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Motto: 

„Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete 

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

Kostel sv. Vojtěcha v Libici nad Cidlinou – farní zájezd 
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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: 

Listopad 2022: 

▪ Úmysl papeže: Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící 

na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly 

znovu zažít srdečnost rodinného prostředí. 

▪ Národní úmysl: Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své 

zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život. 

▪ Farní úmysl: Za dobrý průběh voleb do pastorační rady 

farnosti. 

 

Anděl Páně…  

 

Slovo kněze 

Milí farníci, 

máme tu listopad. Ze stromů mizí listí, z liturgického roku čas 

ukrajuje poslední týdny a dny.  

Pro přírodu je to doba oddechu, doba, kdy se mnoho organismů 

v přírodě již uložilo nebo začíná ukládat ke spánku. Zároveň příroda 

jako celek začíná nabírat sílu na jaro.  

Nám lidem se nabízí čas bilancovat. Ohlédnout se za končícím 

rokem, za tím, co jsme z Boží ruky dostali i za tím, o co jsme (někdy 

i z vlastní viny) přišli. S bilancováním souvisí to, že začátkem listopadu 
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prožíváme také období, kdy se více než kdy jindy modlíme za ty, kdo 

nás předešli na věčnost.    

Takže když bilancujeme rok, který se začíná chýlit ke konci, mohli 

a měli bychom si položit otázku: jaký má to, co jsem dělal, význam pro 

věčnost? Jinak řečeno: jaký má význam to, co jsem dělal, pro to, 

abychom já i ti okolo mne směřovali do Božího království? Jak mne to 

napadlo? Pár dnů před psaním tohoto úvodníku se ve mši svaté 

z pondělí 29. týdne mezidobí četl známý úryvek z Lukášova evangelia, 

ve kterém nám Pán Ježíš pokládá vlastně stejnou otázku:  

„Potom jim řekl: „Dejte si pozor a chraňte se před každou 

chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn 

tím, co má.“ Pověděl jim toto podobenství: „Jednomu bohatému 

člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe: `Co mám 

udělat? Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám,' řekl si, 

`strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí i své 

zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, 

jez, pij, vesele hoduj!' Bůh však mu řekl: `Blázne, ještě této noci budeš 

muset odevzdat svou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?' Tak to 

dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.““ 

(Lk 12,15-21).  

Neochočili jsme si Boha? 

Teď z úplně jiného soudku. Při poslechu jedné zbožné písně mne 

napadla zdánlivě nesmyslná otázka: „Neochočili jsme si Boha?“ Možná 

mi namítnete: „Ale pane faráři, Bůh je přece neochočitelný“. Ano, jistě, 

Boha si nelze ochočit.  

Ale opravdu si nezkoušíme Boha „ochočit“? Opravdu se ve svých 

modlitbách obracíme k Bohu, kterému v první řadě nasloucháme 

a který nás – právě proto, že je Bůh – občas překvapí a někdy, vlastně 

denně, nás vyzývá k obrácení a někdy taky po nás chce věci, do kterých 

se nám vůbec nechce (jako se nechtělo třeba Jonášovi)?  
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Nebo naše modlitba spočívá spíše v obracení se s prosbami 

ke karikatuře Boha, kterou „máme pod kontrolou“, která nás nikdy 

nepřekvapí, která po nás nechce, abychom se v něčem změnili, 

a od které očekáváme, že nám tak trochu jako automat na splněná přání 

pomůže uvést do života všechno, co jsme si vymysleli a naplánovali? 

A když zde používám první osobu množného čísla, tak tyto otázky 

kladu samozřejmě i sobě.  

A budou na Vánoce v kostele stromečky? 

No jasně! Asi jsem zmínku o času k šetření v minulém úvodníku 

napsal příliš stroze, takže jsem zaslechnul i otázku z nadpisu tohoto 

oddílu. Za tu strohost minulého úvodníku se tudíž omlouvám.  

Rozhodně nepovažuji za účelné šetřit na vánočních stromcích 

a jejich osvětlení a na vánoční výzdobě kostela vůbec. Díky veliké 

pomoci farníků s přípravou a úklidem výzdoby nás tato výzdoba stojí 

právě „jen“ ten čas ochotných pomocníků. Spotřeba elektřiny 

na osvětlení stromků je tak zanedbatelná, že naprosto nestojí za řeč. 

A hlavně, a to je zcela nejdůležitější: ty rozzářené (nejen) dětské oči při 

pohledu na rozsvícené vánoční stromky jsou jednou z nejúžasnějších 

věcí na světě a jsou naprosto k nezaplacení!   

Takže ještě pár slov na uklidněnou a na vysvětlenou. O nějaké to 

šetření se ale samozřejmě pokoušíme. Na faře jsem v obou částech 

(společné i soukromé) zhruba o dva stupně snížil teplotu vytápění. 

Samozřejmě, když vím, že se má sejít nějaké společenství, tak na 

tu dobu trochu přidám, a pak zase trochu uberu. Co si ale musím hlídat, 

abych při větrání na pohostince (kde je termostat pro společnou část) 

za chladného počasí nezapomněl otevřené okno. To pak totiž létají 

stokoruny oknem jako vlaštovky.  

Ve farním kostele vidím možnost úspory v tom, že bychom 

ve všedních dnech vytápěli jenom část lavic. Ve všední dny bývá 

návštěva mší svatých většinou mezi deseti a dvaceti osobami, a tak si 

myslím, že vytápění třeba poloviny lavic by klidně mohlo stačit. 
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Máme v tuto chvíli na dva roky fixovanou cenu elektřiny od ČEZu na 

úrovni necelého dvojnásobku ceny předchozího dodavatele. S určitým 

omezením vytápění kostela ve všední dny by to pro nás mělo být 

únosné.  

