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Farní list 142
Římskokatolické farnosti Nížkov

Motto:

„Lidé mluvili proti Bohu i proti Mojžíšovi.“
(Nm 21,5)

Zakončení prázdnin na faře

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:

Říjen 2022:
▪

▪
▪

Úmysl papeže: Modleme se, aby církev, věrná evangeliu
a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství
a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
Národní úmysl: Modleme se, aby nově zvolení senátoři
vykonávali svůj úkol poctivě a spravedlivě.
Farní úmysl: Za dobrý výběr kandidátů do pastorační rady
farnosti a za dobrý průběh oprav farního majetku a přípravy
těchto oprav.
Anděl Páně…

Slovo kněze
Milí farníci,
říjen je měsíc růžencový a také mariánský.
Nedávná památka Panny Marie bolestné nám připomněla, že tato žena
procházela bolestnými chvílemi a obdobími. Neměla to snadné, ale
důvěřovala Božímu milosrdenství. Čerpala svoji sílu od Boha, z Jeho
lásky, a proto dokázala s pomocí Boží ustát i náročné a bolestné životní
situace. Lásku Boží čerpala stejně jako všichni ostatní v rozhovoru
s Bohem neboli v modlitbě. Neměla to v životě snadné, ale byla opřena
o modlitbu a základem její modlitby bylo zřejmě to, že žila takříkajíc
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ponořena do Božího slova. Božímu slovu naslouchala, přemýšlela o
něm, jednala podle něho. V tom všem je pro nás určitě vzorem.
Snadné to nebudou mít ani zastupitelé nově zvolených obecních
zastupitelstev. Zvláště pak ti zcela noví, kteří se v této roli či spíše
službě ocitnou poprvé v životě. A tak na ně pamatujme prosím
v modlitbách.
Před rokem jsem si v úvodníku postesknul nad menší účastí na
mších a adoracích za nová kněžská a řeholní povolání. Mám dojem, že
se účast o něco zvýšila a za to bych chtěl všem účastníkům poděkovat.
Volby do pastorační rady
Čtyřleté funkční období stávající pastorační rady se chýlí ke konci,
a proto nás v listopadu čekají volby do pastorační rady nové. Na tomto
místě bych tedy chtěl poděkovat všem dosavadním členům pastorační
rady.
Volit členy pastorační rady může každý katolík starší 18 let,
příslušející do farnosti a stejně tak může navrhovat i kandidáty. V praxi
to znamená každý, kdo na území farnosti skutečně pobývá (bez ohledu
na to, jaké trvalé bydliště má napsáno v občanském průkazu) a také ti,
kdo se do života naší farnosti zapojují, ačkoliv bydlí v okolí (to se týká
především obyvatel Kopanin). Do neděle 23. října bude v kostele
krabička na lístky s návrhy kandidátů.
V tomto čísle farního listu bude vložený předtištěný lístek, na nějž
můžete napsat jméno nebo jména vámi navržených kandidátů. Počet
navrhovaných kandidátů není omezený, můžete tedy navrhnout např.
jméno jediného kandidáta nebo třeba i patnáct kandidátů. Lístek prosím
vhoďte do neděle 23. října do označené krabičky na poličce v kostele,
případně do 25. října do poštovní schránky na faře.
V neděli 6. listopadu by měly být k dispozici hlasovací lístky, které
si budete moci v kostele rozebrat. Za další týden, v neděli 13. listopadu,
bude volba nové pastorační rady. Vzhledem k velikosti farnosti budeme
do naší pastorační rady volit maximální počet volených členů, tj. šest.
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Dalších dva až šest členů jmenuje podle stanov kdykoliv farář
(předpokládám, že jmenuji šest členů ihned po volbách).
Obnovena bude kvůli skončení funkčního období také ekonomická
rada farnosti. Pro úplnost uvádím, že do ekonomické rady farnosti je
jeden člen volen pastorační radou, další její členové jsou jmenováni
farářem. Při jmenování členů budu samozřejmě přihlížet také
k výsledkům voleb do pastorační rady.
Čas k šetření
Současné vysoké ceny zemního plynu a elektrické energie
v Evropě netěší v naší zemi snad nikoho. Na různých trzích zpravidla
po cenových šocích a panice přichází uklidnění a postupné snižování
cen. Dá se čekat, že obdobně tomu bude i na trhu se zemním plynem a
elektřinou. Dokonce to slibují i odborníci. Myslím ale, že bychom
přesto sami měli uvažovat o tom, jak ke snížení cen alespoň svým
nepatrným podílem přispět. Měli bychom přemýšlet o úsporách
nejenom z důvodu výše našich účtů, ale i proto, že úsporami lze
dosáhnout snížení tržní ceny. Tržní cena se totiž odvíjí nejen od
nákladů, ale i od poměru mezi nabídkou a poptávkou. No a úspory
znamenají snížení poptávky a tím působí směrem ke snížení tržní ceny.
I my jako farnost hledáme cesty úspor. Ale o tom až někdy příště.
Chválit Boha a radovat se z jeho dobroty patří k základům naší
křesťanské existence
Panna Maria je milostiplná neboli plná Ducha svatého. A k jejímu
životu patří chválit Boha slovem i svým jednáním, a to i v situacích,
které nebyly zrovna jednoduché nebo snadné. Také apoštol národů
svatý Pavel nás vybízí k tomu, abychom vždy Boha chválili. Jak jsme
na tom my?
Přeji všem čtenářům požehnaný, pokojný měsíc říjen.
P. Zdeněk Sedlák
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Akce, události, nabídky, upozornění
Upozornění: dosavadní telefonní linka na faru 566 675 129 byla kvůli
malému využití zrušena. Faráře lze kontaktovat nadále na telefonním
čísle 604 246 882. Děkujeme za pochopení.
Září
 1. 9.-30. 11. Milostivé léto II – možnost ukončit exekuce na
dluzích vůči státu (viz samostatný článek)
 1.10. (sobota) – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše (=sv. Terezie
z Lisieux)
 5. 10. (středa) – nezávazná památka sv. Faustiny Kowalské
 6. 10. (1. čtvrtek) – od 17:30 adorace za nová kněžská a řeholní
povolání
 7. 10. (1. pátek) – pastorace nemocných (Nížkov); od 17:00 tichá
adorace a sv. smíření; památka Panny Marie Růžencové
 8. 10. (sobota) – farní zájezd do působiště našeho rodáka,
novokněze Pavla Jelínka v Poděbradech a Libici nad Cidlinou (to
je také svatovojtěšské poutní místo), s následnou návštěvou
skanzenu lidové architektury v Kouřimi
 8. 10. (sobota) – setkání dětí na faře od 14 hodin
 9. 10. (neděle) – hromadné udělování pomazání nemocných každé
mši sv.; mše sv. v Sirákově začíná proto až v 10:15 hod.!!!
 13. 10. (2. čtvrtek) – pastorace nemocných v Bukové
 14. 10. (2. pátek) – pastorace nemocných v Sirákově a Poděšíně
 15. 10. (sobota) - na faře od 15 hod. misijní klubko dětí
 16. 10. (neděle) – slavnost posvěcení farního kostela sv. Mikuláše
(posvícení)
 18. 10. (úterý) – svátek sv. Lukáše, evangelisty
 22. 10. (sobota) – nezávazná památka sv. Jana Pavla II.
 22. 10. (sobota) – setkání dětí na faře od 14 hodin
 23. 10. (neděle) – misijní neděle; sbírka na Papežská misijní díla;
termín pro podávání návrhů na kandidáty do pastorační rady
farnosti; v 16 hod. pobožnost ke sv. Janu Pavlu II.
 28. 10. (pátek) – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
 30. 10. (neděle) – změna času z letního na zimní
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 31. 10. (pondělí) – od tohoto dne začínají mše sv. v pracovní dny
v 17:30 hod.
➢ Výhled do dalších měsíců
 1. 11. (úterý) – Slavnost Všech svatých
 2. 11. (středa) – Památka všech věrných zemřelých (mše sv.
v 7:30, 11:00 (!!!) a v 17:30 hod.)
 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
 6. 11. (neděle) – vydání kandidátních listin pro volby do
pastorační rady farnosti
 13. 11. (neděle) – volby do pastorační rady farnosti
❖ Úklid fary: 15. 10. Holcmanová Zdena
Změny vyhrazeny

