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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: 

Prosinec 2022: 

▪ Úmysl papeže: Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické 

organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného 

dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na 

mezinárodní úrovni. 

▪ Národní úmysl: Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví 

naše kostely, aby se nechali proniknout radostnou zvěstí. 

▪ Farní úmysl: Za to, aby nám letošní advent a Vánoce pomohly 

více přijmout Pána do našich srdcí. 

 

Leden 2023: 

▪ Úmysl papeže: Modleme se za vychovatele, aby byli 

věrohodnými svědky tím, že učí bratrství, a ne soupeření 

a pomáhají zejména těm nejzranitelnějším mladým lidem. 

▪ Národní úmysl: Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání 

v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě. 

▪ Farní úmysl: Za svornost mezi křesťany. 

 

Anděl Páně…  
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Slovo kněze 

Milí farníci, 

opět stojíme na prahu doby adventní a vánoční. Tentokrát leží 

venku sněhový poprašek a ten mi připomíná Boží milosrdenství. 

Když měla mít sv. Terezie z Lisieux v klášteře obláčku, přála si, 

aby venku ležel sníh. Aby totiž příroda byla oblečena do bílého stejně 

jako Terezie. Jenže večer předtím bylo venku asi tak deset nad nulou, 

a tak šla zklamaná spát. Ke svému údivu ale ráno při pohledu z okna 

skutečně viděla sněhovou nadílku. Bůh k nám promlouvá především 

ze stránek Písma svatého, ale pokud Mu někdo chce naslouchat, 

tak zpravidla časem zjistí, že k němu Bůh promlouvá i jinak – třeba 

i skrze sněhovou nadílku. Někdy nás Bůh povzbuzuje ke statečnosti 

a třeba nám i něco vezme, jindy od něj dostaneme něžný dárek 

v podobě sněhu – podle toho, co je pro nás v daný čas nejlepší.  

Advent  

K naslouchání Bohu nás samozřejmě zve také advent.  

Adventní liturgická barva je fialová, a to je barva kajícnosti, 

to znamená obrácení. Pravda, někteří lidé se domnívají, že druzí 

by se měli obracet podle nich a k jejich obrazu. Například v rámci 

synody o synodalitě občas zaznívají i názory, z nichž je jasné, že ti, 

kdo je vyslovují, vnímají synodu především jako prostor pro 

zviditelnění svých představ, a nikoliv jako pokorné a velmi trpělivé 

hledání cesty pod Božím vedením. Nemůžeme se tomu divit, obdobné 

tendence se objevovaly odjakživa, a to i v církvi.  

Skutečné obrácení, ke kterému nás volá Bůh, mimo jiné 

i prostřednictvím adventních liturgických textů, je ale jiné. 

Je to obrácení k Bohu, k Ježíšovi, znamená to skutečně se stávat 

obrazem Božím, znamená to zříkat se iluzí o sobě a o Bohu, zvláště pak 

iluzí o své dokonalosti a vševědoucnosti, i když tato ztráta iluzí leckdy 

může zabolet.  
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Fialová barva adventu v sobě zahrnuje ale také nadějeplné 

očekávání, že se vyplní Boží zaslíbení. Ono totiž shora zmíněné 

naslouchání Božímu hlasu a kajícnost mají sloužit především proto, 

abychom ve svém životě dali Bohu prostor pro to, aby naplnil svá 

zaslíbení.     

Jesličková pobožnost 

Dá se čekat, že koledy uslyšíme z obchodů už v adventu a možná 

i před ním a asi nemá smysl to řešit. Ale tou nejideálnější dobou pro 

koledy je samozřejmě doba vánoční a vůbec nejvíc pak patří koledy 

ke slavnosti Narození Páně. Při mších samozřejmě koledy zpíváme, 

ale právě na Hod Boží vánoční bych vás chtěl pozvat na 15. hodinu do 

farního kostela na jesličkovou pobožnost, abychom si za varhanního 

doprovodu mohli koledy společně a radostně zazpívat co nejvíce, 

a to i s dětmi, pro které je třeba naše tradiční zpívání koled na návsi po 

půlnoční přeci jen trochu pozdě.   