Studentská společenství ve městech 

Přiznám se, že nevím, kdy na toto téma padla naposled zmínka 

ve Farním listě. Ale protože zhruba před měsícem začal nový 

akademický rok, tak si tu dovolím připomenout, že ve větších městech 

existují různá společenství katolických vysokoškolských studentů, 

mše svaté zaměřené právě na tyto a pro tyto studenty apod. Celou řadu 

aktivit pořádá Vysokoškolské katolické hnutí. Myslím, že ti, kdo o této 

věci nevědí, by mohli být příjemně překvapeni aktivitami, které toto 

hnutí nabízí. Ve větších městech fungují i zvláštní duchovní správy 

nebo farnosti, zaměřené na studenty. V Praze mají dokonce kromě 

akademické farnosti zvláštní duchovní správu pro ČVUT a pro ČZU. 

Takže nabídka je bohatá, stačí si z ní jen vybrat.  

 

P. Zdeněk Sedlák 

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.  

 

LISTOPAD 

 1. 9.-30. 11. Milostivé léto II – možnost ukončit exekuce na 

dluzích vůči státu (viz článek v říjnovém čísle) 

 31. 10. (pondělí) – od tohoto dne začínají mše sv. v pracovní dny v 

17:30 hod.    

 1. 11. (úterý) – Slavnost Všech svatých 

 1. 11.-8. 11. možnost získat po splnění tří obvyklých podmínek 

denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze pro duše v 
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očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam, třeba jen v 

duchu, za zemřelé 

 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den možnost získat při návštěvě 

kteréhokoliv kostela plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze 

pro duše v očistci, pokud se kromě tří obvyklých podmínek při 

návštěvě kostela pomodlí vyznání víry a Otčenáš  

 2. 11. (středa) – Památka všech věrných zemřelých (mše sv. 

v 7:30, 11:00 (!!!) a v 17:30 hod.)   

 3. 11. (1. čtvrtek) – od 17:00 adorace za nová kněžská a řeholní 

povolání 

 4. 11. (1. pátek) – pastorace nemocných (Nížkov); od 16:30 tichá 

adorace a sv. smíření  

 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; 

přihlašování do 1. 11.  

 5. 11. – setkání dětí na faře od 14 hodin 

 6. 11. (neděle) – vydání kandidátních listin pro volby do 

pastorační rady farnosti 

 10. 11. (2. čtvrtek) – pastorace nemocných v Bukové 

 11. 10. (2. pátek) – pastorace nemocných v Sirákově a Poděšíně 

 12. 11. (2. sobota) - na faře od 15 hod. misijní klubko dětí 

 11.-12. 11. – konference o evangelizaci v Olomouci; více na 

www.evangelizace.cz 

 13. 11. (neděle) – volby do pastorační rady farnosti 

 18. 11. (pátek) – v 18:30 hod. na faře úvodní setkání nové 

pastorační rady a ekonomické rady farnosti 

 20. 11. (neděle) – Slavnost Ježíše Krista Krále – poslední neděle 

liturgického roku; sbírka na pojištění kostelů a církevních budov 

 23. 11. (středa) – Červená středa – Mezinárodní připomínka lidí 

pronásledovaných pro víru; v Hradci Králové od 16 hod. setkání 

biskupa se zástupci ekonomických rad farností 

 26. 11. – setkání dětí na faře od 14 hodin 

 26. 11.-27. 11. – výstava betlémů na přibyslavské faře 

 27. 11. (1. neděle adventní) – při všech mších svatých žehnání 

adventních věnců   
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➢ Výhled do začátku prosince 

 3. 12. (sobota před 2. nedělí adventní) – adventní duchovní 

obnova: v 15 hod. začátek na faře, od 17 hod. mše sv. v kostele 

 10.-11. 12. – výstava betlémů na faře v Nížkově pro veřejnost (pro 

školy začátkem následujícího týdne) 

 

❖ Úklid fary: 5. 11. Vlčková Anna; 26. 11. Linhartová Marie 

 
Změny vyhrazeny 

Okénko (nejen) pro princezny 

Moje Princezno, ... CHCI, ABYS BYLA SPOKOJENÁ 

 

Když jsi mi dovolila, abych vstoupil do Tvého života, naplnil 

jsem Tě svým pokojem. Moje Princezno, je možné těšit se ze života s 

pokojnou myslí a spokojeným srdcem. Až se se mnou zabydlíš ve svém 

nebeském domově, máš se skutečně na co těšit. Prozatím si však musíš 

pamatovat, že nic, co si koupíš nebo nahromadíš, neutiší Tvého ducha 

ani neukonejší Tvou duši tak, jak to dokážu já. 

Na tento svět sis nic nepřinesla a stejně tak ho i opustíš. Dovol 

mi, abych pro Tebe udělal víc, než abych Ti jen dal dobré dary, které 

tento život nabízí. Zavedu Tě na pokojné místo, zkrášlené rozkoší a 

naplněné vzpomínkami, kterých si budeš vážit víc než toho, co dává 

tento svět. Proto mi dovol být Tvým pokladem a já Ti zajistím bohatý 

život, který bude krásnější než všechno, co se dá koupit penězi. 

