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Motto: 

„A nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti.“  
(Koloským 3,14) 

Žehnání pokrmů o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 
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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 2022: 

▪ Úmysl papeže: Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti 

života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky 

rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě. 

▪ Národní úmysl: Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu 

farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby. 

▪ Farní úmysl: Za dobrý průběh přípravy na kněžské svěcení, 

primici a biřmování. 

Anděl Páně…  

Slovo kněze 

Milí farníci, 

až v závěru doby postní jsem si začal uvědomovat, kolik věcí jsem 

ve farnosti mohl udělat jinak a lépe a také to, že jsem někdy nebyl dost 

nablízku těm, kteří možná potřebovali oporu. Prosím vás nyní touto 

cestou za odpuštění.   

Poděkování 

Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kdo jakkoliv 

přispěli svojí pomocí k průběhu Svatého týdne a oslavě Pánova 

zmrtvýchvstání. Po dvouletém omezení se nám nejenom vrátila voda 

do kropenek, ale hlavně na Velikonoční obřady mohli přijít všichni, 

kterým to dovolil jejich zdravotní stav. Buďme za tuto možnost Bohu 

vděčni.  
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Co nás čeká? 

Mariánský měsíc 

Máme před sebou mariánský měsíc květen. Možná je to 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. 

Paní katechetka Omesová připravuje pro Nížkov jednou týdně májové 

pobožnosti zaměřené na děti. Vloni se konaly v úterý, letos vybrala paní 

katechetka vzhledem ke svým časovým možnostem čtvrtek. Loňská 

účast dětí byla velmi hojná a děti působily dojmem, že na tyto 

pobožnosti chodí velmi rády. Tímto konstatováním chci povzbudit 

ty děti, které z různých důvodů vloni na májové pobožnosti zaměřené 

na děti nechodily. A samozřejmě také chci povzbudit jejich rodiče, 

aby své děti v této věci, pokud možno podpořili. 

Kněžské svěcení Pavla Jelínka 

V době psaní tohoto úvodníku už do plánovaného termínu kněžského 

svěcení Pavla Jelínka, to znamená do soboty 7. května, zbývají necelé 

tři týdny. Pavel to určitě nemá vzhledem k velmi vážné nemoci svého 

poděbradského faráře vůbec jednoduché. Na Pavlovi totiž nyní leží 

velká část starostí o chod farnosti. Připravovat se v takovéto situaci na 

tak zásadní životní krok, jakým je přijetí kněžského svěcení, je určitě 

obtížné. Proto prosím mysleme na Pavla v modlitbě.   

Primice Pavla Jelínka 

Dá-li Pán, tak by se u nás v Nížkově v kostele sv. Mikuláše, měla týden 

po Pavlově kněžském svěcení, tedy v sobotu 14. května od 10 hodin, 

konat jeho primiční mše svatá. Tato mše by probíhala v našem farním 

kostele sv. Mikuláše s tím, že by podobně jako při loňském jáhenském 

svěcení bylo zajištěno i ozvučení a obrazovka ve venkovním prostoru 

na severní straně kostela. Na tuto slavnost samozřejmě zveme i lidi 

z okolí.    
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Za hranicemi května   

V neděli 12. června nás, dá-li Pán, čeká v Nížkově udílení svátosti 

biřmování a o dva týdny později přistoupí děti z naší farnosti poprvé 

ke svatému přijímání. Prosím pamatujme v modlitbě také na naše 

biřmovance, prvokomunikanty a rodiny těch i oněch. Modleme se za to, 

aby to pro ně byl začátek hlubšího prožívání svojí víry, hlubšího vztahu 

k Bohu i lidem.  

 

Přeji nám všem, aby nám velikonoční radost a pokoj vydržely celý rok.     

 

P. Zdeněk Sedlák 

Akce, události, nabídky, upozornění 

Květen: 

Májové pobožnosti v Nížkově: v neděli od 17 hod., ve všední dny půl 

hodiny přede mší sv., ve čtvrtek budou májové pobožnosti zaměřeny na 

děti (začátek v 17:30 hod.). Pastorace nemocných v Bukové, Sirákově 

a Poděšíně se přesouvá kvůli přípravám primice o týden později oproti 

obvyklému termínu.  

 1. 5. (neděle) – pouť v Nížkově 

 2. 5. (pondělí) – od 19 hod. setkání pastorační a ekonomické rady 

(zejm. k přípravě primice) 

 3. 5. (úterý) – mše sv. s májovou pobožností v Bukové 

 5. 5. – 8. 5. Studentský Velehrad (celostátní setkání 

vysokoškoláků na Velehradě) 

 6. 5. – (1. pátek) pastorace nemocných (Nížkov); od 17:00 tichá 

adorace a sv. smíření  

 7. 5. (sobota) – v 10 hod. v katedrále Svatého Ducha v Hradci 

Králové kněžské svěcení Pavla Jelínka 

 8. 5. (neděle) – pouť rodin ke sv. Josefovi (Šediviny u Deštného v 

Orlických horách) 

 9.-13. 5. – duchovní obnova pro seniory (Marianum v Janských 

Lázních, vede P. Jiří Vojtěch Černý) 

 10. 5. (úterý) – mše sv. s májovou pobožností ve Špinově 
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 14. 5. (sobota) – v 10 hod. primiční mše svatá Pavla Jelínka 

 13. 5. (pátek) – od 16 hodin společenství dětí na faře 

 13.-15. 5. 5. – víkend pro snoubence. Téma: Jak se připravit na 

manželství a rodinu podle křesťanských tradic a hodnot, aby s 

Boží pomocí bylo manželství trvalé a plné lásky. (středisko Eljon, 

Špindlerův Mlýn, více lektorů) 