Okénko (nejen) pro princezny
Moje Princezno, ... MOHU UDĚLAT COKOLI
Vím, jak je pro Tebe těžké věřit, že je Ti osobně k dispozici
moje moc. To jediné, co Ti brání vidět, jak ve Tvém životě jedná má
mocná ruka, jsi Ty sama, má lásko. Pamatuj, že jsem do Tebe vložil
stejnou moc, kterou jsem vzkřísil svého Syna Ježíše z mrtvých.
Nedovol, aby Ti minulá zklamání nebo obavy bránily prosit o to, co
potřebuješ, a věřit, že mé načasování je dokonalé.
Dál mě celým svým srdcem hledej a během čekání na mě dělej
všechno, co říkám. Věz, že vždy dodržím své slovo a naplním svá
zaslíbení. I když Tě svět nechá na holičkách, já Tě znovu pozvednu.
Budu Ti věrný až do konce časů i navěky.
S láskou
Tvůj pravý Král
Malé milované Princezně S. R. Shepherd
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Okénko (nejen) pro mládež
Jsi cennější víc, než si myslíš!
Kněz Gregory Boyle, který řadu let působí mezi členy gangů v Los
Angeles, ve své knize „Kérky na srdci“ vypráví řadu silných životních
příběhů, mezi které patří i ten následující.
V okresním nápravném zařízení poblíž Glendory jsem poznal
patnáctiletého Riga, který měl přistoupit k prvnímu svatému přijímání.
Máme nějakých patnáct minut, než dorazí ostatní mladiství, kteří se
připojí, aby s námi slavili mši svatou v tělocvičně. A já se ptám Riga na
základní věci o jeho rodině a životě. Ptám se na jeho otce.
„Ále,“ řekne, „je závislý na heroinu a nikdy vlastně nebyl součástí
mého života. Vždycky mě akorát seřezal. Popravdě, právě teď je
v lochu.“ Pak jako by se v něm něco seplo – a vyplave mu před oči
vzpomínka.
„Myslím, že jsem byl ve čtvrtý třídě,“ začne. „Poslali mě domů
uprostřed vyučování. Dostal jsem se ve škole do nějakýho průseru,
nepamatuju se, co to bylo. Když jsem přišel domů, táta tam byl. Zeptal
se: ,Proč tě poslali domů?‘ Řekl jsem mu: Když ti to řeknu, slib mi, že
mě nepraštíš.‘ On jen řekl: ,Jsem tvůj táta, samozřejmě, že tě
nepraštím.‘ A tak jsem mu to řekl.“
Rigo přestane vyprávět a začne plakat. Vezmu ho kolem ramen.
Jakmile zas může trochu mluvit, vysouká ze sebe: „Zmlátil mě…
kovovou tyčí!“
Když se trochu sebere, zeptám se: „A tvoje mamka?“ Ukáže na ženu
stojící kousek od nás u vchodu do tělocvičny. „To je ona.“ Odmlčí se a
dodá: „Tý se nikdo nevyrovná. Jsem zavřenej už víc než rok a půl a ona
mě navštěvuje každou neděli. Víš, v kolika autobusech se trmácí
každou neděli, aby viděla takovýho ubožáka, jako jsem já?“
Rozbrečí se, a pak vyrazí skrz závoj slz: „Sedm autobusů! Představ si
to…sedm…autobusů.“
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Jak si pak představit to všeobjímající srdce Boha, který se trmácí
sedmi autobusy jen proto, aby za námi přišel!
Aneta Pokorná