 

S láskou 

Tvůj Král a Tvá Spokojenost 

 

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

 

 

 

 



 

│8│ 

Okénko (nejen) pro mládež  

Mám rád… 

   František jednou řekl s pláčem Ježíši: „Mám rád slunce, mám rád 

hvězdy, mám rád Kláru a sestry, mám rád srdce lidí, mám rád všechno 

krásné. Pane, musíš mi odpustit, protože bych chtěl mít rád jen tebe.“ 

   Pán se usmál a takto mu odpověděl: „Mám rád slunce, mám rád 

hvězdy, mám rád Kláru a sestry, mám rád srdce lidí, mám rád všechno 

krásné. Františku, nemusíš plakat, protože já mám rád přesně to, co ty.“ 

(Bruno Ferrero: Hostina pro duši) 

Okénko (nejen) pro seniory   

Představte si rostlinu, kterou máte doma 

Často se soustředíme na mnoho zbytečných věcí. 

Často se soustředíme na mnoho naléhavých, ale zbytečných věcí, 

zaměstnáváme se a děláme si starosti s mnoha druhořadými věcmi; 

a možná, aniž bychom si to uvědomovali, zanedbáváme to 

nejdůležitější a dovolujeme, aby naše láska k Bohu ochladla, 

aby postupně vychladla. 

Lék na vyprahlé srdce i na vyprahlou víru. 

Ježíš nám nabízí lék, který zahřeje vyprahlou víru. A jaký je to lék? 

Modlitba. Modlitba je lék víry, posilující duši. Musí to však být 

neustálá modlitba. Pokud musíme dodržovat léčbu, abychom se 

uzdravili, je důležité ji dobře dodržovat, užívat léky správným 

způsobem a ve správný čas, soustavně a pravidelně. Ve všem v životě 

je to potřeba. 

Představte si rostlinu, kterou máme doma: musíme ji každý den 

důsledně živit, nemůžeme ji přelít a pak ji nechat týdny bez vody! Tím 

spíše to platí pro modlitbu: nemůžeme žít jen silnými okamžiky nebo 

intenzivními setkáními jednou za čas a pak se "uložit k zimnímu 

spánku". Naše víra vyschne. Potřebujeme každodenní vodu modlitby, 

potřebujeme čas věnovaný Bohu, aby mohl vstoupit do našeho času, 

do našich dějin; pravidelné chvíle, kdy mu otevíráme svá srdce, 
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aby do nás mohl každý den vlévat lásku, pokoj, radost, sílu, naději; tedy 

živit naši víru. 

Co dělat, když na modlitbu nemáme moc času. 

Ježíš mluví "ke svým učedníkům“ – ke všem, nejen k některým! – 

„o potřebě stále se modlit, aniž bychom se unavili" (Lk 18,1). Někdo by 

však mohl namítnout: "Ale jak bych mohl? Nebydlím v klášteře, 

nemám moc času na modlitbu!" Možná, že nám v těchto obtížích, 

což je pravda, může pomoci moudrá duchovní praxe, na kterou se dnes 

poněkud zapomíná a kterou naši starší lidé, zejména babičky, dobře 

znají: takzvané střelné modlitby. Název je trochu zastaralý, ale obsah je 

dobrý. 

Jaké to jsou? Velmi krátké modlitby, které si snadno zapamatujeme 

a které můžeme často opakovat během dne, při různých činnostech, 

abychom zůstali "naladění" na Boha. Uveďme si několik příkladů. 

• Jakmile se probudíme, můžeme říci: "Bože, děkuji ti a dávám ti 

tento den": to je taková malá modlitba; 

• pak můžeme před nějakou činností opakovat: "Přijď, Duchu 

svatý"; 

• a mezi jednou a druhou věcí se modlit takto: "Ježíši, důvěřuji ti, 

Ježíši, miluji tě". 

Jsou to malé modlitby, ale udržují nás v kontaktu s Bohem. Jak často 

posíláme "zprávy" lidem, které máme rádi! Dělejme to také s Bohem, 

aby naše srdce zůstalo s ním spojeno. A nezapomeňme si přečíst jeho 

odpovědi. Bůh vždy odpovídá. Kde je najdeme? V evangeliu, které je 

třeba mít vždy po ruce a několikrát denně ho otevřít, abychom přijali 

slovo života, které je nám určeno. A vraťme se k radě, kterou jsem vám 

už tolikrát dal: noste malé kapesní evangelium, v kapse, v tašce, 

a když budete mít chvilku, otevřete ho a něco si přečtěte, a Bůh vám 

takto odpoví. 

Z promluvy papeže Františka před polední modlitbou v neděli 16. října 2022. 

Zdroj: www.pastorace.cz, vybrala Jana Vosmeková 

 

http://www.pastorace.cz/
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Inspirace ke svatosti 

Svatý Martin 

Kdy žil: 316-397 

Liturgický svátek: 11. 11. 

Stupeň slavení: památka 

Patron: vojáků, jezdců, kovářů, tkalců, koželuhů, krejčích, hoteliérů, 

cestovatelů, chudáků, vězňů, pastýřů, vinařů, abstinentů 

Byl římským vojákem stejně jako jeho otec, který mu už v patnácti 

letech naplánoval jeho kariéru. Poté, co se Martin seznámil 

s křesťanstvím, rozhodl se, že se dá pokřtít. O dobrém srdci, které měl, 

svědčí i velice známá příhoda. 