 16. 5. (pondělí) – svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona 

Čech 

 17. 5. (úterý) – mše sv. s májovou pobožností na Rosičce 

 19. 5. (čtvrtek) – pastorace nemocných (Buková) 

 20. 5. (pátek) pastorace nemocných (Poděšín + Sirákov) 

 23.-26. 5. – 66. setkání zdravotníků. Téma: Podpora pečujících 

osob jako prevence syndromu vyhoření (středisko Eljon, 

Špindlerův Mlýn, vede Jana Sieberová) 

 24. 5. (úterý) – mše sv. s májovou pobožností v Poděšíně 

 31. 5. (úterý) – mše sv. s májovou pobožností v Sirákově 

 

➢ Výhled do dalších měsíců 

 5. 6. (neděle) – koncert Scholy Calandrella 

 6.-9. 6. – 67. setkání zdravotníků. Téma: Podpora pečujících osob 

jako prevence syndromu vyhoření (středisko Eljon, Špindlerův 

Mlýn, vede Marie Svatošová) 

 10. 6. (pátek) – Noc kostelů 

 12. 6. (neděle) – v 10 hod. mše sv. s udílením svátosti biřmování 

 16.-19. 6. – víkendová duchovní obnova pro manžele – Hora 

Matky Boží u Králík (vede R.D. Karel Moravec) 

 19. 6. (neděle) – slavnost Těla a Krve Páně („Boží tělo“) 

 26. 6. (neděle) – v 8:30 mše sv. s prvním svatým přijímáním dětí  

 3. 7. (neděle) – pouť v Sirákově 

 24. 7.-30. 7. – farní tábor  

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

 

Omluva: víme z dotazníků k synodě, že více lidí volalo po farních 

zájezdech a výletech. Omlouváme se, ale farář ani paní Jana 

Vosmeková tentokrát do prázdnin z důvodu časových (příprava 
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primice, biřmování, prvního svatého přijímání, různých oprav atd.) 

a z dalších důvodů žádnou takovou aktivitu neplánují.  

Zájemce o zájezd by snad mohlo zajímat, že pan Jan Málek 

v přibyslavské farnosti organizuje na dny 4.-8.7. farní zájezd na jižní 

Moravu a v době psaní tohoto článku ještě mají volná místa. Plán cesty: 

Přibyslavice (poutní místo), Jaroměřice nad Rokytnou, Slup u Znojma, 

Hustopeče, Hluboké Mašůvky (poutní místo), Znojmo, Mikulov, 

Pavlov, Valtice, Lednice, Dolní Kounice, Ivančice, Moravský Krumlov.  

Kdo by chtěl vědět podrobnosti, může panu Málkovi volat na telefon 

číslo 732 842 617.    

Úmysl modlitby farní: za dobrý průběh přípravy na kněžské svěcení, 

primici a biřmování 

 

❖ Úklid fary:  
Změny vyhrazeny 

Okénko (nejen) pro princezny 

Moje Princezno, ... SPOČÍTEJ NÁKLADY 

Dal jsem za Tebe všechno, má lásko. Dal jsem sám sebe 

a zemřel jsem za Tebe na kříži. Tvá drahocenná duše za to stála. Když 

jsem volal ke svému nebeskému Otci, aby „jim odpustil, protože 

nevědí, co dělají“, měl jsem tím na mysli Tebe! Vím, jaké výzvy 

Ti život každý den přináší a jak je někdy těžké vidět v hektických dnech 

mou přítomnost. Zamysli se ale nad jedním, mé dítě: Až uvidíš 

nádherný nebeský domov, který jsem pro Tebe s láskou připravil, 

nepochybně řekneš, že stálo za to žít pro mě. 

Mé Království je ta jediná jistota, do které se vyplatí investovat. 

Pamatuj, má lásko, že jsem Tě sem poslal podle svého božského plánu, 

a proto než se něčemu nebo někomu zavážeš, spočítej, kolik Tě to bude 

stát – protože máš nevyčíslitelnou hodnotu! 

S láskou 

Tvůj Král, který za Tebe zaplatil 

 

Milostné dopisy od Tvého Krále Milované Princezně S. R. Shepherd 
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Okénko (nejen) pro mládež  

Žij! 

   Jako mladý muž byl silný a nezdolný. Jako obchodník se vypracoval 

k úžasným výsledkům. Ve třiatřiceti vydělal první milion dolarů. 

V té době zasvětil každou vteřinu svého života svým obchodům. 

Ve čtyřiatřiceti ovládal největší obchodní impérium tehdejšího světa 

a ve třiapadesáti byl nejbohatším člověkem na světě a prvním 

dolarovým miliardářem. 

   Svůj úspěch však zaplatil zdravím a ztrátou radosti ze života, protože 

na svém vrcholu onemocněl. Za týden vydělával milion dolarů, 

ale vypadal jako živá mumie. Ve svém osamocení žmoulal kousek veky, 

kterou namáčel do mléka. Novináři už ho pohřbívali.  

   Během bezesných nocí se rozhodl, že své peníze věnuje chudým 

a založil nadaci. Jeho peníze se staly požehnáním pro celý svět: stavěly 

se za ně univerzity, nemocnice, misijní stanice. Díky jeho penězům byl 

vynalezen penicilin. A najednou mohl spát a uzdravil se. Z chladného 

muže obchodu se stal laskavý stařec. Zemřel v osmadevadesáti letech. 

Jmenoval se John Rockefeller. 