Okénko (nejen) pro seniory
Proč se vůbec modlit růženec ? (Guy Gilbert)
PROČ SE VŮBEC MODLIT RŮŽENEC?
Lidé se mě často ptají, jestli se modlím růženec. Myslí si, že já jako
moderní kněz, co jde s dobou, to přenechávám „bigotním ženským“.
Modlím se ho každý den a rozjímám o něm. Růženec mám nesmírně
rád. Modlím se ho na malinkém kulatém růženci – je to praktické a
přitom nenápadné.
RODINNÉ ALBUM PANNY MARIE
Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života,
které prožívá také jeho matka. S růžencem můžeme rozjímat o Kristově
životě a o nejzávažnějších momentech v životě jeho matky. Je to skvělé
rodinné album. Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným
oslňujícím světlem: vzkříšením. Otevřme rodinné album Panny Marie a
uvažujme o velkých okamžicích jejího života! Vzývejme ji v modlitbě
růžence. Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“, které nám ulehčí
kdykoliv a kdekoliv říkat prostě jako dítě: „Zdrávas Maria…“
OMÍLÁNÍ STÁLE STEJNÉ MODLITBY
Jednou z námitek proti růženci je tvrzení, že je to „omílání stále stejné
modlitby, což unavuje a člověk při tom pak myslí na jiné věci“. Myslím
si ale, že opakuješ-li modlitbu „Zdrávas Maria“ soustředěně, pak, i když
se občas v mysli odchýlíš, zůstáváš v proudu, v dechu lásky, který tě
nese a oživuje. Růženec tě tak uvádí do povznášejícího ovzduší.
Modlitba totiž nepřitahuje nebesa k zemi. Je to povznesení tvého srdce
k Bohu, který ví lépe než ty, co potřebuješ.
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BŮH POČÍTÁ I S (NÁMI) MALÝMI
Bůh vždycky vykonal velké věci s malými a bezvýznamnými. Nedává
přednost „hrdinům“, jako je Rambo nebo Schwarzenegger. V televizi
vidíš chlapy svalnaté, pěkné na pohled, jak překonávají všechna
nebezpečí a překážky. A ty jim věříš! Sdělovací prostředky ti říkají:
„Nejsi-li krásný ani prachatý, ani svalnatý, mimořádně inteligentní,
platíš za blbce.“ Bůh si však naštěstí počíná jinak!
PROČ SE VŮBEC OBRACET K MARII?
Pokud měl člověk milující mámu, něžnou, pozornou, vždycky k
dispozici, mazlivou, ráznou i laskavou, spravedlivou a schopnou říci i
„ne“, dostal tak parádní výbavu. Moje máma je taková. A taková byla
Maria. Jestli ale tvá matka nebyla taková, jakou jsi chtěl mít, tím spíše a
více se obracej k Marii!
Zpracováno podle knihy „Setkání s Marií“ od Guy Gilberta - kněze
pařížského podsvětí. Vydalo Karmelitánské nakladatelství 2002
Vybrala: Jana Vosmeková

