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Motto: 

„Široká cesta vede k záhubě.“  
(Mt 7,13) 

Biřmování 
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Denní modlitba apoštolátu modlitby 

Nebeský Otče, kladu před Tebe celý dnešní den a ve spojení s Tvým 

Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť 

za záchranu světa, Ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. 

Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu 

svědčit o Tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána 

a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména 

na úmysly Svatého otce a našich biskupů pro tento měsíc: 

Červenec 2022: 

▪ Úmysl papeže: Modleme se za starší lidi, kteří představují 

kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly 

nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností. 

▪ Národní úmysl: Modleme se, aby české předsednictví Evropské 

unie přispělo k jednotě mezi zeměmi našeho kontinentu 

a k obnově křesťanských hodnot. 

 

Srpen 2022: 

▪ Úmysl papeže: Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, 

vážně zasaženi hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky 

nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve 

kterém žijí. 

▪ Národní úmysl: Modleme se za všechny, kteří se vydávají na 

cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody 

i vznešenosti umění. 

▪ Farní úmysl: Za to, abychom využili volný čas prázdnin 

k posílení vztahu s Bohem. 

 

Anděl Páně…  
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Slovo kněze 

Milí farníci, 

rok se s rokem sešel a opět nám na dveře ťukají prázdniny. Všichni si 

potřebujeme občas odpočinout. Někdo možná strávíte prázdniny svým 

tradičním, oblíbeným způsobem.  

Někdo možná zavítáte do míst, kde jste ještě nikdy nebyli. Proto bych 

zde chtěl uvést, že na adrese https://bohosluzby.cirkev.cz najdete 

aktuální informace o katolických bohoslužbách, navíc přehledně 

doplněné o adresu webových stránek příslušných farností a další 

kontakty, kde si lze konání mší svatých o prázdninách ověřit.  Určitě 

stojí za to se před dovolenou na tyto (anebo jiné) stránky podívat 

a zjistit si, kam můžeme v místě našeho pobytu nebo v okolí zavítat na 

mši svatou.   

Na naší nížkovské faře ty letošní prázdniny budou poněkud netradiční. 

Začátkem července tu budou pobývat děvčata salesiánky a koncem 

července děti z naší farnosti.  

Modleme se za zdraví papeže Františka 

V době psaní tohoto úvodníku vyšla oficiální zpráva, že papež František 

s politováním odkládá na doporučení ošetřujících lékařů apoštolskou 

cestu do Konžské demokratické republiky a Jižního Súdánu. Lékaři se 

totiž obávají, že námaha cesty by mohla zmařit dosavadní příznivé 

účinky fyzioterapie papežova kolenního kloubu. Máme tedy o důvod 

více modlit se za papeže a jeho zdraví.   

Válka, energie, ropa, plyn… 

Tohle téma určitě nepatří mezi příjemná témata, natož potom mezi 

typická prázdninová.  Nechtěl jsem ho zmiňovat v měsících příprav na 

primici, biřmování a první svaté přijímání dětí. Asi se shodneme, 

že zprávy, které k nám přicházejí už více jak tři měsíce z Ukrajiny, 

bychom nejraději nikdy neslyšeli.  

https://bohosluzby.cirkev.cz/
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Jenže nežijeme v dokonalém světě, ale ve světě poznamenaném 

hříchem a nemůžeme před tímto faktem zavírat oči. A i kdybychom 

zavřeli oči a srdce před všemi zprávami, tak nás realita stejně dožene. 

Nejdříve asi tím, že po prázdninách nám už pomalu začne topná sezóna, 

a tak začne přituhovat nejen, co se týká venkovních teplot, ale 

i z hlediska našich výdajů.  

Ačkoliv jako jednotlivci sami nezmůžeme mnoho, zároveň je pravda, 

že i les se skládá z jednotlivých stromů a stát či národ z jednotlivých 

lidí. Proto také v oblasti dnešní „bezpečnostně-ekonomické“ krize platí, 

že svými myšlenkami, slovy i skutky (ale i nekonáním toho, co bychom 

měli konat) do jisté míry spolurozhodujeme o tom, jaká bude 

budoucnost Evropy. Před rokem jsem připomínal dvě stará česká 

přísloví: „V Boha doufej a sám foukej“ a „Člověče přičiň se, Pánbůh ti 

pomůže“. Snad by se hodilo ještě přidat zásadu: „S Boží pomocí dělej, 

co můžeš, a netrap se tím, co nemůžeš“.    

Každopádně, budeme-li se vynalézavě, trpělivě a rozumně snažit s 

elektrickou energií a fosilními palivy šetřit, bude to mít hned několik 

kladných vlivů. Prospějeme tím nejen svojí peněžence, ale také přírodě, 

přispějeme svým (byť velmi skromným) dílem k nižším (resp. ne tak 

vysokým) cenám na trhu (nižší poptávka totiž znamená nižší cenu) a co 

je nyní nejdůležitější – v případě ropy (resp. benzínu a nafty) a plynu 

také omezíme svůj příspěvek ruskému státnímu rozpočtu.  