 

Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili. W. Saroyan 

                                                           

                                  (Petr Weissman: Laskavé slovo na každý den) 

Okénko (nejen) pro seniory 

Křesťané se obracejí i k Marii. Někteří k ní ale cestu nenacházejí 

Křesťanská modlitba se obrací k Bohu, a i k těm, kteří u Boha už 

přebývají – ke svatým. Mezi nimi zaujímá mimořádné postavení Maria, 

Matka Páně. Není prostě jen největší ze světců, nýbrž je jediná 

a jedinečná. 

Musíme jasně rozlišovat v tom, co se o Marii uvádí. To, co všechno 

o Marii bylo napsáno jde do nedozírna. Mnohé z toho je velmi krásné, 
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výstižné, pravdivé a vyvěrá z nejryzejších zdrojů křesťanské víry, 

ale mnohé z toho lze pochválit méně, nebo vůbec. Musíme se tedy 

snažit, abychom mezi tím uměli jasně rozlišovat. 

Mariina důstojnost a postavení spočívá v tom, že je Matkou Vykupitele, 

Bohočlověka Ježíše Krista. Tím, že se stala jeho matkou, stala se 

křesťankou. Tím, že žila pro své dítě, dorostla do zralosti křesťanského 

života. Ona spoluprožívala jeho život. Následovala ho až pod kříž, plná 

víry. Syn Boží se stal v Marii člověkem, čímž vstoupila 

do nejtěsnějšího vztahu k Bohu. 

Když Maria po odchodu svého syna žila u Jana, jistě ji věřící 

vyhledávali a tázali se na Ježíše, vždyť byla jediná, která mohla svědčit 

o třiceti letech jeho života. I na ni sestoupil Duch svatý a naučil 

ji chápat tajemství tohoto života. Nelze si představit, že by k ní lidé 

nepřicházeli se svými starostmi a nesvěřovali se do její modlitby. 

Vždyť viděli, jak hluboce byla spojena se svým Synem; jistě jí mnozí 

říkali: "Vzpomeň si na mne ve své modlitbě". A tak to zůstalo i nadále. 

Maria je vyvolená, blízká Bohu; ale ne jako bohyně. 

Co vede věřícího k Marii, nelze vypovědět několika slovy. Zvláště 

zřetelně se projevuje hledání její pomoci. Maria je "Potěšení 

zarmoucených", "Pomocnice křesťanů", "Matka dobré rady". Maria je 

vyvolená, blízká Bohu; ale ne jako bohyně, která žije v blaženosti své 

povznesenosti, nýbrž vším, čím je, je z milosti Kristovy. 

Maria nepomáhá svou vlastní mocí, není nějakou pobočnou instancí 

vedle Boha. 

Křesťan si může být jistý její láskou. To znamená, že člověk může 

do její lásky přinést veškerou svou bídu, i tu zcela skrytou a němou, což 

je zcela nedocenitelné. Proto k ní trpící (a potřební) neustále vysílají své 

prosby, aby pomohla. Maria ale nepomáhá svou vlastní mocí, protože 

ani ona, ani světci nejsou nějakými pobočnými instancemi vedle Boha, 

které by působily z vlastní vůle a moci, oni za nás (u Boha jen) prosí. 

Modlitba růžence v sobě obsahuje stále se opakující volání po Mariině 

přímluvě; zahrnuje v sobě všechnu bídu doléhající na člověka 
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a obsahuje rozjímání a přemítání o jejím životě, který byl naplněný 

Bohem. Toto rozjímání je zaměřeno na život Kristův. 

Mariánská úcta je křesťansky oprávněná a správná; nebyla to dobrá 

chvíle, když se někteří domnívali, že kvůli pravé úctě k Bohu je třeba 

přerušit spojení s Kristovou Matkou. K tomu ale nedošlo náhodou. 

Člověk má totiž sklon přeceňovat to, co miluje. Tak se do vztahu 

k Panně Marii dostalo leccos přehnaného a blouznivého. K tomu 

přistupovaly vlivy legend, lidová touha obklopit milované postavy 

mimořádnými jevy a vyplnit jejich život zázračnými událostmi. Dále 

sentimentalita, sklon k nasládlosti a změkčilosti. Toto všechno 

napáchalo v oblasti mariánské úcty hodně zla. Nelze se tedy divit tomu, 

že se proti tomu zvedla kritika všeho druhu, oprávněná i neoprávněná, 

a že leckteří opravdoví lidé nenacházejí k Marii cestu. Chtějí se vymanit 

z přepjatostí a pokřivenin, nedokáží však rozlišovat, a proto odhazují 

vše. To je ale veliká ztráta, protože dějiny křesťanské zbožnosti ukazují, 

jak dokonale je propojena pravá mariánská úcta s bdělým smyslem pro 

křesťanskou pravdu. 

 

podle knížky: Romano Guardini "O modlitbě", vybrala Jana Vosmeková 

Inspirace ke svatosti 

Svatý Gengulf 

Kdy žil: 8. století 

Liturgický svátek: 11. 5. 

Stupeň slavení: připomínka 

Patron: špatně ženatých mužů 

Partnerské vztahy patří mezi náročné životní záležitosti. Gengulf je 

světcem, který se rozhodl pro manželský život, ovšem pohádkové 

„a žili spolu šťastně až do smrti..." ve svém manželství nezažil. 

Narodil se v Burgundsku do bohaté křesťanské rodiny, kde se mu 

dostalo dobrého vzdělání. Mezi jeho ctnosti patřila skromnost a čistota 
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srdce. Jeho rodiče zemřeli, když byl poměrně mladý, přesto s majetkem 

nakládal velice moudře. 

Když dospěl, rozhodl se oženit. Našel si dívku, která odpovídala jeho 

postavení a za chvíli se slavila svatba. Bohužel záhy po svatbě vyšla 

najevo pravá povaha jeho manželky, která byla marnivá, lehkomyslná 

a časem také svému muži nevěrná. 