Inspirace ke svatosti
Blahoslavený Albert Marvelli
Kdy žil: 1918-1946
Liturgický svátek: 5. 10.
Stupeň slavení: nezávazná památka
Patron:
Albert se narodil v posledním roce první světové války a už měl
jednoho sourozence. Dohromady jich bylo nakonec šest dětí. Narodil se
v městě Ferrara v severní Itálie asi padesát kilometrů od pobřeží
Jaderského moře. Tam žil ale jen dvanáct let, potom se celá rodina
odstěhovala o sto kilometrů jižněji do města Rimini.
V Rimini začal Albert chodit do salesiánské oratoře, kde se
prohlubovaly jeho křesťanské hodnoty, prohlubovala se jeho víra, učil
se pomáhat slabším a chudým. Měl ale také zájmy jako mnoho
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dospívajících chlapců – sport. Rád jezdil na kole, hrál tenis, měl rád
horskou turistiku. Po dokončení střední školy ale odešel zase o kousek
severně – na univerzitu v Bologni, kde studoval strojní inženýrství. Po
dokončení vysoké školy začal pracovat pro Fiat v Turíně.
Odtud zanedlouho odešel, protože byla válka a on musel na vojenskou
službu do Triestu. Tam nepobyl dlouho, jen pár měsíců, v roce 1943 se
vrátil do Rimini a tam učil na střední škole. Také pomáhal chudým,
vařil bezdomovcům. Také ubytovával lidi, kterým hrozil koncentrační
tábor. Dokonce jednou na nádraží vysvobodil transportované z již
zapečetěného vlaku!
V roce 1945 se ocitl v radě Výboru osvobození. Začal se angažovat v
politice, snažil se prosazovat ve veřejném životě křesťanské hodnoty a
zásady. Po válce dostal za úkol rozdělování bytů pro ty, jejichž domy
byly za války vybombardovány. A stále se o ně staral s téměř otcovskou
láskou — ani ne třicetiletý. Tou dobou také potkal svoji životní lásku!
Zamiloval se a hned začal plánovat svatbu, ale když onu slečnu požádal
o ruku, ona odmítla.
V témže roce ale také skončil jeho život. Když v roce 1946 jel na
volební mítink, na kole, jak to měl rád, srazilo ho vojenské nákladní
auto, a ještě toho dne v nemocnici zemřel. V roce 1986, získal titul
ctihodný a v devadesátých letech byl blahořečen, když se v boloňské
nemocnici zázračně jednomu pacientovi vyléčila kýla.
„Izidoor“

Mše svaté s intencemi v říjnu 2022
Sobota 1. října
Památka sv. Terezie od
Dítěte Ježíše, panny

7:30 MŠE SVATÁ NEBUDE
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Neděle 2. října
27. neděle v mezidobí

Pondělí 3. října
Úterý 4. října
Památka sv. Františka z
Assisi
Středa 5. října
Čtvrtek 6. října
Pátek 7. října
Památka Panny Marie
Růžencové
Sobota 8. října

Neděle 9. října
28. neděle v mezidobí

Pondělí 10. října
Úterý 11. října
Středa 12. října

7:00 Za farnost
8:30 Za živou a zemřelou rodinu
Novákovu a Linhartovu a za dar zdraví
pro celou rodinu
10:00 (Sirákov) Za Lubomíra Černého,
jeho rodiče, za Františka a Marii
Růžičkovy a živou a zemřelou přízeň
18:00 Za rodiče Němcovy, čtyři syny,
dvě snachy, za celou rodinu Fišarovu a
duše v očistci
18:00 Za rodiče Landovy, dceru, 3 zetě a
celou přízeň
18:00 Za členky Modliteb matek a na
úmysly jejich modliteb
18:00 Za nová kněžská a řeholní
povolání
18:00 Za dar víry pro děti a mládež
7:30 Za rodinu Frömlovu, Šenkýřovu,
Hnátkovu, Kunderovu a Javorovu
7:00 Za farnost
8:30 Za rodiče Němcovy, syna Václava a
rodiče Musilovy
10:00 (Sirákov) Za Marii a Jaroslava
Jelínkovy, Annu a Jana Slámovy, jejich
rodiče a duše v očistci
18:00 Za Kristinu a Josefa Dvořákovy,
celou přízeň a Boží pomoc a ochranu
18:00 Za rodinu Perničkovu, Němcovu a
Havlíčkovu a za celou a živou přízeň
18:00 Za Františka Čejku a zemřelou
rodinu Čejkovu, Baumrukovu a
Štursovu
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Čtvrtek 13. října
Pátek 14. října
Sobota 15. října
Památka sv. Terezie od
Ježíše, panny a učitelky
církve

Neděle 16. října
29. neděle v mezidobí

18:00 Za Marii Pojmonovou, manžela,
sourozence, oboje rodiče a duše
v očistci
18:00 Za Marii a Jana Machovy
7:30 Na poděkování sv. Terezičce od
Ježíška s prosbou o další pomoc a
ochranu
7:00 Za Jana Perničku, sestru, rodiče,
Tomáše a Annu Pejchalovy a syna a
celou přízeň
8:30 Za farnost
10:00 (Sirákov) Za Václava a Ludmilu
Sobotkovy, Stanislavu Kudrnovou a
celou řivou a zemřelou přízeň

Pondělí 17. října
18:00 Za Hedviku Musilovou, manžela,
Památka sv. Ignáce
jejich děti, celou přízeň a duše
Antiochijského, biskupa
v očistci
a mučedníka
Úterý 18. října
18:00 Za Františka Uttendorfského,
Svátek sv. Lukáše,
oboje
rodiče,
synovce,
rod
evangelisty
Uttendorfských a Ficbauerů
18:00 Za Zdeňka Brabce a jeho zemřelou
Středa 19. října
i živou rodinu
18:00 Za Matěje Frömla, manželky
Čtvrtek 20. října
Rozálii a Růženu a celou živou i
zemřelou přízeň a duše v očistci
18:00 Za rodinu Kulhánkovu, Dolních a
Pátek 21. října
celou přízeň
7:30 Za rodinu Dienerovu a syna, rodinu
Sobota 22. října
Holcmanovu a duše v očistci
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Neděle 23. října
30. neděle v mezidobí

Pondělí 24. října
Úterý 25. října
Středa 26. října
Čtvrtek 27. října
Pátek 28. října
Svátek sv. Šimona a
Judy, apoštolů
Sobota 29. října