Vypráví se, že za velmi nepříznivého počasí se u městské brány setkal 

s polonahým žebrákem, který prosil o almužnu. Martin sice neměl 

peníze, ale bylo mu ho tak líto, že neváhal a rozpůlil svůj vojenský 

plášť, aby ubožáka ochránil před prochlazením. Tu noc se mu ve snu 

zjevil Kristus, který byl zahalen do jedné poloviny pláště a řekl: 

"Martin, ještě jako katechumen, mne zakryl tímto pláštěm." 

O Velikonocích r. 339 byl pokřtěn. Tehdy byl už velitelem a měl 

dokonce svého sloužícího, ke kterému se vždy choval mile a někdy si 

s ním i prohodil roli a posloužil on jemu. Armáda ale nebyla pro něj, 

nechtěl bojovat za peníze. Ostatní si mysleli, že se jen vymlouvá, 

aby se boji vyhnul. Rozhodl se je přesvědčit a do bitvy vyrazil jen 

s křížem v ruce. Germánské vojsko místo boje k Martinovi dorazilo 

s žádostí o příměří. Tento zázrak umožnil Martinovi odejít ze služby.  

Říká se, že Bůh k nám často mluví skrze sny, i Martin měl sen, 

ve kterém mu bylo řečeno, aby obrátil své rodiče na katolickou víru, 

u matky se mu to podařilo. 
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Po zbytek svého života žil skromným poustevnickým životem, 

stal se knězem a hlásal evangelium venkovanům. Nikdy netoužil stát 

se biskupem a tak, když hrozilo jeho zvolení, údajně se schovával mezi 

husami, aby ho nenašli, ty ho ale hejkáním prozradili a Martin 

biskupství neunikl. Dodnes je právě s atributem husy spojován a na 

svatého Martina patří husa k tradičním pokrmům. 

Martin se dožil krásných osmdesáti let, sloužil jako biskup, chodil 

všude tam, kde bylo potřeba, aby se lidé dozvěděli o evangeliu. Na jeho 

pohřbu bylo tisíce lidí. Během svého života sice neudělal 

nic převratného, ale už od malička šel za Kristem a jeho dobré srdce jej 

dovedlo až do nebe. 

 „Izidoor“ 

Mše svaté s intencemi v listopadu 2022  

Úterý 1. listopadu 

Slavnost Všech svatých 

17:30 Za Vlastu a Stanislava Bártovy, 

rodiče, sourozence a duše v očistci 

Středa 2. listopadu 

Vzpomínka na všechny 

věrné zemřelé 

7:30 Za všechny zemřelé 

11:00 Na úmysl papeže 

17:30 Za Vladimíra a Marii Špinarovy, 

rodiče, syna, snachu a celou živou i 

zemřelou přízeň 

Čtvrtek 3. listopadu 
17:30 Za nová kněžská a řeholní 

povolání 

Pátek 4. listopadu 

Památka sv. Karla 

Boromejského 

17:30 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 5. listopadu 

7:30 Za pomoc Ducha svatého, přímluvu 

Panny Marie, dar zdraví pro rodiny 

Mokrých, Rybovu, Haincovu a 

Husákovu 
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Neděle 6. listopadu 

32. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Na poděkování za dar života, za 

všechnu Boží lásku a milosti v našich 

rodinách 

10:00 (Sirákov)  

Pondělí 7. listopadu 

17:30 Za Josefa Eliáše, rodiče, 

sourozence, švagra Josefa, rodiče 

Kašpárkovy a živé i zemřelé těchto 

rodin 

Úterý 8. listopadu 

17:30 Za Josefa Pokorného, sestru, 

rodiče, rodinu Filipovu a celou živou i 

zemřelou přízeň 

Středa 9. listopadu 

Svátek posvěcení 

lateránské baziliky 

17:30 Za členky Modliteb matek a na 

úmysly jejich modliteb 

Čtvrtek 10. listopadu 

Památka sv. Lva 

Velikého, papeže a 

učitele církve 

17:30 Za Josefa a Boženu Kubovy, jejich 

dceru, syna, zetě, snachu, rodiče a 

sourozence 

Pátek 11. listopadu 

Památka sv. Martina, 

biskupa 

17:30 Na dobrý úmysl 

Sobota 12. listopadu 

Památka sv. Josafata, 

biskupa a mučedníka 

7:30  

Neděle 13. listopadu 

33. neděle v mezidobí 

7:00 Za Vojtěcha Baumruka, Františka 

Čejku a živé i zemřelé těchto rodin 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za Jaroslava Chvátala, 
rodiče Františka a Marii, za Petra Krále, 
Miroslava Jelínka a duše v očistci 

Pondělí 14. listopadu 

17:30 Za Františka a Miladu Dočekalovy, 

syna Františka, rodiče Prchalovy a 

celý rod Havlíčků 

Úterý 15. listopadu 
17:30 Za rodiče Vlčkovy, syna, zetě, živé 

i zemřelé těchto rodin 
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Středa 16. listopadu 

17:30 Za Jiřího a Zdeňka Šenkýřovy, 

oboje rodiče a sourozence a celou 

živou i zemřelou přízeň a duše 

v očistci 

Čtvrtek 17. listopadu 

Památka sv. Alžběty 

Uherské, řeholnice 

17:30 Za živou i zemřelou rodinu 

Sochorovu, Špačkovu a Poulovu 

Pátek 18. listopadu 

Posvěcení římských 

bazilik sv. Petra a Pavla 

17:30 Za Josefa a Marii Pátkovy, za 

rodinu Laštovičkovu a za všechny živé 

i zemřelé Pátkovy 

Sobota 19. listopadu 7:30  

Neděle 20. listopadu 

Slavnost Ježíše Krista 

Krále 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Jaroslava Baumruka, rodiče, 

sourozence, dary Ducha svatého a 

duše v očistci 

10:00 (Sirákov) Za Lubomíra Černého, jeho 
rodiče, za Františka a Marii Růžičkovy a 
živou a zemřelou přízeň 