Nevěra jeho manželky začala, když se Gengulf účastnil bojů Pipina 

Krátkého. Po návratu se doslechl o manželčině poměru, což ho velmi 

ranilo. Začal rozmýšlet, jak se zachová. Nechtěl být trestajícím mužem, 

ale zároveň ani lhostejný k nevěře své ženy, která svého činu ani 

nelitovala. Gengulf se nakonec rozhodl přesvědčit o vině manželky za 

pomoci fontány na zahradě, z které tryskala voda. Řekl své ženě, aby do 

ní vložila ruku. Pokud ji obyčejná voda neublíží, je nevinná. Jenže když 

svoji ruku do fontány vnořila, ihned ucukla, protože si popálila svoji 

kůži. 

I přesto všechno Gengulf nevydal svoji manželku veřejnému potrestání, 

ale pouze se od ní odloučil. Postaral se, aby mohla žít v dobrých 

podmínkách a odešel na svůj hrad, kde se celý život modlil za obrácení 

své ženy a konal skutky pokání a lásky. Reakce jeho ženy však měla 

opačný účinek. Začala Gengulfa nenávidět a toužit po jeho smrti. Proto 

poprosila svého milence, aby ho zabil. 

V noci se její milenec vydal na hrad, aby sťal Gengulfa ve spánku. 

Vražda se mu podle plánu nepodařila, protože při pokusu o ni Gengulfa 

pouze zranil. Gengulf o pár dní později sice zraněním podlehl, ale 

umíral s vnitřním klidem a svému vrahovi odpustil. Dodnes je nazýván 

mužem spravedlnosti a čistoty srdce. 

 

„Izidoor“ 
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Mše svaté s intencemi v květnu 2022  

Neděle 1. května  

3. neděle velikonoční 

Titulární slavnost 

kostela v Nížkově 

(pouť) 

7:00 Za farnost 

8:30  

10:00 Za poutníky  

Pondělí 2. května 

Památka sv. Atanáše, 

biskupa a učitele církve 

18:00 Za Bohuslava Eliáše, sourozence, 

rodiče, rodiče Kašpárkovy a duše v 

očistci 

Úterý 3. května 

Svátek sv. Filipa a 

Jakuba, apoštolů 

18:00 Za Růženu a Jaroslava Havlíčkovy, 

za rodiče a sourozence 

Středa 4. května 
18:00 Za členky Modliteb matek a na 

úmysly jejich modliteb 

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

povolání 

Pátek 6. května 

Památka sv. Jana 

Sarkandra, kněze a 

mučedníka 

18:00 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 7. května 

7:30 MŠE SVATÁ NEBUDE 

(kněžské svěcení Pavla Jelínka v Hradci 

Králové) 

Neděle 8. května 

4. neděle velikonoční 

7:00 Za farnost 

8:30 Na poděkování za dar míru 

10:00 (Sirákov)  

Pondělí 9. května 

18:00 Za Marii a Jana Holcmanovy, 

jejich rodiče a sourozence, za vnučku, 

zetě a snachu a celou přízeň 

Úterý 10. května 

18:00 Na poděkování a s prosbou za dar 

zdraví a s prosbou o Boží ochranu pro 

celou rodinu 
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Středa 11. května 

18:00 Za Františka Gabriela, manželku, 

jejich rodiče a sourozence, za rodinu 

Pilvouskovu, Semrádovu a celou živou 

i zemřelou přízeň 

Čtvrtek 12. května 

18:00 Za Annu a Jana Chvátalovy, 

nemocnou osobu, celý rod Chvátalů, 

Zikmundů a duše v očistci 

Pátek 13. května 

18:00 Za rodiče Lemperovy 

a Vosmekovy s prosbou o dar pravé 

víry pro celou rodinu 

Sobota 14. května 

Svátek sv. Matěje, 

apoštola 

10:00 Primiční mše svatá  

Neděle 15. května 

5. neděle velikonoční 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Vlastu a Stanislava Bártovy, 

Jaroslava Baumruka, rodiče, 

sourozence a za duše v očistci 

10:00 (Sirákov) Za Lubomíra Černého, 

jeho rodiče, za Františka a Marii 

Růžičkovy a živou a zemřelou přízeň 

Pondělí 16. května 

Svátek sv. Jana 

Nepomuckého, kněze a 

mučedníka, hlavního 

patrona Čech 

18:00 Za Jana a Antonii Laštovičkovy, 

zemřelé děti, snachy, zetě a oboje 

rodiče 

Úterý 17. května 
18:00 Za rodiče Vlčkovy, syna, zetě 

a živé i zemřelé těchto rodin 

Středa 18. května 
18:00 Za Jana Musila, 2 sourozence, 

rodiče, celou přízeň a duše v očistci 

Čtvrtek 19. května 

18:00 Za uzdravení nemocných osob, 

Boží ochranu a přímluvu Panny Marie 

pro celou rodinu a všechny blízké 

Pátek 20. května 

Památka sv. Klementa 

Marie Hofbauera, kněze 

18:00 Na dobrý úmysl 

Sobota 21. května 7:30 Za mír a pokoj ve světě 
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Neděle 22. května 