7:00 Za Václava Kunce, manželku,
sourozence, rodiče Jágrovy a duše v
očistci
8:30 Za farnost
10:00
(Sirákov)
Za
rodinu
Wasserbauerovu, Vlčkovu, za Marii,
Bihumila a Vladimíra Pavlíčkovy, za
Jiřího Polanského a všechny duše v
očistci
18:00 Za Bohuslavu Filipovou, Jana a
Ludmilu Pospíchalovy a celou živou i
zemřelou přízeň
18:00
18:00 Na poděkování za uzdravení
s prosbou o zdraví do dalších let, o
ochranu Panny Marie pro celou rodinu
a za duše v očistci
18:00 Za Josefa a Jitku Frömlovy, oboje
rodiče a celou živou a zemřelou přízeň
18:00 Za rodiče Zvolánkovy a syna, za
rodiče Homolovy a živé i zemřelé
těchto rodin a duše v očistci
7:30 Za Josefa Synka, manželku Evu,
oboje rodiče, Miroslava Polreicha a
duše v očistci

Neděle 30. října
31. neděle v mezidobí
(Výročí posvěcení
katedrály Svatého
Ducha v Hradci
Králové)

7:00 Za farnost
8:30 Za Jana Mokrého, rodiče,
sourozence a živou i zemřelou přízeň
10:00 (Sirákov)

Pondělí 31. října

17:30 Za Bohuslava Eliáše, rodiče,
sourozence, rodiče Kašpárkovy, jejich
sourozence, Drahouše Kašpárka a duše
v očistci
Změny vyhrazeny
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Modlitba
Za lásku k bližnímu
Pomoz mi, Pane, abych byl laskavý a dobrý za všech okolností, i když
zažiji zklamání, když jsou druzí ke mně bezohlední, když se dočkám
neupřímnosti u těch, kterým jsem důvěřoval, když mě opouštějí ti, na
které jsem spoléhal.
Nauč mě, abych nemyslel jen na sebe, ale abych usiloval také o štěstí
druhých. Dej, abych uměl skrývat bolest a těžkosti svého srdce.
Nauč mě užívat utrpení k vlastnímu zdokonalení.
Ať nezatrpknu a nestane se ze mě sobec, ať nikoho nepohorším.
Doprovázej mě svou milostí, abych vytrval v dobrém.

Tabulka lektorů v říjnu 2022
SO

1

NE

2

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

3
4
5
6
7
8

NE

9

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

10
11
12
13
14

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
2. čtení 7:00
Brukner J.
přímluvy 7:00
Brukner Jakub

8:30
8:30
8:30

Špaček J.
Jindrová V.
Dočekalová M.

8:30
8:30
8:30

Bártová M.
Havlíčková V.
Bártová L.

Jindrová V.
Bártová J.
Holcmanová Z.
Chromá H.

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
2. čtení 7:00
Brukner J.
přímluvy 7:00
Eliáš B.
Jindrová V.
Bártová J.
Holcmanová Z.
Chromá H.
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SO

15

NE

1. čtení
16 2. čtení
přímluvy

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

17
18
19
20
21
22

NE

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
23 2. čtení 7:00
Brukner J.
přímluvy 7:00
Eliáš B.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

24
25
26
27
28
29

NE

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
Brukner J.
30 2. čtení 7:00
přímluvy 7:00
Brukner Jakub

PO

31

Wasserbauerová M.
Brukner J.
Brukner Jakub

8:30
8:30
8:30

Holcmanová Z.
Vosmeková J.
Dočekalová M.

8:30
8:30
8:30

Bártová J.
Linhartová M.
Bártová L.

8:30
8:30
8:30

Kasalová M.
Dočekalová M.

Jindrová V.
Bártová J.
Holcmanová Z.
Chromá H.

Jindrová V.
Bártová J.
Laštovičková M.
Chromá H.