Připomenu zde jedno méně známé přikázání: „Nesmíš být netečný.“ 

A dodám: už kvůli sobě nesmíme být neteční, protože my si prostě 

nemůžeme dovolit, aby kvůli naší pohodlnosti a neochotě se uskromnit 

Ukrajina prohrála.  

Lidé dokázali dříve žít mnohem skromněji než dnes. A dokázali přitom 

i být šťastní a dobře vychovat své děti. Takže se dá předpokládat, 

že nějaké to uskromnění bychom také mohli zvládnout.  

Měli bychom si určitě uchovat v srdci naději a pokoj. A nezapomínat, 

že jejich zdroj nemáme v sobě, ale v tom, který sám je Naděje a Pokoj. 

V písni „S důvěrou“ skupina Paprsky zpívá: „Jenom důvěra, ničím 

nezkalená, roste a v útrapách sílí…naše důvěra, Tebou zažehnutá, 
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bezpečně vede nás k cíli, …nechci bloudit víc, chci jít za Tebou, přijmi 

Pane, naše dlaně, do náruče své“. Myslím, že takový postoj bychom 

v sobě měli s pomocí Ducha svatého pěstovat. Pomůže nám to nejen 

v krizích.  

Prosba o včasné podání přihlášek k výuce náboženství 

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

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

školním roce 2022/2023 nepovinný předmět římskokatolické 

náboženství na Základní škole Nížkov, aby už před prázdninami 

odevzdali ve škole přihlášky.   

 

Přeji všem krásné, pokojné, radostné, požehnané prázdniny 

P. Zdeněk Sedlák 

Akce, události, nabídky, upozornění 

Upozornění: po dobu konání táborů na faře v Nížkově bude ostatní 

provoz fary poněkud omezen; případné požadavky na prostory na faře 

v této době lze domluvit prostřednictvím faráře 

 

ČERVENEC 

 1. 7.-9. 7. – tábor děvčat salesiánek na nížkovské faře 

 1. 7. (1. pátek) – pastorace nemocných (Nížkov); od 17:00 tichá 

adorace a sv. smíření  

 3. 7. (neděle) – pouť v Sirákově 

 Podvečer 6. 7. (středa) – poledne 10. 7. (neděle) – Katolická 

charismatická konference na výstavišti v Brně (lze se zúčastnit i 

jen části programu); viz též www.cho.cz  

 7. 7. (čtvrtek) – pastorace nemocných v Bukové; od 17:30 adorace 

za nová kněžská a řeholní povolání 

 8. 7. – Setkání dětí na faře od 16 hodin 

 8. 7.-11. 7. – koncerty kapely Good Work na Vysočině (Moravské 

Budějovice, Kuřim, Lomnice u Tišnova, Bořitov) 

 8. 7. (2. pátek) – pastorace nemocných v Sirákově a Poděšíně 

 10. 7. (neděle) – Svatoprokopská pouť v Sázavě (okres Benešov) 
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 11. 7.-22. 7. – dovolená duchovního správce 

 17. 7. (neděle) – sbírka na „adoptivního syna“ farnosti 

Yasahvantha a na další potřebné 

 17.-21. 7. poutní Tammím – pouť mladých mužů (15-30 let) za 

nová duchovní povolání do mariánského poutního místa ve Frýdku  

 24. 7. (neděle) – 2. Světový den prarodičů a seniorů  

 24. 7. - 30. 7. – farní tábor (na faře v Nížkově) 

 

SRPEN 

 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/.  

 4. 8. (1. čtvrtek) – od 17:30 adorace za nová kněžská a řeholní 

povolání 

 5. 8. (1. pátek) – pastorace nemocných (Nížkov); od 17:00 tichá 

adorace a sv. smíření  

 11. 8. (2. čtvrtek) – pastorace nemocných v Bukové 

 12. 8. (2. pátek) – pastorace nemocných v Sirákově a Poděšíně 

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

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

na https://celostatnisetkanimladeze.cz 

 13. 8. (sobota) – Den pro rodiny v Hradci Králové (v rámci 

Celostátního setkání mládeže)  

 19. 8. (pátek) – Setkání dětí na faře od 16 hodin 

 21. 8. (neděle) – sbírka na opravy kostela 

 28. 8. (neděle) – v 15 hod. požehnání školních potřeb, žáků 

a studentů a následně farní odpoledne 

 

➢ Výhled do dalších měsíců 

 2. 9. (pátek) – od 19 hod. na faře setkání pastorační a ekonomické 

rady 

 25. září (neděle) – 108. Světový den migrantů a uprchlíků 
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 23.-25. 9. – víkend pro rodiny na Hoře Matky Boží u Králík 

(provází R.D. Ondřej Kunc a jáhen Andy Loos; přihlašování  

do 5. 9.) 