Vánoce 

Jesličky s narozeným Ježíškem patří asi k těm největším důkazům 

Boží něhy. Jesličky s Ježíškem nám připomínají, že Bůh ve své veliké 

lásce sestoupil k nám a přijal lidské tělo i se všemi jeho často 

nepříjemnými omezeními.  

Proč to udělal? Proto, aby mohl být stále s námi, aby s námi už 

navždy zůstal. Udělal to také proto, abychom se ho konečně přestali bát. 

Udělal to způsobem, který nám ukazuje, že Bůh se neprosazuje silou. 

To mocní tohoto světa hledají nejrůznější pojistky, nejrůznější triky 

či zbraně, jak by se zabezpečili proti jiným mocným a také proti těm, 

kteří se zatím zdají být v tuto chvíli bezmocní.  

Jenže Bůh se prosazuje jinak. Bůh se prosazuje především 

bezmocností. Bezmocností narozeného dítěte, bezmocností 

Ukřižovaného, bezmocností eucharistie. On se prosazuje láskou, 

pokorou, trpělivostí, mírností. Bůh se prosazuje tím, že nám v tichosti 

a s velikou jemností naslouchá a nabízí nám své dary a své přátelství.  
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Bůh nás vyhlíží a čeká na nás a v tichosti a s velikou jemností nám 

nabízí své dary a své přátelství. A to kdekoliv – třeba i ve chlévě. 

Třeba i na místě, kde bychom ho vůbec nečekali. Třeba i ve chvíli, 

kdy bychom to vůbec nečekali. Třeba i v nějaké naší životní situaci, 

kterou se před nikým nechlubíme, protože není právě výstavní a zrovna 

moc „nevoní“ – podobně jako ten chlév. Bůh se neštítí vstoupit 

do našich „chlévů“ a navzdory tomu, jak si v těch „chlévech“ někdy 

libujeme, nám stále v tichosti a s velikou jemností nabízí své dary a své 

přátelství. 

Kéž je pro nás Boží láska, pokora, trpělivost, tichost i jemnost 

stálým zdrojem naší naděje a radosti, a to nejen v době vánoční.  

Přeji všem čtenářům tichý a pokojný advent a radostné, požehnané 

Vánoce   

P. Zdeněk Sedlák 

Akce, události, nabídky, upozornění 

- Případné konání prosincového misijního klubka bude ještě 

upřesněno  

 

PROSINEC 

 1. 12. (1. čtvrtek) – od 17:00 adorace za nová kněžská a řeholní 

povolání 

 2. 12. (1. pátek) – pastorace nemocných (Nížkov); od 16:30 tichá 

adorace a sv. smíření  

 2. 12. (1. pátek) – setkání dětí na faře od 15:30  

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

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

 4. 12. (neděle) – ve farním kostele začíná vánoční misijní jarmark 

 8. 12. (2. čtvrtek) – pastorace nemocných v Bukové; slavnost 

Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu (doporučený 

svátek) 

 9. 12. (2. pátek) – pastorace nemocných v Sirákově a Poděšíně 

 10.-11. 12. - výstava betlémů na faře; pro školy otevřeno začátkem 

následujícího týdne 
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 11. 12. (3. neděle adventní) – sbírka na kněžský seminář a formaci 

bohoslovců 

 17.-18. 12. – předvánoční spaní dětí na faře 

 18. 12. (4. neděle adventní) – 14:30-16:30 hod. předvánoční 

zpovídání ve farním kostele 

 24. 12. – vigilie slavnosti Narození Páně v obvyklých časech 

(v 16:00 hod. v Sirákově a ve 22:00 hod. v Nížkově) 

 25. 12. (slavnost Narození Páně, neděle) – zasvěcený svátek, 

obvyklý nedělní pořad bohoslužeb;  

o ve farním kostele od 15 hod. jesličková pobožnost 

 26. 12. (svátek sv. Štěpána) – ve farním kostele od 17 hod. tradiční 

svatoštěpánský koncert 

 27. 12. (svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty) – při mši sv. 