Jindrová V.
Zdena Holcmanová

Tweetuj s Bohem
Je Desatero přikázání stále důležité?
Bůh dal Mojžíšovi na hoře Sinaj deset přikázání (Ex 20,2-17; DT 5,621). Byla určena pro všechny lidi. Desateru se také někdy říká Dekalog,
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což řecky znamená „deset slov“ (Božích). Bůh nám chce těmito slovy
pomoct vést dobrý život.
PŘIJATELNÉ PRO VŠECHNY?
První tři přikázání Desatera se týkají tvého vztahu s Bohem. Čtvrté až
desáté se týká tvého vztahu s druhými lidmi. Těchto sedm přikázání je
pro většinu lidí přijatelných, dokonce i pro ty, kteří v Boha nevěří. Je to
z toho důvodu, že je jim možné porozumět také skrze rozum a svědomí,
jelikož jsou součástí přirozeného zákona.
BEZ BOŽÍ POMOCI TO NEJDE
Mnohé z těchto přikázání mají rozumný základ, který dává většině lidí
ve společnosti smysl. Přesto však stále potřebujeme Boží pomoc,
abychom poznali a konali to, co je správné. Kvůli prvotnímu hříchu
jsou náš rozum a vůle oslabené. Ze své vlastní vůle se k Bohu
nedostaneme a jeho moudrost a sílu potřebujeme neustále.
SOBECTVÍ
Když se rozhodneš vědomě porušit jedno z přikázání Desatera,
považuješ se za důležitějšího, než je Bůh nebo jiný člověk. Problém je v
tom, že sobecká a egoistická rozhodnutí nemohou člověku přinést
opravdové štěstí. I když nám někdo říká „Dělej si, co chceš“,
zůstaneme smutní a osamělí, pokud se budeme řídit pouze touto
povrchní radou. Pouze pokud budeme brát v úvahu Boží vůli a dobro
druhých, můžeme nalézt pravé štěstí, i když to někdy bude znamenat
něco pro to obětovat. Desatero přikázání ti může pomoct takto jednat a
zároveň zůstat sám sebou. V tomto ohledu jsou tato přikázání určitým
receptem na šťastný život.
BOŽÍ DAR: DESATERO PŘIKÁZÁNÍ
1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh: nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
Bůh musí být v tvém životě na prvním místě. Není nic důležitějšího.
Znamená to také, že se každý den budeš snažit udělat si čas na
modlitbu, i když krátkou.
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2. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Boží jméno je svaté.
Měli bychom se vyvarovat neuctivého vyslovování Božího jména nebo
vzývání Boha jako svědka slibů, které nemáme v úmyslu dodržet. Také
se vším, co je mu zasvěceno, je třeba zacházet s úctou.
3. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Neděle, den Pánova
zmrtvýchvstání, je dnem, kdy věnujeme čas odpočinku od práce a
oslavě Boha. Katolíci mají povinnost jít v tento den na mši. V tento den
máme trávit čas s rodinou a přáteli.
4. Cti svého otce a svou matku. Děti mají poslouchat své rodiče (EF
6,1). Pokud jsou jejich rodiče nemocní nebo staří, děti mají povinnost se
o ně postarat (SIR 3,12). Občané by měli v zásadě spolupracovat s
občanskou autoritou na spravedlivém uspořádání společnosti.
5. Nezabiješ. Lidský život je velký dar od Boha a musí být
respektovaný od početí po přirozenou smrt. Toto přikázání zakazuje
jakékoli úmyslné a nespravedlivé zabití: vraždu, potrat, sebevraždu a
eutanázii. Zakazuje také hněv a nenávist, které vedou k týrání,
vyvolávání hádek a k válkám.
6. Nesesmilníš. Jakékoli sexuální jednání mimo manželství je špatné.
Smilstvo, cizoložství, pornografie, prostituce a masturbace nepřinášejí
štěstí, protože jsou náhražkou porušené manželské lásky.
7. Nepokradeš. Krádež a vandalství ničí osobní vlastnictví lidí nebo je o
ně připravuje. Mezi další příklady odcizení patří také podvádění při
testech, daňové podvody a porušování autorských práv pirátským
kopírováním.
8. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Lhaní, podvody,
pomluvy a klepy jsou špatné, protože druhé zraňují. Odepření
informace někomu, kdo na ni nemá právo, není lhaní.
9. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. Toužit po tom, co zakazuje
šesté přikázání, znamená zacházet s druhým člověkem jako s věcí.
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Když si libujeme v nečisté zábavě a myšlenkách, ztrácíme úctu k
druhým a rostou naše sklony k smyslnému jednání.
10. Nebudeš dychtit po majetku svého bližního. Je také špatné toužit po
majetku někoho jiného. Závist a chtivost z nás dělají ošklivé a sobecké
lidi a jsme kvůli nim náchylnější k podvodům, krádeži, nebo dokonce k
vraždě.
Desatero přikázání nás učí, jak milovat Boha & bližního ochotným
nabízením něčeho ze sebe druhým.
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem, upraveno
Marie Bártová
Misijní most modlitby
V pátek před misijní nedělí, 21.10.2022 v 19 hodin, vás srdečně
zveme do kostela sv. Mikuláše, na společnou modlitbu svatého
růžence pod vedením dětí z místního misijního klubka dětí. Modlit
se budeme za misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti
evangelia na celém světě, za sebe navzájem, za misie, dar víry pro
farnosti i rodiny a za papeže Františka. Modlitba má nezastupitelnou
roli a je vedle finančních darů misiím základní a důležitou pomocí.
Přijďte proto prosím podpořit misie i touto formou a přiveďte i
svoje děti a vnoučata. Uvidíte, že večerní modlitba při svitu svíček
má svoji atmosféru.
MOST:
M jako modlitba, O jako oběť, S jako služba, T jako tvořivost
Srdečně zve společenství dětí i dospělých misijního klubka dětí Nížkov
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Ještě k času stvoření
Do 4. října prožíváme období modliteb za stvoření. Poselství
papeže Františka k letošnímu Světovému dni modliteb za stvoření (1.
září 2022), v němž papež vyzývá i k modlitbám za summit o klimatu a
za prosincový summit o ochraně biologické rozmanitosti, mne spolu
s knihou „Český a moravský les“ inspirovalo k tomuto článku. Předem
prosím, promiňte mi jeho délku a vyslovuji uznání všem, kdo dočtou až
do konce.
Sami přemýšlejme, jak můžeme přispět k ochraně klimatu
Možná vás napadne, proč nám vůbec něco takového tahá pan farář
do farního listu. Na vysvětlenou si zde dovoluji ocitovat: „Souhrn
vědeckých důkazů je jednoznačný: Změna klimatu ohrožuje prosperitu
lidstva a zdraví planety. Jakékoli další zpoždění ve společném postupu
v oblasti adaptace a mitigace na celém světě znamená, že se promarní
krátká a rychle se uzavírající příležitost k zajištění obyvatelné a
udržitelné budoucnosti pro všechny.“ (MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO
ZMĚNU KLIMATU. Dopady, adaptace a zranitelnost. Příspěvek
Pracovní skupiny II (WGII) k Šesté hodnotící zprávě (AR6)
Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Shrnutí pro tvůrce
politik, závěr na str. 47, dostupné na webu ČHMÚ:
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/aktuality/2022/AR6_WGII_SPM
_CZ.pdf, zvýraznění vlastní).
Asi tušíte, že slovo adaptace znamená úpravu neboli přizpůsobení.
Množství skleníkových plynů, které už v atmosféře jsou, se hned tak
nesníží a nějakou dobu tu každopádně bude tepleji, než bylo řekněme
před sto lety. Příkladem, jak se tomu přizpůsobit neboli adaptovat se, je
zvýšit v druhové skladbě lesů podíl těch druhů stromů, které teplejší a
sušší počasí snášejí lépe než smrk.
Aby nás ale klimatická změna úplně nerozdrtila, musíme také
provádět mitigaci. Tohle málo obvyklé slovo znamená zmírnění nebo
zpomalení. Příkladem opatření na zmírnění klimatické změny může být
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omezení vypouštění skleníkových plynů, úspora energie, výroba
elektřiny z obnovitelných zdrojů apod.
Proč si nemůžeme dovolit zpoždění? Protože především menší a
bohatší část obyvatel planety, a sice ti, kteří bydlí na globálním Severu
(mezi něž patříme i my), vytvořila od začátku průmyslové revoluce
spalováním fosilních paliv (uhlí, ropy) už docela velké množství emisí
oxidu uhličitého. Tyto emise čím dál rychleji zhoršují stav přírody na
celém světě. Například sucha a povodně sice byly vždycky, ale
v důsledku globálního oteplování se situace zcela prokazatelně
zhoršuje, povodní, období sucha a dalších nepříznivých projevů
přibývá, a toto zhoršování je čím dál rychlejší a nejvíce na to doplácí
obyvatelé chudých rozvojových zemí na globálním Jihu.
A pokud my na Severu rychle nezačneme výrazně omezovat
spalování fosilních paliv, tak se dostane do obrovských a neřešitelných
problémů nejprve Jih a později i my. V takovém případě, jak řekl
generální tajemník OSN António Guterres, zanikne civilizace v podobě,
v jaké jsme ji znali. To není žádné přehánění, to je jen konstatování
důsledků fyzikálních, biologických, ekonomických a společenských
zákonitostí. Bůh nám odpustí vždycky, lidé někdy, příroda nikdy.
Takže závěr: ve volbách, zvláště v těch parlamentních si všímejme
toho, nakolik a jak daná strana ve svém programu i v konkrétním
hlasování a rozhodování bere nebo nebere klimatickou změnu vážně. A
také přemýšlejme, jak my sami můžeme přispět ke zmenšení spotřeby
energie a k menšímu spalování fosilních paliv a jak případně můžeme
pomoci i k adaptaci naší krajiny.
Stručný přehled této problematiky najdete například na
internetových stránkách www.klimatickazmena.cz, které spadají pod
Akademii věd České republiky.
Pár poznámek k ochraně biologické rozmanitosti
Za prvé: kromě modliteb se my sami se také snažme o to, abychom
biologickou rozmanitost alespoň nepoškozovali, například neuváženým
vysazováním čehokoliv kamkoliv (to se týká rostlin i živočichů).
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Zmíněná kniha v této souvislosti uvádí příklad ohrožení jelena
evropského. Tento náš původní druh jelena se u nás ocitl v ohrožení
kvůli tomu, že se v přírodě v místech společného výskytu kříží
s vysazeným jelenem sikou, který pochází z Asie, a kříženci jsou –
bohužel - dále plodní. Jelena siku asi nikdo z nás vysazovat nebude. Ale
třeba výsadby akátů, pajasanů či javorů jasanolistých, ať už v sídlech
nebo podél silnic, odkud se rychle šíří do okolí, naší přírodě určitě
škodí. Ani případné dílčí výhody, jako třeba že akát patří
k medonosným rostlinám, vzniklé škody nevyváží.
Za druhé: u této poznámky bych chtěl zdůraznit, že jí nemyslím
adresně nikoho konkrétního. Občasným nešvarem mezi drobnými
vlastníky lesa je nasbírat si někde (třeba v městském parku) semena
(většinou jde o kultivar neboli vyšlechtěnou odrůdu) nějakého
nedostatkového druhu lesní dřeviny, jehož sazenice momentálně nejsou
v lesních školkách k mání, a vypěstované semenáčky vysadit do lesa.
Kultivary lesních dřevin ale nepatří dle mého soudu ani do volné
krajiny (třeba podél silnice nebo polní cesty), natož potom do lesa (kde
to navíc zakazuje lesní zákon). Důvodem je jejich genetická odlišnost
od místních přirozených populací a s ní spojené odlišné vlastnosti (z
hlediska hospodaření v lese zpravidla horší). V některých zemích
západní Evropy začali s (masivní) výsadbou kultivarů lesních dřevin do
volné krajiny o dost dříve než u nás, už v šedesátých letech, a „úspěšně“
si tak poničili v důsledku vnitrodruhového křížení genofond řady druhů
lesních dřevin. Myslím, že nemáme důvod je v tomto ohledu dohánět.
A ještě jednu poznámku k lesu ať mi prosím laskavý čtenář
promine: Různé travnaté meze a loučky, které nejsou intenzivně
obdělávané, mnohdy představují poslední útočiště pro řadu druhů
lučních rostlin a živočichů. Jejich případným zalesněním pak v takovém
případě biologická rozmanitost krajiny rozhodně nezíská, ale spíše
ztratí.