6. neděle velikonoční 

7:00 Za farnost 

8:30 Za rodiče Zvolánkovy, syna, rodiče 

Homolovy a celou živou i zemřelou 

přízeň a duše v očistci 

10:00 (Sirákov) Za Josefa a Věru 

Roseckých, Václava Nováka a celý rod 

Pondělí 23. května 
18:00 Za rodiče Landovy, dceru, tři zetě 

a živé i zemřelé těchto rodin 

Úterý 24. května 

18:00 Za Josefa Kučeru, manželku, jejich 

rodiče a sourozence a celou živou 

i zemřelou přízeň 

Středa 25. května 

18:00 Za rodiče Veselých, rodiče 

Musilovy, jejich oboje rodiče, 

sourozence a duše v očistci 

Čtvrtek 26. května 

Nanebevstoupení Páně 

18:00 Za Annu Čejkovou, dva syny, 

dceru, vnuka, pravnuka a živou 

i zemřelou přízeň 

Pátek 27. května 

18:00 Za Alenu Pojmonovou, dvoje 

rodiče, sourozence, švagra Josefa a za 

duše v očistci 

Sobota 28. května 
7:30 Za Marii Javorovou a živou 

i zemřelou přízeň a všechny blízké 

Neděle 29. května 

7. neděle velikonoční 

7:00 Za Václava Kunce, manželku a duše 

v očistci 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za Jana Košáka, Josefa 

Slabého, Jaroslava Ambrože a živou 

a zemřelou přízeň 

Pondělí 30. května 

Památka sv. Zdislavy 

18:00 Za Josefa Němce, Ladislava 

Augustina, vnuka Miloše a živé 

i zemřelé těchto rodin a duše v očistci 

Úterý 31. května 

Svátek Navštívení 

Panny Marie 

18:00 Za Marii Štohanzlovou, rodiče 

Kasalovy a živé i zemřelé těchto rodin  

 

Změny vyhrazeny 
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Modlitba 

Panno Maria, matko naděje, 

k Tobě se utíkám a prosím za všechny, 

kteří těžce trpí a ztrácejí naději ve svém životě. 

Ty, která jsi zůstala matkou víry a naděje 

i v nejtěžších chvílích svého života, 

pod křížem, na Kalvárii, 

vypros všem zoufalým naději v srdci. 

Svým Neposkvrněným mateřským srdcem 

se dotkni každého srdce, 

které je zatíženo ranami hříchu, utrpení a bolesti. 

Tvé mateřské srdce je schopné uzdravit 

všechna zraněná srdce. 

Tobě darujeme své ruce, abys nás vedla, 

svá srdce, abys je uzdravila, 

osvobodila a naplnila pokojem, 

který nám přinášíš a toužíš darovat. Amen. 

Tabulka lektorů v květnu 2022 

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 Eliáš B. 8:30 Bártová L. 

1. čtení 10:00       

2. čtení 10:00       

přímluvy 10:00       

  

PO 2     Jindrová V.     

ÚT 3     Bártová J.     

ST 4     Laštovičková M.     

ČT 5     Chromá H.     

PÁ 6           

SO 7           
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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 Brukner Jakub 8:30 Dočekalová M. 

  

PO 9     Jindrová V.     

ÚT 10     Bártová J.     

ST 11     Holcmanová Z.     

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 Eliáš B. 8:30 Bártová L. 

  

PO 16     Jindrová V.     

ÚT 17     Bártová J.     

ST 18     Laštovičková M.     

ČT 19     Chromá H.     

PÁ 20           

SO 21           

NE 22 

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 23     Jindrová V.     

ÚT 24     Bártová J.     

ST 25     Holcmanová Z.     

ČT 26     Chromá H.     

PÁ 27           

SO 28           

NE 29 

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 Bártová L. 

PO 30     Jindrová V.     
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ÚT 31     Bártová J.     

Zdena Holcmanová 

Tweetuj s Bohem 

Jak je uspořádána mše svatá? 

Při každé mši svaté se jako křesťané scházíme, abychom se setkali 

s Ježíšem v jeho Slově a v eucharistii. Bohoslužba má čtyři hlavní části. 

ÚVODNÍ OBŘADY  

Kněz zahajuje mši znamením kříže a přivítá věřící těmito nebo 

podobnými slovy sv. Pavla: „Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží 

a společenství svatého Ducha s vámi se všemi“ (2 Kor 13,14). Prosíme 

Boha o odpuštění našich hříchů a zpíváme nebo recitujeme Kyrie 

(„Pane, smiluj se“). O nedělích většinou Boha oslavujeme a chválíme 

zpěvem Gloria, starodávného hymnu. Kněz potom uzavře první část 

mše vstupní modlitbou dne, tzv. kolektou. 

BOHOSLUŽBA SLOVA  

Následují čtení ze Starého a Nového zákona Písma svatého. Po prvním 

čtení z Písma se čte nebo zpívá žalm. O nedělích a ve větší svátky se čte 

druhé čtení. V obojím případě pak přichází na řadu evangelium. 

Abychom ukázali, jak je to pro nás důležité, stojíme při zpěvu Aleluja 

a při evangeliu, které čte jáhen nebo kněz, který pak Písmo vysvětluje 

v homilii (kázání). V neděli a ve slavnosti vyznáváme víru, když 

společně recitujeme Kredo. Potom Bohu přednášíme naše společné 

modlitby v přímluvách. 

PŘÍMLUVY 

Přímluvy neboli modlitby věřících, začínají výzvou kněze k modlitbě, 

po které následuje série proseb. První prosby jsou obvykle za církev 

a za ty, kteří ji vedou; ty další jsou za důležité dění ve společnosti a ve 

světě. Obvykle jsou obsažené také přímluvy za nemocné, a nakonec za 

zemřelé. Kněz uzavírá přímluvy tím, že je všechny předkládá Bohu. 