žehnání vína 

 30. 12. (svátek Svaté rodiny) – při mši sv. žehnání manželům 

 31. 12. (památka sv. Silvestra I.) - mše sv. na poděkování za 

uplynulý občanský rok, začátek v 16 hod. 

LEDEN 

 1. 1. (neděle) – Slavnost Matky Boží, Panny Marie, zasvěcený 

svátek, nedělní pořad mší sv.; Světový den modliteb za mír 

 5. 1. (1. čtvrtek) – od 17:00 adorace za nová kněžská a řeholní 

povolání 

 6. 1. (1. pátek) – slavnost Zjevení Páně (doporučený svátek); 

pastorace nemocných (Nížkov); od 16:30 tichá adorace a sv. 

smíření; při mši sv. žehnání vody, křídy a kadidla 

 8. 1. (neděle) – svátek Křtu Páně (končí doba vánoční) 

 12. 1. (2. čtvrtek) – pastorace nemocných v Bukové; slavnost 

Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

 13. 1. (2. pátek) – pastorace nemocných v Sirákově a Poděšíně 

 14. 1. (2. sobota) – na faře od 15 hod. misijní klubko dětí 

 15. 1. (neděle) – sbírka na úhradu nákladů, spojených s opravou 

krovu kostela 

 18. 1. – 25. 1. – týden modliteb za jednotu křesťanů (termín 

ekumenické bohoslužby bude ještě upřesněn) 

 21. 1. (sobota) – setkání dětí na faře od 14 hod 

 28. 1. (2. sobota) – na faře od 15 hod. misijní klubko dětí 
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➢ Výhled do dalších měsíců 

 2. 2. (čtvrtek) – svátek Uvedení Páně do Chrámu – při mši sv. 

žehnání svící   

 17. 2. (pátek) – v 18:30 hod. na faře setkání pastorační rady 

a ekonomické rady farnosti 

 22. 2. – Popeleční středa – začátek postní doby  

 1. 8-6. 8. - Světové dny mládeže 2023 v Lisabonu (pro mladé ve 

věku 16-30 let) 

 

❖ Úklid fary: 17. 12. Kasalová Marie; 7. 1. Mokrá Jitka 

 
Změny vyhrazeny 

Okénko (nejen) pro princezny 

 

Moje Princezno, ... PODRŽÍM TĚ 

Svěřil jsem Ti velké poslání, ale mnozí to nepochopí. Dokonce 

ani Ty si možná neuvědomuješ, proč jsem Tě strategicky povolal právě 

pro tento čas. Budeš v pokušení hledat uznání druhých lidí a marnit 

drahocenný čas obhajobou plánů, které jsem ti položil na srdce. 

Pamatuj, že jsem Tvůj Pán a Bůh. Ty sis nevybrala mě... já jsem 

si vybral Tebe. Pozvednu Tě vysoko nad všechny okolnosti, které 

odporují mému božskému záměru s Tvým životem. Jediný, kdo může 

zastavit mé zázračné dílo v Tobě a Tvým prostřednictvím, jsi Ty sama. 

Proto přestaň vymýšlet další plány. Všechny své plány svěř plně mně 

a dovol mi dokončit dílo, které jsem v Tobě začal. 

S láskou 

Tvůj Král a Božský záměr 

 

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

Pastýř a bodlák 

   Pastýři, kteří spatřili nebeské znamení, se radostně rozběhli 

k Betlému. Všichni až na jednoho. Každé znamení, které do té doby 

uviděl, mu přineslo jen trápení. Byl by nejradši, kdyby se v životě 

vůbec nic nedělo, jen aby se na něj ustavičně nevalily další zkoušky. 

   Světlo komety bylo tak jasné, že proniklo až k jeho srdci. Jenže 

pastýřovo srdce jako by se neumělo radovat. Nevěděl, proč cítí jen 

hořkost a strach, které přicházely z temnoty a svíraly ho svými spáry. 

Rozum jeho bázlivé srdce posiloval i omezoval. Pastýř pochyboval 

o všem a o sobě především. 

   Dlouho váhal, zda se má vydat na cestu. Bál se. Stojí mu to za to? 