Pondělí 21. listopadu 

Památka zasvěcení 

Panny Marie 

v Jeruzalémě 

17:30 Za Jiřího Pospíchala, Františka 

Březinu, 3 sourozence, rodiče, rodiče 

Landovy a za všechny živé i zemřelé 

těchto rodin 

Úterý 22. listopadu 

Památka sv. Cecilie, 

panny a mučednice 

17:30 Za Helenu Smejkalovu, živé i 

zemřelé toho rodu a duše v očistci 

Středa 23. listopadu 
17:30 Za Josefa Šorfa, rodiče Puchýřovy, 

syna a Josefa Kovače 

Čtvrtek 24. listopadu 

Památka sv. Ondřeje 

Dung-Laca, kněze a 

druhů, mučedníků 

17:30 Za rodiče Filipovy, zemřelé syny, 

zetě a snachu 

Pátek 25. listopadu 

17:30 Za Jana a Antonii Laštovičkovy, 

rodiče, zemřelé děti, zetě, snachy a za 

živé i zemřelé těchto rodin 

Sobota 26. listopadu 7:30  
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Neděle 27. listopadu 

1. neděle adventní 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Marii a Jaroslava Novotných, 

oboje rodiče, sourozence a duše v 

očistci 

10:00 (Sirákov)  

Pondělí 28. listopadu 

17:30 Za Bohuslava Eliáše, rodiče, 

sourozence, rodiče Kašpárkovy, jejich 

sourozence a duše v očistci  

Úterý 29. listopadu 

17:30 Za rodinu Votoupalovu, Polákovu, 

Musilovu a Machovu a živé i zemřelé 

toho rodu 

Středa 30. listopadu 

Svátek sv. Ondřeje, 

apoštola 

17:30 Za Růženu a Jaroslava Havlíčkovy, 

jejich sourozence a rodiče 

 

Změny vyhrazeny 

Modlitba z římskokatolické farnosti Poděbrady 

Modlitba za naši farnost 

 

Pane Ježíši Kriste, Ty jsi hlava církve,  

Ty jsi hlava našeho farního společenství. 

Dej nám, ať se máme rádi, ať máme jeden pro druhého správné slovo, 

pomáhající skutek, odpuštění. 

Chraň slabé, osvěcuj pochybující, posiluj malomyslné, podrž kolísající, 

probuď dřímající, veď hledající, rozehřej vlažné. 

Dej ať jsme pro druhé znamením Tvé přítomnosti, 

Tvé zachraňující lásky. 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.  

Amen. 
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Tabulka lektorů v listopadu 2022 

ÚT 1     Bártová J.     

ST 2     Laštovičková M.     

ČT 3     Chromá H.     

PÁ 4           

SO 5           

NE 6 

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

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

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

  

PO 7     Jindrová V.     

ÚT 8     Bártová J.     

ST 9     Holcmanová Z.     

ČT 10     Chromá H.     

PÁ 11           

SO 12           

NE 13 

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

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

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

  

PO 14     Jindrová V.     

ÚT 15     Bártová J.     

ST 16     Laštovičková M.     

ČT 17     Chromá H.     

PÁ 18           

SO 19           

NE 20 

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

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

přímluvy   Eliáš B. 8:30 Bártová L. 

  

PO 21     Jindrová V.     

ÚT 22     Bártová J.     

ST 23     Laštovičková M.     
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ČT 24     Chromá H.     

PÁ 25           

SO 26           

NE 27 

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

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

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

  

PO 28     Jindrová V.     

ÚT 29     Bártová J.     

ST 30     Holcmanová Z.     

 

Zdena Holcmanová 

Tweetuj s Bohem 

Ke kterému svatému se mám modlit? Je jich tolik!  

Všichni svatí odrážejí Boží lásku, ale mají také svůj vlastní charakter 

a původ. Boží láska se neredukuje na jeden obraz: to velké množství 

různých svatých ukazuje bohatství Boží tvořivé lásky. Všichni jsou 

s Bohem v nebi, přesto se každý z nich specializuje na určitou oblast. 

Můžeme se například modlit ke sv. Antonínovi z Padovy, pokud jsme 

něco ztratili, a ke sv. Ritě, pokud před námi stojí nesplnitelný úkol. 

ZTRACENÉ A NALEZENÉ 

Možná se ptáš, proč se máš modlit ke sv. Antonínovi, když něco ztratíš. 

Zde je něco z pozadí této úcty. Antonín se narodil v Lisabonu 

v Portugalsku, kde se stal knězem. Když se v roce 1220 dověděl o pěti 

františkánských misionářích, kteří byli pro svou víru zabiti v Maroku, 

rozhodl se pokračovat v jejich práci. Antonín se stal františkánem a bez 

ohledu na velké nebezpečí se vydal do Maroka. Ke svému velkému 

zklamání však kvůli nemoci skončil v Padově v Itálii. Využil dané 

situace, jak nejlépe uměl, a začal tam hlásat evangelium. Brzy se stal 

v okolí velmi známým pro svá skvělá, zapálená kázání. Jednou jeden 

novic utekl se vzácnou knihou, kterou Antonín používal. Modlil se za 
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toho mladého muže, aby se s knihou vrátil, a stalo se tak. Kvůli této 

události prosíme sv. Antonína o pomoc, když něco nemůžeme najít.  

