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Motto: 

„Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete 

zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno.“  
(Lukáš 6,37) 

Setkání dětí na faře 
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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: 

Červen 2022: 

▪ Úmysl papeže: Modleme se za křesťanské rodiny po celém 
světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku 
a posvěcovaly se v každodenním životě. 

▪ Národní úmysl: Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli 

stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem. 

▪ Farní úmysl: Za biřmovance a prvokomunikanty a jejich rodiny. 
Anděl Páně…  

Slovo kněze 

Milí farníci, 

toto číslo farního listu by mělo vyjít týden před nedělí Seslání Ducha 
svatého.  

Poděkování 

Nejprve bych chtěl na tomto místě poděkovat všem, kdo se jakkoliv 
podíleli na primiční mši svaté a následné hostině v sokolovně. Byla za 
tím práce mnoha desítek lidí a Bůh ví, zda jich nebylo i přes stovku. 
Díky patří také Zemědělskému družstvu Nížkov a Zemědělskému 
družstvu vlastníků Sirákov. Každé z nich primiční hostinu podpořilo 
darováním prasete.  
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Blahoslavenství 

Na začátku měsíce června budeme ještě prožívat závěr velikonoční 
doby a slavnost Seslání Ducha svatého. A tak snad stojí za to si 
připomenout, že životní styl křesťana by měl odpovídat duchu 
blahoslavenství.  

Blahoslavenství je samozřejmě více, ale zdá se mi, že s velikonoční 
dobou i se sesláním Ducha svatého nejvíce souvisí pokora, 
milosrdenství, čisté srdce a pokoj.  

Svatý Pavel říká: „Milostí Boží jsem to, co jsem“ (1 Kor 15,10). 
Neboli zde s pokorou uznává, že všechno dobré, co ve svém životě má, 
tak či onak dostal od Boha.  

Když svatý Petr po Letnicích mluví k lidu o Ježíši a řekne jim, 
že „původce života jste dali zabít“ (Sk 3,15), dodá také vzápětí „vím, 
bratři, že jste to udělali z nevědomosti“ (Sk 3,17) a vyzývá je k pokání 
(Sk 3,19). Můžeme v tom spatřovat ukázku milosrdenství a pokoje. 
Zazní tu sice vážná výtka, ale s vědomím Božího milosrdenství svatý 
Petr viníky nezatracuje, nýbrž je volá k obrácení a přijetí Ježíše jako 
Mesiáše.  

A čisté srdce? Vybavuje se mi velmi silná pasáž z listu Filipanům 
(Flp 1,19-25). Svatý Pavel tu zmiňuje, že pro sebe samotného považuje 
za nejlepší zemřít a dostat se tak do plného společenství s Kristem 
v nebi. Jenže pro křesťany ve „farnostech“, které Duch svatý 
za Pavlovy spoluúčasti založil, považuje Pavel za užitečnější, aby ještě 
zůstal naživu. Proto chce svatý Pavel raději ještě zůstat naživu 
a prospívat založeným křesťanským obcím, aby v nich „rostla radost, 
jakou dává víra“. Čisté srdce svatého Pavla tedy bere velmi vážně 
potřeby druhých a v tom nám může být velkou inspirací.  

Biřmování 

Význam slova biřmování nám může být utajen. Proč? Protože jde 
o počeštěnou podobu latinského slova confirmatio. Kdybychom ono 
slovo confirmatio doslovně přeložili do češtiny, znamená to utvrzení. 
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Ve svátosti biřmování člověk přijímá plnost darů Ducha svatého. 
S tím je spojen i dar určité statečnosti, která pomáhá biřmovanému, 
aby neohroženě vydával svědectví Kristu.  

Troška tápání   

Na rovinu: s uchopením svátosti biřmování máme 
v římskokatolické církvi mírně řečeno jisté potíže. Proč? Protože 
pastorační praxe a lidová zbožnost ve farnostech se nám dostala 
do rozporu s teologií.  

V čem je problém? Někdy se o biřmování mluví a uvažuje jako 
o svátosti dospělosti. To by samo o sobě nevadilo, ale bohužel si to řada 
lidí vykládá tak, že by tuto svátost měl přijmout každý dospívající 
katolík bez ohledu na stav svojí víry. Což je ale špatně, protože pro ty 
dospívající, kdo jsou na tom s vírou špatně a ani si to neuvědomují, 
se přijetí svátosti biřmování stává často „slavnostním rozloučením 
s církví“.  