Co když hvězda lže? Dá se hvězdám vůbec věřit? Když nakonec svolal 

svých pár ovcí, přepadla ho úzkost, že nepřijde jako první. K čemu by 

jinak celá cesta byla? 

   Právě tehdy k němu dolehl hlas andělů: „Sláva na výsostech Bohu 

a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“ Pro všechny ostatní byl jejich zpěv 

radostí a útěchou. Na pastýře však dopadl jako balvan. 

   Proč zpívají o lidech dobré vůle, které má Bůh rád, a ne o všech 

lidech? Ta slova mohou mít jediný důvod: některé lidi má Bůh rád 

a jiné ne. Pastýř určitě patřil k těm druhým. Nemohl být milován 

Bohem, protože byl vinen něčím, co vycházelo přímo z jeho podstaty. 

   Noc plná pokoje se pro něj stala nocí utrpení a zoufalství. Sklonil 

se nad studnu. Na vodní hladině se třpytily hvězdy. Zvedl nohu 

a chystal se vylézt na okraj studny, ale do nohy ho bolestivě píchl trn. 

   Byl to trn bodláku zašlapaného do prachu kolem studny. Zbyl mu 

jediný trn, a právě o něj se pastýř musel píchnout. „Neřáde!“ zasyčel 

pastýř do ticha. Bodlák promluvil: „Co jsi za člověka, že nadáváš 

bodláku za jediný dar, který má?“ Pastýř netušil, že bodláky umějí 

mluvit. „Ty říkáš dar tomu zatracenému ostnu?“ 

   „Jiný nemám,“ odpověděl bodlák. „Jako já každý den děkuju Bohu 

za jediný dar, který mi dal, měl bys mu děkovat taky. Nejsi přece tak 
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jiný než já.“ Muž se odmlčel. Ticho se plnilo novým citem, který do té 

doby nepoznal. Hodně se podobal pláči, který se mu nezadržitelně dral 

z nitra. Bodlák měl pravdu. Bůh miluje své tvory pro to, jací jsou, 

takže lidé, které Bůh miluje, jsou všichni, kdo se od něj nechají milovat 

takoví, jací jsou.  

   „Naopak,“ pokračoval po chvíli bodlák, „Bůh miluje zvlášť něžně 

lidi, kteří jsou jako bodlák, protože když je tak stvořil, musel mít dobrý 

důvod.“ 

„Jaký?“ divil se pastýř. „Možná jen jeden, jako je tomu s mým ostnem: 

aby lidi pocítili bolest. Nebo, jako je to v tvém případě, abys je mohl 

bodat úzkostí a ostny své povahy.“ „Co je na tom pěkného?“ namítl 

rozmrzele pastýř. 

    „Zachránil jsem ti život. To ti nepřipadá dost dobré? Jde o to, že se 

nechceš nechat milovat takový, jaký jsi, se všemi ostny. Chtěl bys být 

milován za to, jaký nejsi. V tom spočívá tvá pýcha, která tě odděluje od 

lidí. Pýcha ucpává přítok Boží lásky a nedovolí, aby ses do ní mohl 

ponořit.“ 

   Muž se zamyslel. Všechno to bylo tak snadné i tak těžké zároveň. 

Pochopit to bylo jednoduché, ale přijmout nikoli. Teprve když – stále 

ještě se zmatkem a nejistotou v srdci – poklekl vedle jesliček a ucítil 

Ježíškovu ruku ve vlasech, mu to došlo. 

    Na jeho hlavě držel Ježíšek ruku celou noc, aby muži i celému 

vesmíru sdělil, že se stal člověkem hlavně pro lidi, kteří jsou jako 

bodlák. Věděl, že ho jejich trny přivedou na kříž. Ale nemohl se vzdát 

svých nejvíc problémových dětí. Co za lásku by to jinak bylo?  

 

 (Piero Gribaudi: Příběhy vánoční noci) 

Okénko (nejen) pro seniory   

Můj Bůh, mé dítě. 

…Snášela se noc. Venku v poušti ještě pořád zuřila bouře.  