 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: 2. 7. Bruknerová Alena; 23. 7. Jindrová Vlasta; 

13.8. Jágrová Marie 
Změny vyhrazeny 

Okénko (nejen) pro princezny 

Moje Princezno, ... JSI MÁ OPRAVDOVÁ KRÁSKA 

Tvá skutečná krása je umělecké dílo, které jsem vlastnoručně 

vymodeloval. Dal jsem Ti krásná ústa, abys mluvila slova života, 

krásné oči, abys mě ve všem viděla, krásné ruce, abys pomáhala 

potřebným, a krásnou tvář, abys odrážela mou lásku ke světu. 

Vím, že se nevidíš tak, jako Tě vidím já, protože se porovnáváš 

se vzory krásy, na které se brzy zapomene. Udělám ve Tvém životě 

divy a z Tvého nitra bude zářit pravá krása. Až své dílo dokončím, Tvůj 

charakter bude důkazem mé zručnosti a Tvá „znaménka krásy“ 

si budou pamatovat všichni, které jsi milovala. 

S láskou 

Tvůj rozzářený Král 

 

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

Okénko (nejen) pro mládež  

Báseň o lásce 

Jedna americká dívka napsala báseň o lásce a nazvala ji: „Věci, které jsi 

neudělal“. 

Pamatuješ se na den, kdy jsem si půjčila tvé nové auto a rozbila ho? 

Myslela jsem si, že mě zabiješ, ale tys to neudělal. 

A pamatuješ, jak jsem tě táhla na pláž, a ty jsi říkal, že bude pršet? 
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A pršelo. 

Myslela jsem si, že mi budeš vyčítat: „Vždyť jsem to říkal!“ Ale ty jsi 

to neudělal.  

Pamatuješ, jak jsem se vyzývavě bavila s jinými kluky, abys žárlil? 

A tys žárlil.                                  

Myslela jsem si, že mě necháš, ale tys to neudělal.                                                                                  

Pamatuješ, jak jsem jednou vyklopila dort s jahodami na kobereček 

tvého auta?                       

Myslela jsem, že mi jednu vrazíš, ale tys to neudělal.                                                                                                               

A pamatuješ, jak jsem ti zapomněla říct, že na slavnost máme přijít ve 

večerních šatech, a tys přišel v džínách?                                                                                                                               

Myslela jsem si, že mě opustíš, ale tys to neudělal.                                                                                

Ano, je tolik věcí, které jsi neudělal.                                                                                                             

Naopak, měl jsi se mnou trpělivost, měl jsi mě rád, chránil jsi mne.                                                     

Je tolik věcí, za které jsem tě chtěla prosit o odpuštění, kdyby ses vrátil 

z Vietnamu.                           

Ale ty ses nevrátil. 

Je jedno zlaté pravidlo: Žijeme svůj život jen jednou. A proto nic 

neodkládejme, poskytněme hned – všechno dobro, které můžeme 

vykonat, každou něžnost, kterou můžeme někomu projevit. Nečekejme 

na později, nezanedbávejme to, protože nežijeme na světě dvakrát. 

 

 (Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše) 

Okénko (nejen) pro seniory  

Někdy si připadneme, jako bychom měli zavázané oči 

„Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. 

Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy.“  

(Jan 16,12-13) 

Díky povinnému tělovýchovnému kurzu, který jsem tento týden 

absolvovala, jsem si vzpomněla na jednu hru, kterou jsme kdysi hrávali 
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na táborech. Jmenovala se Noc Trifidů a zjednodušeně řečeno spočívá 

v tom, že jeden člověk bez šátku na očích vede dalších 5-6 se 

zavázanýma očima a snaží se je provést přes několikero různých 

překážek. Nemluví na vás. Musíte mu prostě věřit, že ví, co dělá, když 

vás různě postrkuje, posunuje, usměrňuje… 

Když máte zavázané oči, připadne vám, že děláte spoustu nesmyslných 

úkonů. Proč se mám zrovna teď skrčit? Fakt se mám plazit – dělají si ze 

mě legraci? Proč mám teď jít v podřepu? Během cesty opravdu nic 

nevíte a nechápete, proč po vás někdo chce takové hlouposti. 

Když ale dojdete na konec a rozvážou vám oči, najednou si řeknete 

jedno velké „AHA“. Kdybych se tady neplazila, narazila bych hlavou 

přímo do té obří větve. Nebo kdybych nešla v podřepu, tvář by mi 

rozdrápaly bujně rostoucí maliníkové keře… 

My lidé toho moc nevidíme, často si stěžujeme, proč zrovna teď 

musíme to nebo tamto. Myslíme si, že „plazit se“ nebo „chodit 

v podřepu“ je naprosto zbytečné, když přece úplně v pohodě můžeme jít 

rovně. Co ale nevidíme, je to, že bychom si ve skutečnosti ublížili. Bůh 

to ale vidí a snaží se nás dovést v pořádku do cíle. Máme možnost se 

mu vzepřít a jít si vlastní cestou. Nikdo nám v tom nebrání. Podaří se 

nám ale bez úhony překonat všechny překážky a dojít do cíle? 