Ve skutečnosti však ten, kdo tuto svátost přijímá, dostává plnost 
darů Ducha svatého, potřebnou pro to, aby úměrně svému věku za svůj 
duchovní život přebral nejvyšší možnou zodpovědnost. Z tohoto 
důvodu Kodex kanonického práva s výjimkou nebezpečí smrti 
pro přijetí svátosti biřmování stanovuje podmínku užívání rozumu, 
což bývá ve věku okolo šesti, sedmi let. Proto pokud u nás, zvláště za 
dob komunismu, kdy režim udělování biřmování notně ztěžoval, přijal 
nějaký římskokatolík svátost biřmování ve věku začátku školní 
docházky, tak to rozhodně nebylo v rozporu s tím, jak se na svátost 
biřmování dívá církev.     

V určitých odůvodněných případech (nebezpečí smrti, jiná církevní 
tradice než naše římskokatolická) může přijmout tuto svátost i malé 
dítě, které ještě nemá užívání rozumu.  
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Proč máme u nás vyšší věkový limit? 

Pro Česko stanovila Česká biskupská konference svého času dolní 
hranici pro přijetí svátosti biřmování na věk 14 let. Mohu se mýlit, ale 
domnívám se, že je to projevem snahy biskupů (a kněží) přimět 
dospívající k účasti na nějaké katechezi s vyhlídkou, že to může alespoň 
některým z nich pomoci v růstu jejich víry.  

Tělo a krev Páně 

V červnu budeme také slavit slavnost Těla a Krve Páně a dá-li Pán, 
tak o týden později děti z naší farnosti přistoupí poprvé ke svatému 
přijímání.  

Znovu tu připomenu, co jsem psal již před rokem. Nejsvětější 
svátost také nazýváme Tělem a Krví Páně, neboť toto označení má svůj 
kořen ve slovech, která použil sám Pán při poslední večeři. Je to Jeho 
tělo, které se za nás vydává. Ale v jistém slova smyslu se Pán 
ve svátosti také nám vydává do rukou.  

Možná vás to překvapí, ale když církev ustanovila povinnost 
přistupovat alespoň jednou ročně ke svatému přijímání, nedělala 
to kvůli vlažným katolíkům, kteří by se z pohodlnosti kostelu nejraději 
úplně vyhnuli, protože o Bohu téměř nic nevěděli (a neví). Dělala 
to kvůli těm zbožným, kteří si uvědomovali, že ve svátosti je skutečně 
přítomný Ježíš jako Pán vesmíru a měli proto obavu ke svatému 
přijímání přistupovat.  

Jenže právě kvůli našim přehnaným strachům se Pán Ježíš „ukryl“ 
do Nejsvětější svátosti, aby nám usnadnil setkání s ním. Pokud nejsme 
ve smrtelném hříchu, můžeme ke svatému přijímání přistupovat a měli 
bychom tak činit s velikou úctou, velikou vděčností a s nulovým 
strachem.  

P. Zdeněk Sedlák 
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Akce, události, nabídky, upozornění 
Pozor: z důvodů udílení svátosti biřmování, průvodu Božího těla 
a prvního svatého přijímání dětí bude v měsíci červnu mše svatá 
v Sirákově pouze na slavnost Seslání Ducha svatého, tj. 5. června!!! 
Další mše svatá bude v Sirákově až o pouti v neděli 3. července!!! 
Děkujeme za pochopení.     
 2. 6. (1. čtvrtek) – od 17:30 hod. adorace za nová kněžská 

a řeholní povolání 
 3. 6. (1. pátek) pastorace nemocných (Nížkov); od 17:00 tichá 

adorace a sv. smíření  
 4. 6. (výjimečně 1. sobota) – na faře misijní klubko dětí od 15 hod. 
 5. 6. (neděle, slavnost Seslání Ducha svatého) – koncert Scholy 

Calandrella v 18 hod. v kostele sv. Mikuláše; sbírka na pastorační 
aktivity v diecézi 

 6.-9. 6. – 67. setkání zdravotníků. Téma: Podpora pečujících osob 
jako prevence syndromu vyhoření (středisko Eljon, Špindlerův 
Mlýn, vede Marie Svatošová) 

 10. 6. (pátek) setkání dětí na faře od 16 hod. 
 10. 6. (pátek) – Noc kostelů; ve farním kostele sv. Mikuláše bude 

program začínat mší sv. v 18 hod. a potrvá asi do 21:30 hod.   
 12. 6. (neděle) – mše sv. ve farnosti pouze v Nížkově, a to se 

začátky v 7 a v 10 hod.!!! mše sv. v Sirákově nebude!!! 
Mše sv. v 8:30 nebude!!! v 10 hod. mše sv. v Nížkově s udílením 
svátosti biřmování, biřmuje pomocný biskup královéhradecký 
Josef Kajnek 

 16.-19. 6. – víkendová duchovní obnova pro manžele – Hora 
Matky Boží u Králík (vede R.D. Karel Moravec) 

 16. 6. (výjimečně až 3. čtvrtek) – pastorace nemocných v Bukové 
 17. 6. (výjimečně až 3. pátek) – pastorace nemocných v Sirákově 

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

svaté pouze v Nížkově v 7 a v 8:30 hod., po skončení mše sv. se 
začátkem v 8:30 hod. eucharistický průvod; mše sv. v Sirákově 
nebude!!! 