Nyní bylo v jeskyni naprosté ticho. Ovce zaplňovaly veškerý dostupný 

prostor. Ali spal, zachumlán do burmusu, s hlavou opřenou o bok jedné 
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tlusté ovce. U nohou mu ležela dvě jehňátka. Já jsem se modlil. 

Opakoval jsem si po paměti Lukášovo evangelium: „Když tam byli, 

naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, 

zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo 

místo pod střechou.“ (L 2,6) 

Mlčel jsem a čekal. Maria se stala mou modlitbou a já jsem cítil, že je 

blizoučko vedle mne. Ježíš byl právě tady, v eucharistii, přikrytý 

pláštěm. Všechna moje víra, všechna moje naděje, všechna moje láska 

se soustředila do jediného bodu.  

Už jsem nepotřeboval rozjímat: stačilo tiše se dívat. Měl jsem před 

sebou celou noc a svítání bylo ještě daleko.  

Snil jsem? Bděl? Nevím. Všechno splynulo v jedno. Jaký je vlastně 

rozdíl mezi skutečností a snem, je-li obsahem tohoto snu příchod Boha 

na svět a skutečností jeskyně stejná jako ta, již popisují evangelisté? 

Víra v to, že Bůh se stal člověkem. Je pro člověka tím největším snem. 

Skoro si myslím, že touha po spojení nebe a země byla tak veliká, 

že jejím naplněním se mohl stát jedině Boží příchod na zem. 

Zkrátka – bylo Boží narození v Betlémě mou touhou, snem, který jsem 

snil – nebo je to událost zrovna tak neobyčejná jako sen, který se 

vyplnil? Myslím, že obojí je pravda, tak zvláštní to všechno je. Příchod 

jistě předcházel snu, neboť sen tak krásný a jedinečný by si nedokázal 

vymyslet nikdo z nás.  

Co si o tom myslíš ty, Maria, jíž se to týká nejvíc? Nepřipadalo ti to 

jako sen, být matkou takového dítěte? Připadalo ti, že to je skutečnost? 

Zplodit ho v těle, to nebylo nic ve srovnání s námahou, kterou jsi 

musela vynaložit, abys ho zplodila ve víře.  

Vidět děťátko, své děťátko, to bylo snadné, ale věřit, věřit, zatímco jsi 

mu rozbalovala mokré plenky a utírala zadeček, že právě on, tvůj 

klouček, je Boží Syn, to snadné nebylo. Víra byla jistě temná a bolestná 

i pro tebe, nejen pro nás, tvé bratry, kteří žijeme na této zemi.  

Pod pláštěm mám na krku bursu, v níž je Eucharistie. Je to malý kousek 

chleba proměněný vírou tvé církve, nosím ho s sebou, miluji ho, klaním 

se mu, jenže…. 
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…není snadné věřit. 

Není to tak, Maria, není to tak i pro tebe? 

Na zemi není větší námahy než věřit, doufat, milovat. Ty to víš. 

Tvá sestřenice Alžběta měla pravdu, když ti řekla: „Blahoslavená, která 

jsi uvěřila.“ Ano, Maria, blahoslavená, která jsi uvěřila, která mi 

pomáháš věřit, blahoslavená, která jsi měla sílu přijmout celé tajemství 

Narození, blahoslavená, která jsi měla odvahu nabídnout své tělo 

takové události, jejíž velkolepost i nepravděpodobná maličkost nemají 

hranic. 

Ve vtělení se navzájem setkaly krajní póly skutečnosti: Nekonečně 

vzdálené se stalo nekonečně blízkým, nekonečná moc se stala 

nekonečnou chudobou. Maria, víš, co jsi dokázala? Zůstala jsi pevně 

stát pod tíhou tajemství bez hranic. Nezachvěla ses před světlem 

Věčného, který hledal tvé lůno jako dům, v němž by se ohřál. 

Nezemřela jsi strachy před úšklebkem Satana, který se Ti snažil 

namluvit, že je zhola nemožné, aby se Bůh, jenž přesahuje všechny 

věci, představy i pojmy, vtělil do nečistoty lidství. Taková odvaha! 