SLAVENÍ EUCHARISTIE  

K oltáři se přináší chléb a víno a kněz je jménem všech přítomných 

nabízí Bohu. Věřící se k této oběti připojují tím, že nabízejí svůj vlastní 
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život, což je symbolicky vyjádřeno v jejich finančních darech. Kněz 

pronese modlitbu nad dary a po prefaci, což je v podstatě modlitba 

díkuvzdání, zpíváme Sanctus („Svatý, Svatý, Svatý“). Kněz se jménem 

všech modlí eucharistickou modlitbu. Bere do rukou nejprve chleba 

a potom víno a říká slova, která řekl Ježíš při poslední večeři. Když 

kněz pronáší konsekrační slova, chléb a víno se proměňují v Ježíšovo 

tělo a krev. Shromáždění věřící skrze své „Amen“ na závěr 

eucharistické modlitby potvrzují svou účast na celé modlitbě. 

Po modlitbě Otčenáš každý na výzvu kněze nebo jáhna pozdraví své 

sousedy vhodným pozdravením pokoje. Během zpěvu Agnus Dei 

(„Beránku Boží“) se rozlomí hostie. Kněz pozdvihne Božího Beránka, 

který mezi nás přišel v podobě chleba a vína, a všichni se modlí: „Pane, 

nezasloužím si...“ Když se rozděluje tělo Kristovo, nekatolíci a ostatní, 

kteří nepřijímají eucharistii, zůstávají na svých místech. Mohou si však 

také přijít dopředu pro požehnání s prstem na ústech. 

Svaté přijímání mimo mši 

Nemůže-li být někde kněz přítomný, aby odsloužil nedělní mši svatou, 

mohou se katolíci přesto sejít ke společné modlitbě a k přijetí 

eucharistie. Po čteních z Písma a společné modlitbě se rozděluje tělo 

Kristovo (které bylo proměněné během mše při jiné příležitosti). Tato 

bohoslužba není mší svatou a nikdy ani nebude moct slavení eucharistie 

nahradit. Bohoslužba slova se svatým přijímáním je vhodnou náhradou 

pouze v případě, kdy mše svatá není možná. 

ZÁVĚREČNÉ OBŘADY  

Po modlitbě po přijímání kněz udělí všem přítomným závěrečné 

požehnání a všichni jsou vysláni do světa, kde každý svým způsobem 

hlásáme Slovo Boží svým životem. 

Ježíš k nám promlouvá skrze Písmo, své Slovo, a nabízí nám sám sebe 

v eucharistii. My jsme pak vysláni přinášet Ježíše světu. 

 

Převzato z knihy Tweetuj s Bohem,  

upraveno, Marie Bruknerová 
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Znáte otce Šebastiána? 

 O. Šebestián, rodným jménem Pavel Smrčina je římskokatolický kněz 

farnosti Plzeň-Severní předměstí. V minulosti byl představeným 

františkánského kláštera v Moravské Třebové a skaut. Pomáhal lidem 

na okraji společnosti. 

Jeho videa stojí za zhlédnutí a za poslechnutí. Je prodchnutý Svatým 

Duchem a formuje pohledy a jednání lidí správným směrem. Podává 

a vysvětluje vše s naprostou logikou, až člověku zůstává rozum stát nad 

tím, že na to nepřišel sám. Naplňuje všechny svým pokojem a pokorou. 

Ukazuje na to, co je v životě podstatné a jak je třeba věci uchopit. 

Na YouTube má nepřeberné množství přednášek. Mě velmi oslovil. 

Doporučuji všem, vyzkoušejte, uvidíte a uslyšíte!  

Jana Vosmeková 

Malé katechetické okénko 

Jak je to s Marií a Bohem? 

Nedávno jsem v jedné (vloni vydané) knize o Panně Marii, 

na jejímž napsání, přeložení a vydání se podíleli pouze zbožní katolíci, 

narazil na větší počet mírně řečeno problematických tvrzení o Panně 

Marii a o Bohu. A protože máme právě mariánský měsíc, chtěl bych tu 

uvést na pravou míru alespoň jedno z nich.   

Určitě bych nikde netvrdil ani nepsal, že Panna Maria má 

„veškerou moc nad Božím srdcem“, jak to v různých obměnách píší na 

více místech v této knize. Tomu se totiž dá rozumět všelijak. 

Kdybychom to vzali doslova, znamenalo by to totiž například i to, 

že podle autorů těchto slov Bůh není všemohoucí, protože nemá moc 

dokonce ani nad svým vlastním srdcem.    

Řekl bych totiž, že je to přesně naopak!!! Maria si zaslouží naši 

úctu právě proto, že svobodně darovala Bohu veškerou moc nad svým 

srdcem. Ona po celý svůj život díky zvláštní Boží milosti zůstala 

nedotčena jakýmkoliv hříchem a díky tomu dokázala dát svobodně 

Bohu ve víře celý svůj život, když řekla andělovi: „Jsem služebnice 
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Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ (Lk 1,38). Maria svěřuje 

veškerou autoritu nad svým životem Bohu a jeho slovu a v tom nám má 

být obrovskou inspirací, vzorem víry a lásky a také přímluvkyní.   

Mimochodem. Když prosíme Boha za někoho na přímluvu Panny 

Marie, tak to neznamená, že by Panna Maria Pána Boha přemlouvala, 

aby udělal něco, co původně nechtěl. Bůh totiž svá rozhodnutí nikdy 

nemění a vždycky pro nás naprosto neomylně chce jenom to nejlepší. 

V jistém slova smyslu ale bývá často potřeba „přemluvit“ toho člověka, 

za kterého na přímluvu Panny Marie prosíme, aby on změnil svůj postoj 

a aby po této změně i on ve svém srdci řekl Bohu podobně jako Maria: 

„Staň se mi podle tvého slova“ nebo „Buď vůle tvá“ (což 

je mimochodem totéž).   