 24. 6. (pátek) setkání dětí na faře od 16 hod. 
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 26. 6. (neděle) – mše svaté pouze v Nížkově v 7 a v 8:30 hod., 
v 8:30 mše sv. s prvním svatým přijímáním dětí; mše 
sv. v Sirákově nebude!!!; sbírka na Charitu 
 

 Výhled do dalších měsíců 
 1.-9. 7. tábor děvčat salesiánek na nížkovské faře 
 3. 7. (neděle) – pouť v Sirákově 
 11. 7.-22. 7. dovolená duchovního správce 
 17.-21. 7. poutní Tammím – pouť mladých mužů (15-30 let) za 

nová duchovní povolání do mariánského poutního místa ve Frýdku  
 24.-30. 7. – farní tábor 
 1. – 5. 8. Letní škola Tomáše Akvinského v Tuchoměřicích 

(u Prahy). Společné studium nauky a textů svatého Tomáše 
Akvinského, zaměřených na stvoření a hledání jejich významu pro 
život náš a dnešního světa; Více informací o akci: 
https://krystal.op.cz/letni-skola-tomase-akvinskeho/.  

 9.-14. 8. – Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové; informace 
na https://celostatnisetkanimladeze.cz 

 4. 11. (večer) – 6.11. Duchovní obnova pro dívky a svobodné ženy 
do 37 let v klášteře kongregace Milosrdných sester III. řádu 
sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny v Brně na Grohově 

 
 Úklid fary: 11. 6. Sobotková Monika 

Změny vyhrazeny 

Okénko (nejen) pro princezny 
Moje Princezno, ... VYSVOBODÍM TĚ 
Já, Tvůj Král, stojím u dveří Tvého srdce a klepu. Vidím, jak jsi 

uzamčená ve své vlastní bolesti, ale nevtrhnu k Tobě násilím. Dál budu 
trpělivě čekat venku, dokud nebudeš připravena pustit mě dovnitř. 
Toužím Tě držet v náručí, setřít Ti slzy a něžně Tě povzbuzovat svou 
láskou a pravdou. Dál budu klepat, i když to budeš ignorovat. 
Nepřestanu Tě volat, dokud budeš uvězněna ve své bolesti. Nemusíš 
odpovídat, ale já se nevzdám, protože Tě miluji. Vím, že v srdci voláš 
po celistvosti a uzdravení, které Ti mohu dát jen já. 
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Ještě není pozdě, moje Princezno. Dnes můžeš odemknout dveře 
tmavého koutu ve svém srdci a nechat mě vejít. Osvěžím a nasytím 
Tvou duši jako vřelé světlo a jemný vánek. 

S láskou 
Tvůj Král a Klíč ke svobodě 

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

Okénko (nejen) pro mládež  

Interview s Bohem 
   „Pojď dál,“ řekl Bůh. „Tak ty bys se mnou chtěl udělat interview?“ 
   „Jestli máš čas,“ řekl jsem. 
   Bůh se usmál a odpověděl: „Můj čas je věčnost, a proto je ho dost na 
všechno. A na co se mě vlastně chceš zeptat?“ 
   „Co Tě na lidech nejvíce překvapuje?“ 
   Bůh se zavrtěl v křesle a odpověděl: „To, že je nudí být dětmi, a tak 
pospíchají, aby dospěli a když jsou dospělí, zase touží být dětmi. 
Překvapuje mě, že se tolik strachují o budoucnost, že zapomínají na 
přítomnost, a tak vlastně nežijí ani pro budoucnost. Překvapuje mě, 
že žijí jako by nikdy neměli umřít a umírají jako kdyby nikdy nežili.“  
   Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. 
   Pak jsem se zeptal: „Co bys chtěl jako rodič naučit své děti?“ 
   Bůh se usmál a odpověděl: „Chci, aby poznali, že nemohou nikoho 
donutit, aby je miloval. Mohou jen dovolit, aby je druzí milovali. Chci, 
aby poznali, že nejcennější není to, co v životě mají, ale koho mají. 
Chci, aby poznali, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo 
potřebuje nejméně. Chci, aby poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit 
lidem, které milujeme hluboká zranění, ale trvá mnoho let, než se 
takové zranění uzdraví. Chci, aby se naučili odpouštět. Chci, aby věděli, 
že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale kteří nevědí, jak své city vyjádřit. 
Chci, aby věděli, že za peníze si mohou koupit všechno kromě štěstí. 
Chci, aby poznali, že opravdový přítel je ten, kdo o nich všechno ví, 
ale přesto je má rád. Chci, aby poznali, že vždy nestačí, aby jim 
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odpustili druzí, ale že oni sami musí odpouštět.“  
   Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti. Pak jsem Bohu 
poděkoval, že si na mě udělal čas. Poděkoval jsem mu za vše, co pro 
mne a mou rodinu dělá. Bůh odpověděl: „Kdykoli. Jsem tu 24 hodin 
denně. Jen se zeptej a já ti odpovím.“  