 

Zdroj: https://www.vira.cz/texty/tema-tydne 

Vybrala: Jana Vosmeková 

Inspirace ke svatosti 

Svatý Tomáš 

Kdy žil: 1. století 

Liturgický svátek: 3. 7. 

Stupeň slavení: svátek 

Patron: Východní Indie, Portugalska, Gói, Tomášových ostrovů; 

architektů, stavitelů, geometrů, tesařů, zedníků, kameníků, stavebních 

dělníků a teologů; je vzýván při bolestech zad a za dobrý sňatek 

 

https://www.vira.cz/texty/tema-tydne
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V souvislosti s Tomášem si každý snad nejprve vybaví větu: „Dokud 

neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich 

svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.“ Tuto větu pronesl 

po smrti Ježíše, když mu učedníci tvrdili, že potkali Pána. Přitom 

Tomáš rozhodně nepatřil před smrtí Krista k vlažným apoštolům, 

naopak byl horlivý. 

 

Tomáš pocházel z Palestiny a byl Kristem povolán, aby se přidal ke 

skupině jeho učedníků. První zmínka o něm v Bibli se váže ke zprávě 

o Lazarově nemoci. Ježíš plánuje cestu do Judska, aby navštívil 

a uzdravil Lazara, ale učedníci mu cestu rozmlouvají, protože, když tam 

byli naposledy, málem to Ježíše stálo život, neboť tam nebyl mezi Židy 

vítán. Tomáš však jde proti proudu a říká: „Pojďme i my, ať zemřeme 

spolu s ním!“ Rozhodně mu tedy nescházela odvaha. 

 

Těžko říct, zda byl Tomáš jediný učedník, který měl problém pochopit 

Ježíšovo učení o cestě k Otci a Božím království. Ale byl tím, kdo se ho 

nebál zeptat, protože tomu očividně vůbec nerozuměl. „Vaše srdce ať se 

nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce 

je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, 

abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět 

přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam 

jdu, znáte.“ Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom 

mohli znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta Cesta, Pravda 

i Život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Kdybyste znali mne, 

znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli.“  

Jan 14, 1-7 

 

Není divu, když po Ježíšově smrti učedníci Tomášovi vyprávějí 

o setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, že nevěřil. Dokud byl s Ježíšem, 

bojoval za něj a následoval ho, po jeho smrti však jeho víra ochabla, 

protože plně nepochopil, co bylo Ježíšovým cílem. Teprve až se mu 

sám dal Kristus poznat a on se ho dotkl vlastníma rukama, uvěřil. 
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Celý život pak hlásal evangelium a vydal se směrem na východ, 

kde došel až do Indie. Podařilo se mu na víru obrátit mnoho lidí, 

ale nebyl zde všemi vítán. Podle legendy se mužům nelíbilo, že je jejich 

ženy opouštěly kvůli jejich pohanským zvykům. Byl proto mučen 

a proboden kopím. 

„Izidoor“ 

Mše svaté s intencemi v červenci 2022  

Pátek 1. července 18:00 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 2. července 
7:30 Za rodinu Grodlovu, Drahozalovu, 

Havlíčkovu, Limonovu a Brabcovu 

Neděle 3. července  

14. neděle v mezidobí 

7:00 Za rodiče Velínovy, dva syny a za 

rodiče Puchýřovy a syna 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za všechny živé a 

zemřelé občany Sirákova 

Pondělí 4. července 

18:00 Za Bohuslava Eliáše, rodiče, 

sourozence, rodiče Kašpárkovy a duše 

v očistci 

Úterý 5. července, 
Slavnost sv. Cyrila a 

Metoděje, biskupa, 

patronů Evropy 

18:00 Za Václava Kunce, Josefa a Marii 

Jágrovy a živé i zemřelé těchto rodin 

Středa 6. července 
18:00 Za členky Modliteb matek a na 

úmysly jejich modliteb 

Čtvrtek 7. července 
18:00 Za nová kněžská a řeholní 

povolání 

Pátek 8. července 

18:00 Za Josefa Šorfa, rodiče, rodiče 

Puchýřovy a syna a manželku a za 

Josefa Kovače 

Sobota 9. července 

7:30 Za dar víry, zdraví, Boží ochranu a 

přímluvu Panny Marie a dary Ducha 

svatého pro celou rodinu 
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Neděle 10. července 

15. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Josefa Kučeru, rodiče, rodiče 

Růžičkovy, zetě Luboše a duše v 

očistci 

10:00 (Sirákov) Za Jana a Annu 

Slámovy, Andrejku, rodinu Jarošovu, 

Jelínkovu a duše v očistci 

Pondělí 11. července 
Svátek sv. Benedikta, 

opata, patrona Evropy 

18:00 Za rodiče Sobotkovy, Junákovy, 

Jiřího Němce, celou přízeň a duše 

v očistci 

Úterý 12. července 18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Středa 13. července 18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Čtvrtek 14. července 18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Pátek 15. července 
Památka sv. 