Maria! Jedině tvá pokora ti mohla pomoci unést takový nápor světla 

i temnoty…  

…Maria, věřím jako ty, že to děťátko je Bůh a tvůj syn a klaním se mu. 

Klaním se jeho přítomnosti v burse, již nosím pod pláštěm, kde se 

skrývá v křehké podobě chleba, ještě křehčí, než je podoba lidského 

těla. A slyším tě, Maria, jak čas od času opakuješ jako v Betlémě: „Můj 

Bůh, mé dítě.“ 

A já ti odpovídám: „Můj Bůh, mé dítě.“ To je růženec dnešní noci. 

Jako tenkrát. 

Dech zvířat zahřívá jeskyni jako tenkrát. 

 
Z knihy: Blahoslavená, která jsi uvěřila od Carla Carrettiho  

vybrala Jana Vosmeková 
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Inspirace ke svatosti 

Blahoslavený Filip Rinaldi 

Kdy žil: 1856-1931 

Liturgický svátek: 5. 12. 

Stupeň slavení: památka 

Patron:  

Filip Rinaldi měl velkou rodinu. Narodil se jako osmé dítě z devíti na 

severu Itálie v městečku Lu, asi v půli cesty mezi Turínem a Milánem. 

Jeho rodina byli zemědělci. Když bylo Filipovi deset let, začal chodit 

v Mirabellu na gymnázium, které vedli salesiáni. Tam se poprvé setkal 

s donem Boskem, který mu předpověděl, že se stane salesiánem. 

Po roce na gymnáziu se Filip vrátil domů – měl problémy se zrakem 

a jeden z pomocníků na škole se k němu prý nepěkně choval. A tak 

pracoval stejně jako jeho rodiče, v zemědělství. Tři z jeho bratrů 

pomalu odešli z domova, aby se dali na kněžskou dráhu. Filip 

o takovém povolání ani nepřemýšlel, byl přesvědčený, že by se na to 

nehodil a není to nic pro něj. 

Když mu ale bylo dvacet let, znovu se setkal s donem Boskem. A o šest 

let později už byl vysvěcen na kněze. Za několik let se stal ředitelem 

salesiánského střediska v Mathi Torinese a věnoval se tam formaci 

starších studentů. 

Jenže potom umřel don Bosko. Ještě naposledy k němu šel před jeho 

smrtí ke zpovědi. O rok později byl vyslán do Španělska, kde byl 

ředitelem střediska v Barceloně a sloužil tam dvanáct dlouhých let. On 

skutečně dokázal strhnout mladé. Měli k němu důvěru. 

Začátkem nového století ho don Rua povolal do ústřední rady 

Kongregace a byl jmenován generálním vikářem a ekonomem. Věnoval 
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se také vysílání salesiánů do misie. Založil i laický institut pro ženy, 

který se jmenuje Sekulární institut volontarií dona Boska. 

V roce 1910 don Rua zemřel, a tak zažil další smrt dalšího 

představeného, tentokrát jeho smrti byl přímo přítomen. Ruovým 

nástupcem se stal don Albera a Filip Rinaldi byl i nadále generálním 

vikářem. Jenže v roce 1922 zemřel další hlavní představený – a Filip 

byl znovu přítomen jeho smrti. Potřetí už se vikářem nestal, tentokrát 

ho na generální kapitule zvolili do čela celé kongregace. 

Filipovi tou dobou bylo pětašedesát let. Zdraví se pomalu zhoršovalo, 

ale na světě vydržel ještě dobrých skoro deset let. V roce 1929 se jeho 

stav zhoršil výrazně a o dva roky později zemřel spokojeně nad knihou. 