 (www.janbim.cz)                                         

Okénko (nejen) pro seniory  

Každý člověk je jedinečný … i zlý 
Každý člověk má zanechat v tomto světě jedinečnou stopu 
Každý člověk je jedinečnou osobou. Romano Guardini říká: "Bůh 
vyslovuje nad každým člověkem své jedinečné slovo“ - jakýsi ´kód´, 
který patří jen tomuto člověku. Naším úkolem pak je toto slovo vnést 
do světa. Je to náš úkol – dotknout se tohoto jedinečného obrazu 
a zanechat v tomto světě jedinečnou stopu života.   

Problém s touto myšlenkou může nastat, když se díváme na lidi, kteří 
druhým působí zlo a krutosti. To si lze těžko představit ono jedinečné 
slovo, které Bůh má pro každého člověka. Jak vysvětlit tenhle paradox? 

V dětství byli zraněni nebo poníženi, tak prostě zraňují další 
Myslím si, že jsou lidé, kteří to jedinečné Boží slovo v sobě neobjevili – 
pro ně je Boží obraz v nich úplně temný nebo zkreslený. Důvod často 
leží v jejich dětství. Jako děti byli tak zraněni nebo poníženi, 
že v důsledku těch zranění vůbec nenašli cestu sami k sobě. Tak prostě 
i oni zraňují lidi kolem sebe. To neznamená, že to tak musí být 
vždycky. Každý člověk ve svém životě utrží nějaké rány na duši. 
Ale jsme zodpovědní za to, abychom se s těmito zraněními vyrovnali, 
nebo – jak říká Hildegarda z Bingenu – proměnili své rány v perly. 

Mnohým se nechce jít touto bolestivou cestou vnitřního uzdravení 
a proměnění polidštění. Zůstávají natolik uvězněni ve svých zraněních, 
že se za ně mstí druhým lidem. Psychiatr Albert Görres kdysi řekl: 
„Často je zlo, které z těchto lidí vychází, vyrovnáváním starých účtů se 
špatnými dlužníky.“ Člověk by ve skutečnosti chtěl oplatit rodičům, 
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co na něm napáchali. Ale protože rodiče už tu nejsou, nebo se jich ten 
člověk bojí, dává svá zranění dál a zraňuje jiné lidi. 

Čím víc moci člověk má, tím větší zlo může působit 
Na první pohled to vypadá neškodně. Ale čím víc moci člověk má, tím 
větší zlo může působit, pokud není ochoten postavit se čelem pravdě 
o své osobní historii a jen dává dál to, co utržil. Takový člověk by ve 
své zuřivosti mohl podpálit celý svět, a stejně se nezbaví své nenávisti 
hluboko v srdci – například vůči otci. Nakonec napáchá mnoho zlého. 
Není totiž s to proniknout skrze svůj vnitřní chaos do prostoru svého 
nitra. Protože tam by se setkal s pravdou o sobě, a ta je pro něj 
nesnesitelná. 

Člověk se musí rozhodnout – pro dobro nebo pro zlo 
Proto je potřeba pomáhat lidem, aby se usmířili sami se sebou a se svou 
osobní historií. Jen tak v sobě mohou objevit ten prapůvodní dobrý Boží 
obraz. Jen tak se jejich životní stopa může stát dokonce i stopou 
požehnání. Jinak to bude stopa pustošení, ničení, nenávisti a hořkosti. 

Nemůžeme nikdy zcela spravedlivě soudit druhé lidi, protože nevíme, 
jak hluboká jsou jejich zranění. Ale každý člověk má svobodu 
rozhodnout se proti ničení a pro usmíření. Když se člověk propadlý zlu 
dotkne svého dobrého a jedinečného vnitřního obrazu, jeho svět se 
zhroutí. Už se pak ale nemůže identifikovat se svou nenávistí. To je ta 
svoboda, kterou dal lidem Bůh: člověk se musí rozhodnout – pro život 
a proti smrti, pro dobro a proti zlu, pro svůj jedinečný obraz a proti 
karikatuře. 