Bonaventury, biskupa a 

učitele církve 

18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Sobota 16. července 7:30 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Neděle 17. července 

16. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost  

8:30 Za Růženu a Jana Vlčkovy, syna, 

zetě, celý rod Vlčků, Drejčků a duše v 

očistci 

10:00 (Sirákov) Za Marii Ondrákovou, 

rodinu Flesarovu, Bartoňovu a duše v 

očistci 

Pondělí 18. července 

18:00 Za Ludmilu a Jana Pospíchalovy, 

Bohuslavu Filipovou a celou živou i 

zemřelou přízeň 

Úterý 19. července 18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Středa 20. července 18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Čtvrtek 21. července 18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Pátek 22. července 

Svátek sv. Marie 

Magdáleny 

18:00 Za rodiče Fišarovy, Němcovy, 

jejich 4 syny, za Marii a Annu 

Němcovy a živou i zemřelou přízeň 
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Sobota 23. července 
Svátek sv. Brigity 

7:30 Za Vlastu Matouškovou, celou její 

rodinu a duše v očistci 

Neděle 24. července 

17. neděle v mezidobí 

7:00 Za Annu Roseckou, manžela a 

zemřelé dvě dcery a za Františka 

Šlechtického a živé i zemřelé členy 

z těchto rodin 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za rodinu Neubauerovu, 

rodiče Stejskalovy, syna Rosťu, rodinu 

Stránských a všechny duše v očistci 

Pondělí 25. července 
Svátek sv. Jakuba, 

apoštola 

18:00 Za rodinu Pejchalovu a 

Havlíčkovu, za dar zdraví a Boží 

ochranu 

Úterý 26. července 
Památka sv. Jáchyma a 

Anny, rodičů Panny 

Marie 

18:00 Za živé i zemřelé členy 

nížkovského hasičského sboru 

Středa 27. července 
Svátek sv. Gorazda a 

druhů 

18:00 Za Ludmilu, Josefa a Marii 

Chalupníkovy a celý rod a za 

Bohuslava Duška a Annu Křesťanovou 

a duše v očistci 

Čtvrtek 28. července 
18:00 Za rodiče Landovy, dceru, 3 zetě, 

živé i zemřelé těchto rodin 

Pátek 29. července 
Památka sv. Marty 

18:00 Za Annu a Jana Chvátalovy, 

nemocnou osobu a duše v očistci 

Sobota 30. července 7:30  

Neděle 31. července 

18. neděle v mezidobí 

7:00 Za Annu Enderlovou, Annu 

Štohanzlovou, Annu Kosourovou a 

živou i zemřelou přízeň 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za Františka Hanuse a 

jeho rodinu 

 

 

Změny vyhrazeny 
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Mše svaté s intencemi v srpnu 2022  

Pondělí 1. srpna 
Památka sv. Alfonsa z 

Liguori, biskupa a učitele 

církve 

18:00 Za Josefa Vlčka a jeho rodiče, za 

rodiče Karla a Marii Sobotkovy, za 

Anežku a duše v očistci 

Úterý 2. srpna 

18:00 Za Ludmilu Vlčkovou rozenou 

Kašpárkovou, sourozence a živé i 

zemřelé těchto rodin 

Středa 3. srpna 
18:00 Za členky Modliteb matek a na 

úmysly jejich modliteb 

Čtvrtek 4. srpna 
Památka sv. Jana Marie 

Vianneye, kněze 

18:00 Za nová kněžská a řeholní 

povolání 

Pátek 5. srpna 
Posvěcení římské 

baziliky Panny Marie 
18:00 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 6. srpna 

Svátek Proměnění Páně 

7:30 Za rodinu Mokrých, Rybovu, 

Haincovu, Husákovu a Javorovu 

Neděle 7. srpna 

19. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za rodiče Jágrovy a Bečkovy a živé 

i zemřelé členy těchto rodin 

10:00 (Sirákov)  

Pondělí 8. srpna 
Památka sv. Dominika, 

kněze 

18:00 Za rodiče Musilovy, jejich děti, 

oboje rodiče, celou živou i zemřelou 

přízeň 

Úterý 9. srpna 
Svátek sv. Terezie 

Benedikty od Kříže 

18:00 Za rodinu Gabrielovu, 

Pilvouskovu, Semrádovu, 

Rosendorfských a celou živou i 

zemřelou přízeň 

Středa 10. srpna 
Svátek sv. Vavřince, 

mučedníka 

18:00 Za Annu Čejkovou, Boženu 

Štursovou, vnuka Miloslava a živou i 

zemřelou přízeň 

Čtvrtek 11. srpna 
Památka sv. Kláry, panny 

18:00 Za rodiny Horkých, Chromých, 

Miladu Valentovou a duše v očistci 
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Pátek 12. srpna 