S BOHEM JE MOŽNÉ VŠECHNO  

A sv. Rita? Jako mladá dívka se chtěla Rita zcela odevzdat Bohu. Její 

rodiče ji však v mladém věku přinutili k sňatku. Ukázalo se, že její 

manžel byl surovec, ale Rita mu svými modlitbami, trpělivostí 

a dobrým příkladem pomohla stát se během jejich osmnáctiletého 

manželství lepším mužem. Když byl nakonec zavražděn, její dva 

synové přísahali, že svého otce pomstí. Rita se je snažila přesvědčit, aby 

to nedělali, ale oni ji neposlouchali. Prosila proto Boha, aby je raději 

nechal zemřít přirozenou smrtí, než aby se z nich stali vrazi. Taková 

modlitba byla nepochybně jednou z nejtěžších věcí, které kdy udělala, 

a během jednoho roku oba její synové zemřeli na nemoc poté, co se 

usmířili s Bohem. Navzdory velkému zármutku byla Rita velmi vděčná 

Bohu, a uchýlila se do kláštera v Cascii, kde se proslavila svou svatostí. 

Brzy po své smrti se stala známou jako světice vyprošující pomoc 

v nesplnitelných úkolech. 

VZORY 

Možná se ptáš, jestli existují také nějací současní světci. Křesťanským 

vzorem 20. století je blahoslavený Pier Giorgio Frassati. Byl to 

pohledný, urostlý mladík z prominentní rodiny. Mohli bychom říct, 

že se mu všechno dařilo. On však svůj život odevzdal Ježíši ve službě 

chudým a stal se advokátem těch, kteří neměli tolik štěstí. Zemřel kvůli 

nemoci ve věku 24 let a při jeho pohřebním průvodu ulice zaplnilo 

množství těch, kterým pomohl. Dnes žije mnoho lidí, kteří postavili 

lásku k Ježíši a k druhým nad všechno ostatní, aniž bychom znali jejich 

jména. 

Jak můžou být lidé schopní takového sebeobětování? Jak se můžeš 

dobrovolně rozhodnout riskovat svůj život kázáním evangelia 

v nepřátelské zemi? Jak můžeš vystát příšerného manžela a modlit se za 

to, aby tvé děti raději zemřely, než aby spáchaly hrozný zločin? Jak 

můžeš věnovat tolik svého času a nadání chudým? Antonín, Rita i Pier 

Giorgio dělali tyto pozoruhodné skutky s Boží pomocí. Hluboko v nitru 
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věděli, že je Bůh miluje, a zcela mu důvěřovali. Proto byli schopní 

takového sebezapření. I ty se můžeš rozhodnout pro svatost! Můžeš 

s Bohem dokázat skvělé věci, pokud do něj vložíš svou důvěru! 

SVATÝ PATRON 

Mnoho křestních jmen je založeno na jménech světců. Jsou to naši 

osobní patroni. Můžeme je prosit o pomoc, kterou potřebujeme, 

abychom mohli napodobovat jejich příklad a mít stejný důvěrný vztah 

s Bohem, jako měli oni. Protože jsou nyní v nebi, můžou se za nás 

modlit. Při křtu často dostáváme jedno nebo dvě jména nějakého světce. 

Jako katolíci si vybíráme jméno světce pro biřmování, svého 

biřmovacího patrona. Všichni tito svatí s námi mají zvláštní spojení. 

Můžeme následovat jejich příklad a spoléhat se na jejich přímluvu. 

To je utěšující vědomí! 

 

Někteří svatí jsou ochránci ve specifických případech a situacích. 

Následuj jejich příklad & staň se také svatým! 

 

Převzato z knihy Tweetuj s Bohem, upraveno 

Marie Bártová 

Pro zasmání 

Zemřel bohatý žid. Notář čte poslední vůli: "A Karlovi, kterému jsem 

slíbil, že si na něj vzpomenu v závěti, posílám srdečný pozdrav." 

 

Pan farář byl silnější postavy a schody na kazatelnu ho značně zmáhaly. 

Jednou se ztěžka vyhrabal nahoru a udýchaně zvolal: "Hoří..." Nadechl 

se a znovu povídá: "Hoří..." Když to řekl po třetí, v kostele už nebyla 

ani noha, a tak neměl už komu říci: "Hoří mé srdce ke svatému Janovi." 

 

Hlášky dětí: "Když Ježíš vstal z mrtvých, zjevil se nejprve ženám, 

aby se zpráva rozšířila rychleji." 
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Evangelium lze předávat, jen když ho sami žijeme 

Bůh je spravedlivý, nestraní nikomu. Není na straně proti chudákovi 

a vyslyší modlitbu utištěného. Nepohrdne sirotkovou prosbou ani 

vdovou, když vylévá svou stížnost… (Sir 35,12-14) 

Každá předposlední neděle v říjnu je světovým dnem misií (byl 

vyhlášen už v roce 1926 papežem Piem XI.). Všechny finanční sbírky 

tohoto dne putují na projekty, které podporují šíření Božího slova po 

celém světě. Tím se projevuje solidarita napříč církví po celém světě. 

Mottem letošní misijní neděle je: „Budete mými svědky.“ (Sk 1,8) Jsou 

to slova, která řekl zmrtvýchvstalý Ježíš svým učedníkům. Učedníci tak 

dostali za úkol přinášet do světa evangelium – radostnou zprávu. 