Převzato z: https://www.vira.cz/texty/clanky/msta-jako-zivotni-napln 

Inspirace ke svatosti 

Svatý Medard 
Kdy žil: 472-561 
Liturgický svátek: 8. 6. 
Stupeň slavení: připomínka 
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Patron: sedláků, vinařů, sládků a vězňů; vzýván proti dešti a za dobrou 
úrodu; jako pomocník při bolestech zubů, proti horečce 
a choromyslnosti 
Medard pocházel z Francie z bohaté šlechtické rodiny. Už od mala měl 
veliký cit pro milosrdenství. Obdarovával chudé, cizince i zloděje. 
Když ho náhodou někdo chtěl okrást, rád mu tu věc sám daroval. Měl 
štěstí, že jeho otec štědrost podporoval, a tak mohl klidně studovat a být 
vysvěcen na kněze. Posléze jako kněz působil ve svém rodném městě. 
 
Dalo by se říci, že by se Medard nejraději samou láskou rozkrájel. Byl 
svým bližním vždy ochotný pomoci. Avšak měl i silný cit pro morálku 
a když se někde děla nepravost, zasáhl a svojí přesvědčivostí se snažil 
druhé navést ke správnému kroku 
 
Toužil po tom, aby se lidé starali o svou duši a usilovali o ctnosti, proto 
např. vymyslel, růžovou slavnost”, kde dívky soutěžily ve ctnostech. 
Tedy nešlo o vnější krásu, jak tomu bývá v dnešních soutěžích, ale o tu 
vnitřní. V sedmdesáti letech byl jmenován biskupem a stále s velkým 
zájmem pečoval o svoji diecézi, která za jeho působení jen vzkvétala. 
 
Po celý život měl spory s králem Chlotarem, který si za války hromadil 
kořist a oženil se s nevěstou i přes její nesouhlas. Medard se stavěl proti 
jeho činům a vždy mu trpělivě domlouval a Chlotar na jeho rady 
nakonec přeci jen dal. Dokonce si k němu těsně před jeho smrtí přišel 
pro požehnání. 
 
Jak to tak bývá jsou se svatými spojeny i různé menší a větší zázraky. 
Jeden se stal už v době Medardova dětství, alespoň legenda tak praví. 
Když šel Medard po poli, přihnala se veliká bouře, a spustil se déšť. 
Medard však domů přišel suchý, protože se nad něj snesl velký orel, 
který jej zastínil svými perutěmi, aby nezmokl. Proto jej zemědělci 
vzývají za suché počasí při senách. 

„Izidoor“ 
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Mše svaté s intencemi v červnu 2022  

Středa 1. června 
Památka sv. Justina,  

mučedníka 

18:00 Za členky Modliteb matek a na 
úmysly jejich modliteb 

Čtvrtek 2. června 
18:00 Za nová kněžská a řeholní 
povolání 

Pátek 3. června 
Památka sv. Karla 

Lwangy  
a druhů, mučedníků 

18:00 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 4. června 
7:30 Za rodinu Mokrých, Rybovu, 

Haincovu a Husákovu 

Neděle 5. června  
Slavnost Seslání Ducha  

Svatého 

7:00 Za farnost 
8:30 Za živou a zemřelou rodinu 

Novákovu a Linhartovu 
10:00 (Sirákov) 

Pondělí 6. června 
17:30 Za Ludmilu a Jana Pospíchalovy, 

Bohuslavu Filipovou a celou živou i 
zemřelou přízeň 

Úterý 7. června 17:30 Za rodinu Sobotkovu a Fišarovu 
Středa 8. června 17:30 Za Marii a Jana Machovy 

Čtvrtek 9. června 
17:30 Za Antonii a Jana Laštovičkovy, 

zemřelé děti, zetě, snachy a oboje 
rodiče 

Pátek 10. června 
17:30 Na poděkování a s prosbou o dar 

zdraví, s prosbou o Boží požehnání pro 
celou rodinu 

Sobota 11. června 
Památka sv. Barnabáše,  

apoštola 

7:30 Za Květoslavu a Jana Bartlovy, syna 
Ladislava a celou živou i zemřelou 
přízeň a duše v očistci 

Neděle 12. června 
Slavnost Nejsvětější  

Trojice 

7:00 Za farnost 
10:00 BIŘMOVÁNÍ  
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Pondělí 13. června 
Památka sv. Antonína z  
Padovy, kněze a učitele  

církve 

17:30 Za Bohuslava Eliáše, rodiče, 
sourozence, rodiče Kašpárkovy, její dvě 
sestry a duše v očistci 