Také bychom měli rozlišovat mezi církví uznanými mariánskými 

zjeveními na straně jedné a pouze údajnými mariánskými zjeveními na 

straně druhé. I když je totiž nějaká zbožná osoba blahořečená nebo 

dokonce svatořečená, ještě to neznamená, že samotným aktem 

blahořečení nebo svatořečení církev také uznává pravost jejich 

údajných zjevení nebo že dokonce nějak automaticky „dává razítko 

naprosté neomylnosti“ na všechny výroky této osoby. Tak to není.  

 

P. Zdeněk Sedlák 

Další poděkování 

Několika lidem jsem děkoval v minulém čísle Farního listu. Chtěl bych 

na tomto místě dnes, byť poněkud opožděně, za dlouholetou pomoc 

v péči o sirákovský kostelík, jmenovitě poděkovat také nedávno 

zesnulému panu Jaroslavu Jarošovi.  

Když nám začátkem tohoto roku přišel dopis ze statistického úřadu, 

že jako farnost máme od letoška vyplňovat jeden druh statistického 

výkazu, tak mne to příliš nepotěšilo. Pomyslel jsem si: další práce 

navíc. Když jsem pak výkaz viděl, tak jsem s určitou úlevou 

konstatoval, že to bude práce hlavně pro naši paní vikariátní účetní 

(i když samozřejmě ani jí další práci navíc nepřeji).  
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Na mne jako faráře zbylo „pouze“ odhadnout dobrovolnické hodiny. 

Přiznám se, že jsem to odhadoval docela zhruba, nicméně mi vyšlo, 

že nížkovští farníci v roce 2021 odpracovali asi 3500 dobrovolnických 

hodin. Tohle číslo je odhadnuto, jak se říká, plus mínus autobus, ale 

myslím, že přibližně sedí. Zůstal jsem nad tímto fascinujícím číslem 

chvíli takříkajíc „s otevřenou pusou“, protože jedna věc je nějak vědět 

či spíše tušit, že řada lidí věnuje farnosti významnou část svého volného 

času, a jiná věc je spočítat si, kolik že to asi tak dělá dohromady.    

Takže tu chci ještě jednou poděkovat všem, kdo jakkoliv, ať už 

modlitbou nebo prací ve svém volném čase nebo jinak podporují naši 

farnost. Bůh vám všem oplať.   

 
P. Zdeněk Sedlák 

Albert Einsten: Zlo neexistuje 

Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: „Je všechno, 

co existuje, stvořené Bohem?“  

Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano, je to stvořené Bohem.“ 

„Stvořil Bůh všechno?“ ptal se dál profesor. „Ano, pane,“ odpověděl 

student. 

Profesor pak pokračoval: „Jestli Bůh stvořil všechno, znamená to, 

že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu: naše činnost 

určuje nás samotných, tedy Bůh je zlo.“ Když toto student vyslechl, 

ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený. Najednou zvedl ruku jiný 

student. „Pane profesore, mohu vám položit otázku?“ 

„Samozřejmě,“ odpověděl profesor. Student se postavil a zeptal se: 

„Existuje chlad?“ „Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy 

nebylo chladno?“ Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten 

pokračoval: „Ve skutečnosti, pane, chlad neexistuje, v souladu se 

zákony fyziky je ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. 

Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na základě 

přítomnosti anebo vytvoření tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti 

či vytvoření chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou ho můžeme 

měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli popsat to, 
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co cítíme v nepřítomnosti tepla.“ Student pokračoval: „Pane profesore, 

existuje tma?“ „Samozřejmě, že existuje,“ odpověděl profesor. 

„Znovu nemáte pravdu, tma stejně tak neexistuje. Ve skutečnosti je tma 

díky tomu, že není přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne 

tmu. Světlo se dá rozložit. Můžeme zkoumat paprsek za paprskem, ale 

tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, ve které bychom ji mohli 

měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali 

nepřítomnost světla.“ Následně se mladík zeptal: „Pane, existuje zlo?“ 

Tentokrát profesor nejistě odpověděl: „Samozřejmě, vidíme to každý 

den, brutalita ve vztazích mezi lidmi, trestné činy, násilí, všechno toto 

není nic jiného než projev zla. Na to student odpověděl: „Zlo 

neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha. 

Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo přichází tak, 

jako když přichází tma, nebo chlad – tedy v nepřítomnosti světla, tepla 

a lásky.“ Profesor si sedl. Ten student byl mladý Albert Einstein. 

 
Zdroj: https://www.pozitivnisvet.cz/albert-einstein-zlo-neexistuje/ 

Zdánlivá moc vládců 

Někdy vládnou mocní, ale prázdní lidé 

V životě se často ocitneme v situacích, kdy nad námi vládnou mocní, 

ale prázdní lidé. Totalitní režim v naší zemi v čele s komunistickou 

stranou byl každodenní ukázkou takové praxe. Hlupáci a zločinci měli 

v rukou moc a dávali ji lidem pod sebou patřičně pocítit. Ale ani po 

listopadu 1989 „lidé moci“ nevymřeli, jen se převlékli z červeného do 

saka. Mnozí jsou dnes v politice jen proto, aby uspokojovali své 

nenasytné ego a šlapali po lidech. 

Neopíjej se mocí ani ty, máš ji jen zdánlivě 

Když Ježíš stál před Pilátem, odehrál se mezi nimi zajímavý rozhovor: 

„Pilát řekl: ‘Nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit, 

a mám moc tě ukřižovat?’ Ježíš odpověděl: ‘Neměl bys nade mnou 

žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry’“ (Jan 19,10n). Tady 

to zaznělo naplno. Neměl bys žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. 