Radostnou zprávu o tom, že Bůh si zamiloval každého člověka, že 

Bohu jde o dobro člověka a je stále s ním. Radostnou zprávu o tom, že 

Bůh těší tam, kde je smutek, dodává naději, kde je beznaděj, 

povzbuzuje, kde chybí odvaha… 

Ztělesněním této dobré zprávy je Ježíš.  Z evangelií obsažených v Bibli 

vidíme, jaký je jeho životní styl: vydanost, služba, milosrdenství, 

věrnost, vedení ke svobodě… A to vše díky jeho kontaktu s Bohem – 

Otcem. Vše výše zmíněné mohl Ježíš žít jen proto, že byl ve stálém 

spojení s Otcem. V Bibli čteme, že se často uchyloval do samoty 

k modlitbě. 

Jak být v současném době Ježíšovými svědky tak, aby tomu dnešní svět 

porozuměl?  Naše srozumitelnost spočívá v pravdivosti. V pravdivosti 

našich postojů, v tom, že Ježíšův životní styl nehlásáme jenom slovy, 

ale dostává se nám „pod kůži“, máme ho v srdci. Pak může naše okolí 

radostné zprávě evangelia porozumět. Ale sami to nezvládneme. Ježíš 

říká: „Beze mne nemůžete dělat nic“ (Jan 15). Naslouchejme mu proto 

v modlitbě, v Bibli, ve svátostech, v liturgii… 

A když jsme sami v upřímném kontaktu s Bohem, můžeme ho sami 

zažívat a následně zvěstovat jako toho, kdo: 
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• je spravedlivý, 

• nestraní nikomu. 

• Není na straně proti chudákovi 

• a vyslyší modlitbu utištěného. 

• Nepohrdne sirotkovou prosbou 

• ani vdovou, když vylévá svou stížnost… (Sir 35,12-14) 
 

Převzato z: Evangelium lze předávat, jen když ho sami žijeme - Víra.cz, Bůh, 

křesťanství (vira.cz) 

Přírůstky ve farní knihovně 

Marek Orko Vácha, Klára Mandausová: Dobro a zlo v 21. století 

Pokud máte v blízkosti někoho, kdo tvrdí, že k tomu, aby dodržoval 

Desatero, do kostela chodit nemusí, dejte mu tuhle knížku pod 

stromeček. Není tak velká, aby ji nezvládl přečíst ani ten, kdo moc 

nečte. A co hlavně: Marek Orko Vácha zde jako morální teolog 

odpovídá na otázky Kláry Mandausové ohledně dobra a zla ve světě, 

v církvi i v našem soukromí velmi srozumitelným, velmi současným 

a také svěžím až vtipným jazykem. Vácha jako učitel na lékařské 

fakultě takřka denně žije mezi mladými a na knize je znát, že na rozdíl 

ode mne mladým a jejich světu velmi dobře rozumí. Nebojí se dotknout 

ani delikátních témat a mluví o nich s citem a zároveň pravdivě. 

I člověk po padesátce, jako třeba já, si v této knize s chutí počte. Jen ji 

nesmím brát do ruky hodinu přede mší svatou, protože to pak hrozí, 

že na mne budete v kostele čekat.   

Petr Dvořáček: Jan Blažej Santini-Aichel 

Další tip na vánoční dárek, tentokrát pro milovníky umění a zvláště 

architektury. První část se zabývá životem geniálního architekta, druhá 

pak jeho nejvýznamnějšími stavbami (z našeho okolí poutním kostelem 

sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a klášterním kostelem Narození 

Panny Marie v Želivi). Kniha je psána pro širokou čtenářskou obec. 

Odborné termíny v ní sice občas najdete, ale opravdu jen v nezbytné 

https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/evangelium-lze-predavat-jen-kdyz-ho-sami-zijeme-1
https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/evangelium-lze-predavat-jen-kdyz-ho-sami-zijeme-1
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míře. Velkou část publikace zabírají fotografie nádherné Santiniho 

architektury, takže v ní můžete listovat i s dětmi. 

 

P. Zdeněk Sedlák 

Buďte vytrvalí 

Když vytrváme, budeme s Kristem i kralovat. 2 Tim 2,12 

Často si v poslední době povídám s lidmi podobného věku (mezi 30 

a 40 lety) o prožívání našeho života. Možná trochu bilancujeme 

a přemýšlíme nad tím, jak žít dál. A často slýchávám při takových 

rozhovorech větu: „Víš, já teď musím myslet hlavně a jen na sebe…“ 

Myslet na sebe… Zdá se mi, že je to obrovské téma dnešní doby. Ano, 

na sebe je potřeba myslet! Je třeba mít své hranice, mít svůj prostor, 

rozvíjet se… Je třeba nebýt jen poskokem druhých. Je třeba být sám 

sebou, abychom se pak mohli setkávat s druhými.  Ale co mě zaráží je, 

že jsme neustále nabádáni, ať myslíme v první řadě jen a jen na svoje 

vlastní štěstí. A pokud nejsme aktuálně absolutně spokojení, je potřeba 

udělat vše pro to, abychom to ihned změnili. Ať to stojí, co to stojí. I na 

úkor druhých. Něco se nám už nelíbí? Vyhoďme to. Je už něco 

zastaralé? Nahraďme to novým… Někdo blízký se nám omrzel, „nic 

nám už nedává“, „není s ním k vydržení“? Nahraďme ho někým jiným. 