Úterý 14. června 
17:30 Za zemřelého kněze Miloslava 

Šiffla 

Středa 15. června 
17:30 Za rod Slámů, Jarošů a Jelínků, za 

nemocné a trpící 

Čtvrtek 16. června 
Slavnost Těla a krve 

Páně 

17:30 Za Bohuslava Peřinu, rodiče, 
sestry, švagra Ludvíka, Jana a Zdeňku 
Wasserbauerovy a za dar zdraví pro 
celou rodinu 

Pátek 17. června 
17:30 Za rodiče Špinarovy, syna, snachu 

a oboje rodiče 

Sobota 18. června 
7:30 Za Miloslava Dočekala a celou 

živou i zemřelou přízeň 

Neděle 19. června 
12. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 
8:30 Za Jana a Marii Henzlovy, živé i 
zemřelé členy jejich rodů a duše v očistci 
10:00 (Sirákov) MŠE SVATÁ NEBUDE 

Pondělí 20. června 17:30 Na poděkování za dar kněžství 
Úterý 21. června 

Památka sv. Aloise  
Gonzagy, řeholníka 

17:30 Za Annu a Jaroslava Zikmundovy, 
rodinu Sáblíkovu, Kubátovu a 
Němcovu a duše v očistci 

Středa 22. června 17:30 Za Bohuslava Bruknera 

Čtvrtek 23. června 
17:30 Za Libuši a Josefa Kubovy, jejich 

rodiče, sourozence, všechny živé a 
zemřelé této rodiny a duše v očistci 

Pátek 24. června 
Slavnost Nejsvětějšího  

srdce Ježíšova 

17:30 Za rodiče Ondráčkovy, dvě dcery, 
manžele, zetě Karla, manžele Tichých, 
Blehovy, přízeň a duše v očistci 

Sobota 25. června 
Slavnost Narození sv.  

Jana Křtitele 

7:30 Za rodinu Holcmanovu, Dienerovu 
a duše v očistci 
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Neděle 26. června 
13. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 
8:30 Za Marii a Aloise Nejedlých, jejich 

rodiče a sourozence 
10:00 (Sirákov) MŠE SVATÁ NEBUDE 

Pondělí 27. června 
17:30 Za Miloše a Ladislava 

Augustinovy, Josefa Němce, živé a 
zemřelé těchto rodin a duše v očistci  

Úterý 28. června 
Památka sv. Ireneje,  
biskupa a mučedníka 

17:30 Za rodiče Dobrovolných, 3 syny, 
vnuka, rodiče Janákovy, Jiřího Němce 
a duše v očistci 

Středa 29. června 
Slavnost sv. Petra a  

Pavla, apoštolů 

17:30 Za Františka Toufara, rodiče, 
rodiče Kolouchovy, Jiřího Hudce a 
živou i zemřelou přízeň 

Čtvrtek 30. června 
17:30 Za rodinu Baumrukovu, Čejkovu, 

Zástěrovu a duše v očistci 
 

Změny vyhrazeny 

Modlitba 

Prosba za život v síle biřmování 
Pane, náš Bože, darovals mi ve svátosti biřmování Ducha Svatého,  

který mě posvěcuje a sjednocuje s Kristem. 
Mám být před světem svědkem Kristovy radostné zvěsti,  

jeho lásky, jeho smrti a vzkříšení. 
Pomáhej mi, abych byl živým údem církve,  

abych Tě v ní oslavoval skrze Krista v Duchu Svatém. 
Pomáhej mi vedením Ducha Svatého,  

abych sloužil všem lidem, jak to činil Ježíš Kristus. Amen. 

Tabulka lektorů v červnu 2022 

ST 1     Laštovičková M.     
ČT 2     Chromá H.     
PÁ 3           
SO 4           
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NE 5 

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Špaček J. 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Jindrová V. 

přímluvy 7:00 Brukner Jakub 8:30 Dočekalová M. 

  

PO 6     Jindrová V.     
ÚT 7     Bártová J.     
ST 8     Holcmanová Z.     
ČT 9     Chromá H.     
PÁ 10           
SO 11           

NE 12 

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

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Havlíčková V. 

přímluvy 7:00 Eliáš B. 8:30 Bártová L. 

  

PO 13     Jindrová V.     
ÚT 14     Bártová J.     
ST 15     Laštovičková M.     

ČT 16 
1. čtení   Chromá H.     
2. čtení         

PÁ 17           
SO 18           

NE 19 
1. čtení   Wasserbauerová M. 8:30 Holcmanová Z. 
2. čtení   Brukner J. st. 8:30 Vosmeková J. 

přímluvy   Brukner Jakub 8:30 Dočekalová M. 

  

PO 20     Jindrová V.     
ÚT 21     Bártová J.     
ST 22     Holcmanová Z.     
ČT 23     Chromá H.     
PÁ 24           
SO 25           

NE 26 

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 Bártová L. 
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PO 27     Jindrová V.     
ÚT 28     Bártová J.     