P. Zdeněk Sedlák
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Přírůstky ve farní knihovně
C.S. Lewis: Letopisy Narnie.
Kompletní sedmidílná série, v nejlepším slova smyslu bestseller
v oblasti fantasy literatury. Ačkoliv tento žánr má nejvíce v oblibě
mládež a já už do této kategorie delší dobu nepatřím, tak musím přiznat,
že jsem měl docela problém se od každého z těchto dílů odtrhnout.
Ačkoliv jde o fantasy literaturu, tak v jistém slova smyslu je naopak
velmi realistická. Možná vám totiž (hlavní) postava lva Aslana, který
Narnie stvořil, připomene hlavní postavu Nového zákona, někdy
označovanou jako lev z Judy. V tom případě to určitě nebude podobnost
čistě náhodná.
Václav Cílek, Martin Polívka a Zdeněk Vacek (eds.): Český a
moravský les
Tato kniha z roku 2022, jejíž sepsání a vydání iniciovala Česká lesnická
společnost, svým zaměřením asi vybočuje z toho, co byste asi čekali ve
farní knihovně. Na druhou stranu stav lesa a otázka „jak dál
s hospodařením v lese?“ se nás týká nejen jako farnosti, ale řady farníků
i jako drobných vlastníků lesa. Jednotlivé kapitoly se dívají na náš les
ze všech možných úhlů pohledu a čtenář si v ní může vybrat to, co
právě jeho zajímá. O jak komplexně pojatou publikaci se jedná, svědčí
fakt, že text, fotografie a ilustrace pochází od celkem třiatřiceti autorů.
Podle autorů je tato kniha určena nejen pro lesníky, ale pro každého,
kdo má rád les anebo v něm hospodaří. Každopádně některá místa mají
dosti odborný ráz a mohou řadě čtenářů činit jisté obtíže. Naproti tomu
jiné kapitoly jsou dobře srozumitelné snad opravdu pro každého, kdo
má les rád.
Myslím, že za zmínku zde stojí jedno z doporučení této knihy, na které
lze narazit i v jiných odborných materiálech: pokud už se sahá k umělé
obnově, tak vysazovat směs alespoň tří druhů, z nichž každý by měl mít
zastoupení alespoň 20 %. Tato obezřetnost vychází z nejistoty ohledně
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toho, jak přesně bude vypadat klima v době, kdy by se nyní vysazované
stromky měly dožít mýtního věku.
P. Zdeněk Sedlák