18:00 Za řádové sestry Jaroslavu a 

Věnceslavu Laštovičkovy a jejich 

rodiče 

Sobota 13. srpna 

7:30 Za Boží ochranu a pomoc pro 

rodiny Mokrých, Rybovu, Haincovu, 

Husákovu a Javorovu 

Neděle 14. srpna 

20. neděle v mezidobí 

7:00 Za Ludvíka Jandu, rodiče, Jana a 

Zdeňku Wasserbauerovy, švagra 

Bohuslava a živé i zemřelé těchto 

rodin 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov)  

Pondělí 15. srpna 
Slavnost Nanebevzetí 

Panny Marie 

18:00 Za Josefa Pokorného, sestru, 

rodiče, rodinu Filipovu a za celou 

živou i zemřelou rodinu 

Úterý 16. srpna 

18:00 Za Františku Kučerovou, manžela, 

jejich rodiče a sourozence a celou 

živou i zemřelou přízeň 

Středa 17. srpna 

18:00 Za živé i zemřelé z rodin 

Kašpárkových, Laštovičkových a 

Tlačbabových 

Čtvrtek 18. srpna 
18:00 Za Marii a Václava Dočekalovy, 

rodiče, sourozence a zetě Jiřího 

Pátek 19. srpna 

18:00 Za Jaroslava Baumruka, Vlastu a 

Stanislava Bártovy, jejich rodiče a 

sourozence a duše v očistci 

Sobota 20. srpna 
Památka sv. Bernarda, 

opata a učitele církve 
7:30  

Neděle 21. srpna 

21. neděle v mezidobí 

7:00 Za Růženu a Václava Stránských, 

dceru, čtyři zetě, rod Stránských a 

Wasserbauerů a duše v očistci 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov)  
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Pondělí 22. srpna 
Památka Panny Marie 

Královny 

18:00 Za Bohuslava Eliáše, rodiče, 

sourozence, rodiče Kašpárkovy, jejich 

sourozence a duše v očistci 

Úterý 23. srpna 
18:00 Za rodiny Zvolánkovy, Homolovy 

a za živou i zemřelou přízeň 

Středa 24. srpna 
Svátek sv. Bartoloměje, 

apoštola 

18:00 Za Boženu a Jana Uttendorfských, 

syna a vnuka a rod Uttendorfských a 

Ficbauerů 

Čtvrtek 25. srpna 

18:00 Za Františka Toufara, rodiče, 

rodiče Kolouchovy, Jiřího Hudce a 

celou živou i zemřelou přízeň 

Pátek 26. srpna 

18:00 Za Marii Enderlovou, manžela, 

syna Stanislava a živou i zemřelou 

přízeň 

Sobota 27. srpna 
Památka sv. Moniky 

7:30  

Neděle 28. srpna 

22. neděle v mezidobí 

7:00 Za Václava a Miladu Fejtovy, rodiče 

Vlčkovy a za všechny zemřelé i živé 

těchto rodin 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov)  

Pondělí 29. srpna 
Památka Umučení 

svatého Jana Křtitele 

18:00 Za Jiřího Pospíchala, Františka 

Březinu, 3 sourozence, rodiče, rodiče 

Landovy a za živé i zemřelé těchto 

rodin 

Úterý 30. srpna 
18:00 Za Emilii a Jaroslava Zikmundovy, 

rodiče, sourozence a duše v očistci 

Středa 31. srpna 

18:00 Za Františka Dočekala, oboje 

rodiče, rodinu Dočekalovu a duše v 

očistci 

 

 

 

Změny vyhrazeny 
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Modlitba 

Modlitba o rozpoznání životní cesty 

Bože, který mne pronikáš a znáš do hloubky. 

Prosím, ukaž mi moji životní cestu. Uděl, abych si vybral to, co jsi pro 

mne stanovil a k čemu jsi mne uzpůsobil. Chci Ti být ve všem 

poslušný. 

Důvěřuji Ti, protože vím, že mne miluješ a chceš mé dobro. 

Veď mne vždy svými cestami. 

Amen. 

Tabulka lektorů v červenci 2022 

PÁ 1           

SO 2           

NE 3 

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

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

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

  

PO 4     Jindrová V.     

ÚT 5 
1. čtení   Bártová J.     

2. čtení         

ST 6     Holcmanová Z.     

ČT 7     Chromá H.     

PÁ 8           

SO 9           

NE 10 

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

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

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

  

PO 11     Jindrová V.     

ÚT 12     Bártová J.     

ST 13     Laštovičková M.     

ČT 14     Chromá H.     

PÁ 15           
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SO 16           

NE 17 

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

2. čtení   Brukner J. 8:30 Vosmeková J. 

přímluvy   Brukner Jakub 8:30 Dočekalová M. 

  

PO 18     Jindrová V.     

ÚT 19     Bártová J.     

ST 20     Holcmanová Z.     

ČT 21     Chromá H.     

PÁ 22           

SO 23           

NE 24 

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

2. čtení 7:00 Brukner J. 8:30 Linhartová M. 