ST 29 
1. čtení   Laštovičková M.     
2. čtení         

ČT 30     Chromá H.     

Zdena Holcmanová 

Slovo, které se vyslovuje nejhůře: „Promiň“ 

V každém vztahu existují problémy 
V každé rodině a ve všech dalších vztazích existují mnohé problémy 
a někdy dojde i na hádku a ošklivá slova. Jistě, jsme lidé, jsme slabí 
a všichni máme zkušenost s tím, že jsme nějak přispěli k hádce. Chtěl 
bych však říci: pokud se v rodině pohádáme, nedovolme, aby den 
skončil bez usmíření. Dříve než skončí den, usmiřme se! A víte proč? 
Protože studená válka nastupující den poté je pro vztahy velmi 
nebezpečná a může být jako neošetřená otevřená zanícená rána, ve které 
se šíří infekce dál. Vztah tak churaví a chřadne. 
Tři naprosto důležitá slova do všech vztahů 
Existují tři slova, která musíme vždycky střežit a naučit se 
používat: „dovolíš“, „děkuji“ a „promiň“. 
„Dovolíš“ - abychom nevstupovali do života druhých dotěrně. 
„Dovolíš, mohu udělat to či ono, myslíš, že bych mohl udělat toto?“ 
„Dovolíš?!“ „Dovolíš“ tedy slouží vždy k tomu, abychom nebyli 
dotěrní. 
„Děkuji“ náleží k pomoci, k tolikeré službě, kterou si v rodině 
navzájem prokazujeme. Vždycky poděkuj! Vděčnost je krví ušlechtilé 
duše a mízou životodárného vztahu.  
A pak, slovo, které se vyslovuje nejhůře: „Promiň“. Pravidelně se 
dopouštíme ošklivých věcí a často se někdo může cítit dotčen. Proto 
nezapomínejme říkat: „Promiň mi to!“ 
Nezapomínejte na tato tři slova: „Dovolíš“. „děkuji“, „promiň“. Pokud 
se v rodině používají tato tři slova, rodina je v pořádku. A platí to 
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samozřejmě i pro širší rodinu a další vztahy. Nenavykne-li si rodina na 
odpouštění, roznemůže se a postupně se hroutí. 
Přecitlivělost na jakékoliv pochybení 
Jestliže svolíme, aby zlé smýšlení a neodpuštění proniklo do našeho 
nitra, dáváme prostor zášti, která se zahnízdí v našem srdci a začne se 
šířit. V člověku pak tato zášť nepozorovaně narůstá a přidává se k ní 
i nevědomá touha po odplatě a mstě. 
Opakem zášti je ale právě odpuštění, které se zakládá na pozitivním 
postoji, na úsilí pochopit slabost druhého a snaze najít pro něj omluvu 
podle příkladu Ježíše, který říká: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, 
co činí“ (Lk 23,34). Ale my máme často sklon vyhledávat stále víc vin, 
představovat si větší zla, předpokládat všelijaké druhy zlého úmyslu, 
a tak zášť narůstá a zakořeňuje se v nás. Tímto způsobem může 
jakýkoli omyl nebo pád partnera poškodit pouto lásky a stabilitu rodiny. 
Někdy je problém v tom, že se všem věcem připisuje stejná závažnost, 
což s sebou nese nebezpečí, že se staneme neúprosnými vůči 
jakémukoli pochybení. 
Každá rodina ví, jak slepá sebeláska, nesvornost, napětí a konflikty 
těžce zraňují její společenství a mnohdy je i smrtelně zasáhnou. Odtud 
ony mnohonásobné a rozmanité formy rozvratu v rodinném životě. 
Nikdo neříká, že odpuštění je snadné 
Když se nám dostalo urážky nebo zklamání, je odpuštění možné 
a žádoucí, nikdo však neříká, že je snadné. Je pravda, že „rodinné 
společenství se může udržet a zdokonalovat jenom s velkým duchem 
sebezáporu a obětí. Vyžaduje skutečně velkodušnou ochotu všech 
a každého jednotlivce k porozumění, k snášenlivosti, k odpuštění, 
ke smíření. 
Dnes víme, že abychom mohli odpustit, musíme projít osvobozující 
zkušeností pochopení a odpuštění sobě samým. Naše chyby nebo 
kritický pohled lidí, které milujeme, často způsobily, že jsme k sobě 
ztratili úctu. Tak si nakonec začneme na ostatní dávat pozor, vyhýbáme 
se náklonnosti k nim a v osobních vztazích se projevujeme ustrašeně. 
Ale svalování viny na druhé nám poskytne jen falešnou úlevu. Je třeba 
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se modlit nad vlastním příběhem, přijmout sebe, umět žít se svými 
limity a také si odpustit, abychom měli stejný postoj odpuštění také 
k druhým. 
To ale předpokládá zakusit, že nám odpustil Bůh. Přijmeme-li, že Boží 
láska k nám je bezpodmínečná, že Otcovu náklonnost si nelze koupit 
ani zaplatit, pak budeme moci milovat nade všecko, odpouštět druhým 
i v případě, že se k nám zachovali nespravedlivě. V opačném případě 
náš rodinný život přestane být prostorem porozumění, podpory 
a povzbuzení, a stane se místem ustavičného napětí a vzájemného 
trestání se. 
Vhodná slova chrání a živí dobré vztahy 
Láska spojuje a pomáhá členům rodiny jít ve všech obdobích vpřed. 
Proto je třeba ustavičně pečovat o gesta, která tuto lásku vyjadřují bez 
skrblení, hojným užíváním ušlechtilých výrazů. A opět opakuji: 
V rodině je nezbytné používat tři slova. T ř i   s l o v a: dovol, děkuji, 
promiň. Tři klíčová slova! 
Když členové rodiny nejsou neomalení a žádají o ‘dovolení’, když 
v rodině nejsou sobci a naučí se říkat ‘děkuji’ a když si v rodině někdo 
uvědomí, že udělal něco ošklivého, a umí požádat ‘odpusť mi’, 
’promiň’, v takové rodině je pokoj a radost. 
Nebuďme skoupí v užívání těchto slov, buďme štědří a opakujme je 
každý den, protože mnohé mlčení tíží, často i v rodině, mezi mužem 
a ženou, mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci. Zato vhodná slova, 
řečená ve správnou chvíli, chrání a živí dobré vztahy a lásku každý den. 