Kristus mluví ke každému z nás: Dnes máš moc a zítra o ni zase přijdeš. 
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Jsi jen prach jako každý jiný člověk. Jsi pověřen úkolem, za který neseš 

zodpovědnost. Když ho zneužiješ, budeš se z toho zodpovídat. Neopíjej 

se mocí, máš ji jen zdánlivě, už zítra můžeš stát ty na místě 

odsouzeného. Kristova odpověď Pilátovi se v historii nesčetněkrát 

potvrdila. 

Krátký a pomíjivý čas mocných 

Šéfové, nadřízení, učitelé, despotičtí rodiče či partneři a všichni další 

mocní jsou na svých pozicích jen dočasně. Jejich moc je zdánlivá.  

Despotové, nenasytní politici, agresoři, extrémní radikálové, mafiáni 

i gangsteři, neonacisté i komunisté, všichni agresoři byli jednou jako 

malé děti bezbranní a jednou zase bezbranní budou jako staříci. Ten 

krátký, pomíjivý čas, kdy oplývají silou a kuráží, je jejich pouhý 

sebeklam. 

Zlo jednou zahyne na vlastní zlo 

Svět je plný násilí, zla a agresivity. Každý den vidíme ve zprávách, 

kolik lidí umírá rukama násilníků a jak značná část lidstva trpí 

nedostatkem základních potravin. Snadno nás přepadne pocit zklamání, 

nevíry a beznaděje. Naše planeta Země je ale v Božích rukou. Můj život 

tady na zemi je v Božích rukou. I když tu vládne tma, vraždí se, 

znásilňuje a umírají nevinní. Naše Země se vším svým utrpením je 

jedna tečka na gigantickém plátně Božího obrazu, malá planetka 

v oceánu vesmírných galaxií. Svět je v Božích rukou.   

Dobru se (jednou) vrátí dobro, zlo (jednou) zahyne na vlastní zlo.  

Bohu, světlu, lásce patří konečné vítězství. Svět je v Božích rukou. Toto 

je věčná pravda, kterou nepohne žádný politik, agresor, despota, ani 

žádná válka, bezpráví a hladomor. 

Potlačený, zamaskovaný strach plodí násilí 

Celý život se bojíme. Žijeme v neustálém strachu, co bude zítra. 

Co uděláme? Co nestihneme? Co o nás řeknou ostatní? Co se stane? 

Strach je hybným činitelem veškerého bytí. Lidstvo trpí úzkostí 

a strachem – je to diagnóza světa. Kdyby nebylo strachu, nebyly by 

války, násilí ani zlo. Vládcové mají strach, proto se stávají diktátory. 

Imperátoři ze strachu dobývají nová území, ničí, vraždí a znásilňují. 
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Muž ze strachu mlátí svoji ženu a děti. Tito lidé vypadají jako siláci, 

kteří tvrdě prosazují svoji vůli a nestrpí odpor. Ve skutečnosti jsou to 

slaboši a zbabělci. Konají determinováni svým potlačeným, 

zamaskovaným strachem. Kompenzují si tak své komplexy a úzkosti. 

Třesou se o své pozice, o moc a výsady. Vnitřně vyrovnaný člověk 

slabšímu nikdy neubližuje. 

K těmto ďábelským činům žene lidi negativní, egoistický strach. Zlo 

má ve strachu toho nejlepšího spojence, prostřednictvím kterého nás 

ovládá. 

Nebojte se! 

„Anděl jim řekl: ‘Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která 

bude pro všechen lid’“ (Lk 2,10). Toto „Nebojte se“ zaznělo hned při 

narození Ježíše. Pán později opakuje svým učedníkům: Nebojte se! 

Kristus přišel právě proto na svět, aby z nás sňal strach a úzkost. 

Abychom žili pod vládou světla, a ne pod vládou tmy. Papež Jan Pavel 

II. si heslo „Nebojte se!“ vzal ve své době jako programové prohlášení. 

Díky němu zvěstoval naději a dodával sílu milionům věřících křesťanů. 

Jsem Boží dítě, nemám se čeho bát. Jsem nesmrtelná bytost, jedině Bůh 

může naplnit či uhasit mou duchovní existenci, ne člověk. V Bohu 

a s Bohem se nemám čeho bát. Nikdo mi nemůže ublížit. 

Kdekoliv jste, žehnejte 

Kdekoliv jste, žehnejte. Boží mír, Boží lásku a Boží požehnání přejte 

lidem, zvířatům, stromům, květinám, obloze, slunci, hvězdám, celému 

stvoření. Nezavrhněte tento mocný nástroj a zbraň jenom proto, že je 

tak prostý. Jeho síla spočívá v jednoduchosti. O to je však hlubší. 

Žehnání je úkon vskutku Boží a spásonosný. Žehná-li někdo druhým 

lidem, dělá pro ně a pro celý svět víc než stovky žvanilů, neřku-li 

politiků dohromady. Přátelé, žehnejte často a s radostí v srdci. 

Žehnáním rozmnožujete mír a dobro pro celý svět. Kdyby si lidé 

navzájem žehnali, náš svět by vypadal jinak. Na ulici, v hypermarketu, 

v hospodě, kdekoliv v duchu říkám: Bůh žehnej tomuto světu. Míjím 

lidi v ulicích jako divokou řeku a v duchu jim žehnám: Bůh vám všem 

žehnej. Bůh ti žehnej, člověče. Bůh s tebou, můj příteli. Bůh tě provázej 
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a ochraňuj. Bůh vám žehnej. Kde jsem, tam zanechám stopu Božího 

dobrozdání: Bůh žehnej tomuto místu. Bůh žehnej světu. Bůh žehnej 

vám všem na cestách za Světlem. 

 
https://www.vira.cz/texty/clanky/moc-v-rukou-politiku-ale-i-kazdeho-z-nas-je-jen-docasna 

Velikonoční jarmark 
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