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

  

PO 25     Jindrová V.     

ÚT 26     Bártová J.     

ST 27     Laštovičková M.     

ČT 28     Chromá H.     

PÁ 29           

SO 30           

NE 31 

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

2. čtení 7:00 Brukner J. 8:30   

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

 

Zdena Holcmanová 

Tabulka lektorů v srpnu 2022 

PO 1     Jindrová V.     

ÚT 2     Bártová J.     

ST 3     Holcmanová Z.     

ČT 4     Chromá H.     

PÁ 5           

SO 6           
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NE 7 

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

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

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

  

PO 8     Jindrová V.     

ÚT 9     Bártová J.     

ST 10     Laštovičková M.     

ČT 11     Chromá H.     

PÁ 12           

SO 13           

NE 14 

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

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

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

  

PO 15     Jindrová V.     

ÚT 16     Bártová J.     

ST 17     Holcmanová Z.     

ČT 18     Chromá H.     

PÁ 19           

SO 20           

NE 21 

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

2. čtení   Brukner J. 8:30 Vosmeková J. 

přímluvy   Brukner Jakub 8:30 Dočekalová M. 

  

PO 22     Jindrová V.     

ÚT 23     Bártová J.     

ST 24     Laštovičková M.     

ČT 25     Chromá H.     

PÁ 26           

SO 27           

NE 28 

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 29     Jindrová V.     

ÚT 30     Bártová J.     

ST 31     Holcmanová Z.     

 

Zdena Holcmanová 

Tweetuj s Bohem 

Jak můžu pomoct šířit evangelium? 

Ježíšovo poselství je tak důležité – každý by měl mít možnost ho slyšet! 

Aby se to mohlo uskutečnit, jsou k tomu potřební všichni věřící. 

K hlásání evangelia není nutné být zkušený/á ani není třeba být 

dokonalý křesťan. Jediné, co k tomu potřebuješ, je tvoje nadšení a láska 

k Ježíši. Jdeš do toho? 

DOKÁŽEŠ TO!  

Jestliže věříš v Ježíše, pak volá i tebe, abys pomáhal/a šířit zvěst o Boží 

lásce. Sv. Petr řekl z dobrého důvodu: „Mějte v srdci posvátnou úctu 

ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, 

kdo se ptá po důvodech vaší naděje, ale ovšem s jemností a skromností. 

Musíte však mít při tom sami dobré svědomí“ (1 Petr 3,15-16). 

To poslední je rozhodně důležitý dodatek. Každý člověk má v očích 

Boha, který ho stvořil, velkou cenu. Nikoho nemůžeme nutit k tomu, 

aby v Boží lásku uvěřil: je to vždycky svobodné rozhodnutí. Musíme se 

k lidem vždycky chovat s jemností a úctou. Můžeme svědčit o Slovu 

a hlásat ho, ale nemůžeme změnit srdce člověka. To může udělat pouze 

Duch svatý. Co však udělat můžeme, je vydávat svědectví a mluvit 

o svém vztahu ke Kristu a k církvi. Tím nejdůležitějším, co druhému 

člověku můžeme přinést, je příklad našeho osobního vztahu s Ježíšem. 

JÍT BEZE STRACHU SLOUŽIT  

Budeš-li mít tohle na paměti, můžeš i ty pomáhat s novou evangelizací!  

Jdi a mluv s lidmi. Řekni jim o své víře a o své zkušenosti s Kristem. 

A modli se za ně. Nejenom že se bude tvá vlastní víra prohlubovat, 
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ale stále více budeš přicházet na to, jak logická naše víra vlastně je. 

Proti katolické nauce neexistují odůvodněné argumenty, protože pouze 

předává jedno zásadní poselství, pravdu, kterou nám přinesl Ježíš: 

„Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, 

aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (JAN 3,16). 

Jak řekl papež František: „Jít beze strachu sloužit. Následováním těchto 

tří bodů zakusíte, že ten, kdo evangelizuje, je sám evangelizován, a kdo 

předává radost z víry, dostává radost... Ježíš Kristus s vámi počítá! 

Církev s vámi počítá. Papež s vámi počítá! Maria, Ježíšova a naše 

matka, ať vás ustavičně provází svojí něhou: Jděte a získejte 

za učedníky všechny národy” (Mt 28,19) (HOMILIE, 28. ČERVENCE 

2013). 

JAK MŮŽU PŘISPĚT K HLÁSÁNÍ EVANGELIA? 

Za prvé: budeš muset prohloubit svůj vlastní vztah s Ježíšem. Můžeš 

toho docílit především skrze modlitbu, kdy si na Ježíše uděláš čas. 

Modlitba je první způsob evangelizace. Ježíš ti chce dát sílu, abys 

mohl/a růst ve své víře a své schopnosti o něm mluvit. Velmi konkrétně 

to dělá skrze svátosti. Ve křtu a biřmování jsi přijal/a Ducha svatého. 