Život si přeci musíme pořádně užít… 

Naše životy někdy opravdu nejsou jednoduché… Jsem ale přesvědčená 

o tom, že Bůh chce, abychom žili naplno. Zároveň věřím tomu, že není 

cestou si naše osobní štěstí vydobývat jen na úkor druhých. To se nám 

může po cestě za vlastním štěstím velmi snadno stát, aniž bychom si to 

uvědomili. Proč tak snadno zavrhujeme možnost, abychom zkusili 

vytrvat, být věrní? Ve vztahu, v péči o druhé, ve službě, ve víře… Proč 

vytrvalost nevnímáme jako hodnotu? Je to snad proto, že je to hodně 

práce? Je to náročnější cesta s nejistým výsledkem? 

V křesťanské víře má ale věrnost a vytrvalost svou hodnotu. I Bůh je 

nám věrný a je ve své lásce vytrvalý, i když bychom ho možná už 

„omrzeli“. Nahoře uvedený biblický citát říká, že pokud vytrváme 
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(v šíření dobra), budeme s Kristem jednoho dne kralovat. Nestojí to za 

to? 

Žijme naplno a vytrvejme v šíření dobra kolem nás. Mějme rádi sebe 

stejně jako druhé. I když možná teď nejsme tak šťastní, jak bychom 

chtěli… Co my víme, už zítra se může ukázat, že naše vytrvalost přináší 

ovoce… 

Převzato z: https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/budte-vytrvali  

Živé svědectví 

 Tento rok byl pro mě i moji rodinu rokem velké zkoušky-zkoušky 

v důvěru a odevzdání se Ježíši Kristu. V březnu jsem onemocněla jako 

většina z vás covidem. Jelikož mám špatnou imunitu a žádné protilátky 

proti této nemoci/i když jsem byla třikrát očkovaná/, nemohlo se mé 

tělo s tímto virem vypořádat. Tudíž jsem s přestávkami několika málo 

dní od dubna pobývala v nemocnici na infuzní léčbě až do konce srpna. 

Nebyla jsem z toho nadšená, ale když máte pořád teploty, nemůžete 

kvalitně dýchat, jste vděčni za léčbu i za celý tým zdravotnického 

personálu. A také jsem dostala od našeho Pána krásnou lekci, 

že z utrpení vychází člověk jako někdo jiný. Skrze Boha vyroste naše 

láska k němu, k lidem, k rodině. Vždy, když jsem z nemocnice 

odjížděla zastavila jsem se v nedalekých Slavkovicích v kostele Božího 

milosrdenství. Po pravé straně na zdi se na mě v životní velikosti díval 

namalovaný Ježíš a stále jsem si četla nápis Ježíši, důvěřuji Ti. I když 

mě nebývalo ještě dobře, vše jsem Pánu předávala. Většinou jsem byla 

v chrámu sama/ ten je otevřen každý den od 7-19 hod./ a s Ním, který 

mi pomáhal tím vším projít. Když má člověk odvahu projít utrpení 

s Bohem, že to na sobě zakusí, stane se mu tato zkouška největším 

bohatstvím, protože začne těm těžkým věcem rozumět nějak zevnitř. 

Velmi těžko se mi tato zkušenost předává, protože tento pohled na 

nemoc, bolest zraje pouze osobní zkušeností. Zkusím to říci trochu 

srozumitelněji. Jeden příběh z mnoha, který jsem prožila. 

  Při poslední, již čtvrté hospitalizaci, jsem na pokoji pobývala 

s osmdesátiletou paní Jaruškou. Vyprávěla mi, že se nechala pokřtít ve 
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čtyřiceti letech společně se svojí dcerou i manželem. Od té doby věří 

Bohu a často se modlí. Měla s sebou knihu Carla Carretta – 

Blahoslavená, která jsi uvěřila. Z italského originálu text přeložila její 

dcera Isabela, která ovládá 15 jazyků a je povoláním překladatelka. Paní 

Jaruška šla domů dříve nežli já a při loučení mi věnovala tuto knihu. 

Byla jsem jí moc vděčná a s radostí jsem ji ještě ten den rychle přečetla. 

Zaujala mě, ale nečetla jsem ji pozorně. Až když jsem přijela domů, 

ke knize jsem se vrátila a od začátku a pomalu jsem ji studovala. 

Na konci knihy byly devítidenní modlitby k Panně Marii s odkazy na 

ranní žalmy, večerní chvály a čtení daného textu Písma na ten den. 

Nalistovala jsem tedy bibli na žalm 28 a začala jsem číst: 

" K tobě, Hospodine, volám, nebudˇ ke mně hluchý, skálo moje…. 

   " Požehnán budˇ Hospodin, že vyslyšel mé prosby! 

     Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. 

     Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat 

chválu…" 

Sotva jsem začala číst, ta slova ke mně promlouvala, slzy mi tekly po 

tvářích a velký údiv i radost mě v tu chvíli zaplavily. Bůh ke mně 

mluví. Ten laskavý, ten, který mě nyní hladí, milující.  

  Děkuji Pánu za tuto zkoušku i za zkušenost, která je větší než všechny 

teorie. Proto se ani vy nebojte těžkých věcí, Pán Vás neopouští, 

důvěřujte mu. Také bych chtěla touto cestou poděkovat všem, 

kteří za mě zdvíhaly svoje modlitby k Bohu, velmi intenzivně jsem vše 

vnímala a moc si toho vážím. Ať máte hezké podzimní prožívání času 

ve světle Pravdy a Lásky – v přítomnosti a přízni našeho milujícího 

Boha.                                                                                                         

S úctou Vlasta Jindrová 
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Socha sv. Vojtěcha a Radima na Slavníkovském hradišti – farní 

zájezd 
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