzato z knihy Tweetuj s Bohem,  

upraveno, Marie Bruknerová 

Duchovní správci naší farnosti 

17. Filip Foltán 

• narozen 1985, pochází z Velkých Uhercov na Slovensku 

• aktivně se chopil oprav v kostele 

• bohoslužby pod jeho vedením byly působivé a plné symbolů 

• pořádal diecézní akce pro ministranty  

• duchovní správce v letech 2015–2016 

Co nám ho v kostele může připomínat: 

• ostatky sv. Jana Pavla II. 

• osvětlení kostela 

(Jaroslav Jelínek) 

Seminář o evangelizaci 

Protože jsem s radostí zaznamenal zájem některých farníků zapojit 

se do evangelizace, chtěl bych zde upozornit na seminář, který je 

plánovaný na sobotu 12. března 2022 do Hradce Králové.  

Seminář je určen pro mladé, dospělé i pro seniory. Cílem Semináře 

je přiblížit laikům i duchovním téma evangelizace a možnosti, jak lze 

evangelizovat (nejen) v rámci farnosti. Jednotlivé workshopy budou mít 
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na starosti laici nebo kněží, kteří dané aktivity organizují ve svých 

farnostech a jsou ochotni pomoct s jejich rozjezdem také v jiných 

farnostech.  

V průběhu měsíce února se snad na adrese 

https://www.bihk.cz/evangelizace/akce dozvíme více. Sám se na tento 

seminář chystám, takže kdyby se někdo chtěl zúčastnit, ale měl 

problémy s dopravou, tak ho rád vezmu s sebou autem.    

 

P. Zdeněk Sedlák 

Poděkování, pozvánka do synodálního procesu 

Milí farníci, 

 chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří mi pomáhali při 

aranžování betlémů. Také velký dík patří těm, kteří byli tak laskaví 

a zapůjčili nám své betlémy. Bylo jich kolem čtyřiceti. Moc mě to 

potěšilo a už se opět těším na letošní výstavu betlémů a počítám s vaší 

spoluúčastí. 

 Jelikož jsem také koordinátor synody, zvu všechny farníky, aby se do 

synodálního procesu nebáli zapojit. V těchto dnech, která jsou plná 

omezení, nemocí či karantén asi těžko povedeme nějaké dialogy. Avšak 

čas je neúprosný a já mám koncem února odevzdat na biskupství 

výstupní zprávu naší farnosti. Přišlo mi tedy jako nejlepší řešení udělat 

anketu, abychom poznali stav věcí, jak na tom je naše farnost. Tedy, 

kdo bude chtít, anonymně vyplní anketu / i negativní odpovědi jsou 

vítány/ a prosím do 20.2.2022 odevzdat anketu na určené místo 

v kostele.  

 Napsala bych ještě zkráceně vzkaz papeže Františka.:" Boží lid je 

svolán na synodu." Papež chce zapojit do dění církve všechny pokřtěné 

a nejenom je. Přeje si, aby se zapojili do řádné synody zvláště laici, 

protože problémy, které jsou, mohou popsat jen ti, kteří je prožívají. 

Chce tím také nastolit nové vztahy mezi biskupy, kněžími a laiky. Sám 

Pán Ježíš ukázal na nový rozměr lidského života, a to na Boží vůli žít 

ve vztazích. Když chybí pojivo vztahů, společnost se rozpadá. Nemá 

radost ze života a bez ní nebude budoucnost. A o tom by měla být 

https://www.bihk.cz/evangelizace/akce
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synoda. Vést dialog, nespoléhat se pouze na kněze, že vše zařídí a nám 

stačí v neděli "jít do kostela". Málokdo si dovede představit, že by šel 

do kostela třeba i ve všední den nebo na nějaká další "setkání". 

Ale pozor. Toto není předpis. To je jedna z možností vyplývajících ze 

vztahu k Bohu, k druhým lidem a přírodě. Hledat vlastní cestu ve 

svobodě Ducha svatého. Duch svatý se nabízí a štědře dává všude tam, 

kde se lidská srdce otvírají a nedají se ovládat pohodlím. Zdá se ale, 

že pokud nevytvoříme ze svého života vztahy, nemá co pokračovat na 

věčnosti. Je to jen v našich rukách. 

Najdeme způsob, jak spolu dál kráčet do života?          

                                               S úctou a přáním všeho dobrého Vlasta Jindrová 

Tříkrálová sbírka 2022 v naší farnosti 

Vzhledem k obavám z rychlého nástupu nové vlny koronaviru, resp. 

jeho varianty omikron, jsme i letos umístili pokladničky do farního 

kostela a do obchodů v naší farnosti. Celkem se v naší farnosti vybralo 

do pokladniček 73 285,- Kč. To jsou bezmála čtyři pětiny rekordní 

částky z roku 2020. Takový výnos mne vzhledem k situaci příjemně 

překvapil. Zároveň se tu chci omluvit za to, že jsem zřejmě rychlost 

nástupu nové vlny přecenil a obchůzky koledníků by se snad u nás letos 

bývaly mohly konat.  

Ze shora uvedené částky se vybralo do pokladniček v Nížkově 

(ve farním kostele sv. Mikuláše a v prodejně COOP) 36 101,- Kč, 

v prodejně COOP v Bukové 8 980,- Kč, v Sirákově (v prodejně COOP 

a ve filiálním kostele Navštívení Panny Marie) 18 758,- Kč a 9 446,- Kč 

se vybralo v prodejně COOP v Poděšíně.    

Pro zajímavost: podle údajů z webových stránek Tříkrálové sbírky 

z 24. ledna po rozpečetění zatím 73 % pokladniček činil výnos necelých 

96 milionů korun. Takže se dá čekat, že výnos z koledy do pokladniček 

bude okolo 120 až 130 milionů.   

Navíc je po celý rok možné přispívat prostřednictvím online koledy 

nebo zasláním DMS KOLEDA.    

Chtěl bych na tomto místě jménem Charity poděkovat všem, kdo do 

pokladniček přispěli, personálu prodejen COOP, v nichž byly 

pokladničky umístěny, jakož i těm, kdo letos projevili zájem koledovat. 
 

P. Zdeněk Sedlák 
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Výnosy účelových sbírek v naší farnosti v říjnu až prosinci 2021 

Na podkladě usnesení pastorační rady uvádíme níže výnosy účelových 

sbírek (provedených nebo ukončených) v říjnu až prosinci roku 2021: 

Datum Účel Částka 

3. října sbírka na opravy kostela 42 717,- 

24. října sbírka na Papežská misijní díla 12 560,- 

do 2. listopadu pokladnička na opravy kostnice (za 

celý rok) 

8 053,-  

do 15. listopadu pokladnička na misie (černoušek)  1 945,- 

do 15. listopadu pokladnička na Farní list 3 500,- 

21. listopadu sbírka na pojištění církevních objektů 13 552,- 

do 1. prosince pokladnička a dary na opravy kostela  11 432,- 

4. a 5. prosince pokladnička na Betlém nenarozeným 

při výstavě betlémů  

1 329,- 

12. prosince sbírka na kněžský seminář a formaci 

bohoslovců 

9 575,- 

do 24. prosince pokladnička na misie (černoušek) 650,- 

 

Bůh vám všem oplať vaši štědrost. 
P. Zdeněk Sedlák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 19. února 2022 

Změna uvedených údajů vyhrazena (nutno sledovat ohlášky). Neprodejné! 
Náklady na jeden výtisk činí 12 Kč. 
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