Ve svátosti smíření ti Ježíš stále znova odpouští a skrze eucharistii 

můžeš přijímat jeho lásku. 

Za druhé: musíš samozřejmě vědět, o čem mluvíš. Neustále se ve své 

víře vzdělávej, uč se o Kristu a jeho církvi, o modlitbě a o tom, 

co znamená žít jako křesťan. Především se však snaž číst často Bibli 

a modlit se s ní. To je to Slovo, které ti chce Bůh říct právě teď!  Tímto 

způsobem můžeš lépe poznat poselství své víry a můžeš si uvědomit, 

jak je logická a smysluplná. 

Za třetí: neboj se být upřímný/á. Neboj se mluvit o své zkušenosti 

s Ježíšem. Nepoužívej slova jako: „Křesťané věří, že...“, ale místo toho 

řekni: „Z celého srdce věřím, že tě Bůh miluje“. Můžeš to vyjádřit 

svými vlastními slovy. Lidé věnují více pozornosti tomu, jak něco říkáš, 
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než přesným slovům, která při tom použiješ. Ukaž jim, jak moc ti na 

Ježíši záleží! Neboj se: Ježíš slíbil pomoc Ducha svatého všem, kteří 

o něm chtějí mluvit upřímně (Mk 13,11). 

 

Můžeš evangelizovat tak, že porosteš ve své lásce k Ježíši, že se budeš 

modlit, že se o něm budeš více dozvídat a že o něm budeš upřímně 

mluvit. 

Převzato z knihy Tweetuj s Bohem, upraveno 

Marie Bruknerová 

Co je kostel 

Pro milovníky architektury je úžasnou stavbou. 

Pro historiky svědectvím o minulosti. 

Pro ty, které nezajímá, snad zbytečností. 

Pro vás, milí křesťané, přátelé, je domovem, chrámem. 

Je nám v něm dobře, vnímáme Boží blízkost a zakoušíme bezpečí.  

Je domem modlitby, srdcem kraje.  

Každý je v něm vítán, ten, kdo v něm poklekne, i ten, kdo jen přijde 

a rozhlédne se.  

Je pro blízké i vzdálené, nikdo v něm není cizí.  

 

Jak nejlépe realizovat sám sebe? 

Jak nejlépe realizovat své životní poslání?  

Existuje universální návod? 

Jistě je třeba řídit se v životě hlasem svého svědomí a Božími 

přikázáními. 

Chceš-li ale svůj život realizovat v plnosti, je třeba se soustředit na 

jediné: 

na pozorné rozeznávání, přijímání a konání toho, co vnuká Boží duch – 

Duch svatý. 

Je zbytečné rozptylovat své úsilí v oblastech, kde je to neplodné, nebo 

jen málo přínosné.  
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Na této cestě se vyhneš tomu, že se budeš snažit uskutečňovat vlastní 

plán seberealizace, zatímco moudrý a dobrý Boží plán s tebou je jiný. 

Duch Boží Ti skrze vnuknutí dá větší zkušenost se sebou, a také ti dá 

sílu uskutečnit to, co ti nabízí, k čemu tě volá. 

Modli se k Duchu Božímu a vzývej ho!  

"Vzkříšený Kristus se zpřítomňuje v životě lidí a obdarovává je svým 

Duchem.  

Zcela je proměňuje a stávají se plně sebou samými." (Jan Pavel II.) 

  

Z knížky Jacquesa Philippea 

Ve škole Ducha svatého, 

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství 

Vybrala Jana Vosmeková 

Přírůstky ve farní knihovně 

Corinna Turnerová: Boží ajťák. 9 dní s Carlem Acutisem: příběh. 

Útlá knížka, jejíž hrdina Daniel se dozví ve svých patnácti letech 

závažnou diagnózu. Jeho farář ho nasměruje na Carla Acutise, který ve 

stejném věku onemocněl a zemřel a právě má probíhat jeho svatořečení. 

Daniel se při modlitbě novény a z dalších zdrojů dozvídá o Carlově 

životě, zájmech a přátelství s Bohem. A s překvapením zjišťuje, že svatí 

nejsou nudní, ale naopak. Třeba to při četbě zjistíte také.   

 

P. Zdeněk Sedlák 

Pro zasmání 

Vede Mojžíš svůj vyvolený národ z Egypta, na novém místě se jich ptá: 

"Tak co, zůstaneme? Líbí se vám tady?" "Ne, nelíbí, nějak divně to tady 

smrdí!" Jdou dál, po dalších dvou dnech: "A co tady, zůstaneme?" "Ne, 

tady to taky nějak smrdí!" Jdou tedy dále a Mojžíš zase: "Tak tady, 

ano?" "Ano, zůstaneme – tady nic nesmrdí." ... a tak od té doby mají 

Židé čistý vzduch - a Arabové ropu! 

https://ledecns.farnost.cz/vtipy/ 

http://ikarmel.cz/kniha/Ve-skole-Ducha-svateho_10779.html
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Slavnost Božího Těla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 20. srpna 2022 

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