Převzato: https://www.vira.cz/texty/clanky/slovo-ktere-se-vyslovuje-nejhure-promin 

Konečně někdo „mladší“ 

Nadpis článku se netýká věku účastníků všednodenních 
bohoslužeb, jak by snad někoho mohlo napadnout, ale výsledků 
sedmého, prozatím posledního, datování stáří kostí v naší nížkovské 
kostnici. Zatímco datace prvních šesti vzorků vyšla do období 
13. až 14. století, tak člověk, od něhož pochází sedmý vzorek, žil 
s největší pravděpodobností o něco později, ve století šestnáctém.    
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Snad by se k tomu výsledku hodilo doplnit, že zatím žádný vzorek 
nebyl odebrán z horních částic hranic ani z ostatků, uložených uvnitř 
hranic. Stále tedy zůstává otevřena možnost, že se v kostnici nachází 
mimo jiné také větší množství ostatků lidí, kteří zemřeli v době 
tereziánských válek v 18. století. Uvidíme, co nám k minulosti Nížkova 
a okolí řeknou případné další antropologické výzkumy v kostnici.     

P. Zdeněk Sedlák 

Výnosy účelových sbírek v naší farnosti v lednu až dubnu 2022 

Na podkladě usnesení pastorační rady uvádíme níže výnosy účelových 
sbírek v lednu až dubnu tohoto roku (2022). Pro zajímavost připojujeme 
též výsledky velikonočního misijního jarmarku: 
Datum Účel Částka 
do 9. ledna pokladnička na misie 2 024,- 
do 23. ledna pokladnička na biblický apoštolát   2 952,- 
do 25. ledna pokladnička na Farní list 4 316,- 
do 6. února pokladnička na misie 787,- 
20. února sbírka na Svatopetrský haléř 13 245,- 
27. února celostátní sbírka na pomoc Charity 

Ukrajině 
31 500,- 

do 2. března  pokladnička a dary na opravy kostela 8 310,- 
6. března druhá (farní) sbírka na pomoc Charity 

Ukrajině 
70 380,- 

13. března sbírka na Celostátní setkání mládeže a 
Světové dny mládeže 

10 241,-  

27. března sbírka na afrického bohoslovce 8 369,-  
10. dubna sbírka na pojištění kostelů a dalších 

církevních budov 
11 436,- 

15.-16. dubna u Božího hrobu na křesťany ve Svaté 
zemi 

3 005,- 

do 19. dubna pokladnička na Farní list 3 720,- 
do 20. dubna pokladnička na misie (tentokrát na 

afrického bohoslovce) 
3 754,- 

24. dubna sbírka na náklady primice 19 110,- 
 velikonoční misijní jarmark 14 130,- 
Bůh vám všem oplať vaši štědrost.                                  P. Zdeněk Sedlák 
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Uzávěrka příštího čísla farního listu je 18. června 2022 

Změna uvedených údajů vyhrazena (nutno sledovat ohlášky). Neprodejné! 
Náklady na jeden výtisk činí 14 Kč. 
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