Milostivé léto podruhé – možnost ukončit exekuce na dluzích vůči
státu
V rámci velké novely exekučního řádu bylo v roce 2021 také
schváleno tzv. Milostivé léto.
Zkráceně se jedná o jednorázovou (tři měsíce) šanci pro lidi v
dluhových pastech zbavit se exekucí na dluzích vůči státu či
organizacím se státním podílem (typicky dopravní podniky, zdravotní
pojišťovny, knihovny apod.). Princip nespočívá v dluhové amnestii
(samotný „základ dluhu“ odpuštěn není), ale v povinnosti zaplatit
dlužnou jistinu do poslední koruny (a stanovenou odměnu 1815,- Kč
exekutorovi) a nabídce odpuštění veškerého tzv. příslušenství jako jsou
úroky, penále či pokuty. Ne nadarmo autoři použili pro tento
mimořádný institut biblické označení „Milostivé léto“.
Vzhledem k řadě okolností (ne zcela vstřícný přístup některých
exekutorů, interpretační nejasnosti, růst cen energií) včetně zjevné
výhodnosti i pro věřitele a stát (získají jednorázově zpět celou jistinu,
která by byla jinak dlouhodobě neodbytná a znehodnocovaná inflací) se
vláda a zákonodárci rozhodli ještě jednou a naposledy milostivé léto
zopakovat. Byl schválen speciální zákon, díky kterému se milostivé léto
zopakuje od 1. 9. do 30. 11. 2022.
Sám jsem sice v Nížkově o nikom v exekuci neslyšel, ale možná ve
svém okolí víte o někom, komu by milostivé léto pomohlo. V případě
nejasností se lze obrátit například na poradny Charity.
(sepsáno s využitím článku z ACRG 7-8/2022)

P. Zdeněk Sedlák
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Vždy s Bohem

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 22. října 2022
Změna uvedených údajů vyhrazena (nutno sledovat ohlášky). Neprodejné!
Náklady na jeden výtisk činí 14 Kč.
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Nížkov, Nížkov 10, 592 12
tel.: 604 246 882, IČ: 48895661, bankovní spojení: 165081021/0300
webové stránky: www.farnost-nizkov.cz
P. Zdeněk Sedlák – farář: sedlak.zdenek@dihk.cz, 604 246 882
Vojtěch a Marie Bártovi – šéfredaktoři farního listu farni.list.nizkov@email.cz - email
Aneta Pokorná, Jana Vosmeková, Jaroslav Jelínek, Zdena Holcmanová, Vlasta Jindrová –
redaktoři farního listu
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