 „Izidoor“ 

Mše svaté s intencemi v prosinci 2022  

Čtvrtek 1. prosince 
17:30 Za nová kněžská a řeholní 

povolání 

Pátek 2. prosince 17:30 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 3. prosince 

Památka sv. Františka 

Xaverského, kněze 

17:00 Za účastníky duchovní obnovy  

Neděle 4. prosince  

2. neděle adventní 

7:00 za farnost 

8:30 Za Jiřího Pospíchala, Františka 

Březinu, 3 sourozence, rodiče, rodiče 

Landovy a celou přízeň 

10:00 (Sirákov) Za Marii a Františka 

Chvátalovy, všechny syny, vnuka Pavla, 

celý rod Chvátalů a Jelínků a duše v 

očistci 

Pondělí 5. prosince 

17:30 Za Oldřicha Kašpárka, sourozence 

a živé i zesnulé z této rodiny, za Jiřího 

Kašpárka a živé i zesnulé z této rodiny 
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Úterý 6. prosince 

Památka sv. Mikuláše, 

biskupa 

17:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní 

s prosbou o dar zdraví pro celou 

rodinu 

Středa 7. prosince 

Památka sv. Ambrože, 

biskupa a učitele církve 

17:30 Za členky Modliteb matek a na 

úmysly jejich modliteb 

Čtvrtek 8. prosince 

Slavnost Panny Marie, 

počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu 

17:30 Za Františka Toufara, rodiče, 

rodiče Kolouchovy, Jiřího Hudce a 

živou i zemřelou přízeň 

Pátek 9. prosince 
17:30 Za Jaroslava Dočekala, rodiče, a 

rodinu Hanusovu 

Sobota 10. prosince 
7:30 Za Františka Čejku, syna Miloslava 

a za živou i zemřelou přízeň 

Neděle 11. prosince 

3. neděle adventní 

7:00 Za Františka Roseckého, rodiče, 

rodinu Coufalovu a Chvátalovu a za 

duše v očistci 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za Josefa Štikara, rodiče 

Jarošovy a duše v očistci 

Pondělí 12. prosince 

17:30 Za Boženu Toufarovou a manžela, 

Milana Zvolánka a rodiče, duše 

v očistci a za živou i zemřelou rodinu 

a přízeň 

Úterý 13. prosince 

Památka sv. Lucie, 

panny a mučednice 

17:30 Za rodiče Bečkovy, Jágrovy a za 

živé i zemřelé těchto rodin 

Středa 14. prosince 

Památka sv. Jana od 

Kříže, kněze a učitele 

církve 

17:30 Za rodinu Neubauerovu, 

Štefanovu, Vávrovu a Rezničenkovu a 

živé i zemřelé toho rodu 

Čtvrtek 15. prosince 

17:30 Za Oldřicha a Luboše Danielovy, 

rodiny Danielovy, Štikarovu a 

Novotných 

Pátek 16. prosince 
17:30 Za Annu a Jana Chvátalovy, 

nemocnou osobu a duše v očistci 
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Sobota 17. prosince 7:30  

Neděle 18. prosince 

4. neděle adventní 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Alenu Pojmonovou, dvoje 

rodiče, synovce Jirku a za živé i 

zemřelé těchto rodin 

10:00 (Sirákov) Za Josefa a Věru 

Roseckých, rodinu Vomelovu, 

Dočekalovu a celý rod 

Pondělí 19. prosince 

17:30 Za Karla Zikmunda, rodiče, 

sourozence, manželé Tichých, 

Blehovy, zemřelou přízeň a duše 

v očistci 

Úterý 20. prosince 

17:30 Za Josefa Šimanovského, rodiče, 

Zdeňka Bublána, matku, bratra, rod 

Kopeckých a Jarošů 

Středa 21. prosince 

17:30 Za Jana Dobrovolného, rodiče, 

bratry, rodiče Janákovy, Jiřího Němce 

a duše v očistci 

Čtvrtek 22. prosince 

17:30 Za rodiče Špinarovy, jejich rodiče, 

syna, snachu a celou živou i zemřelou 

přízeň 

Pátek 23. prosince 17:30 Za rodinu Hrubých 

Sobota 24. prosince 

Vigilie Slavnosti 

Narození Páně 

7:30 Za Ludmilu, Marii a Josefa 

Chalupníkovy, celou zemřelou rodinu 

a přízeň a za Annu Křesťanovou a 

Bohuslava Duška a duše v očistci 

16:00 (Sirákov) Za všechny živé i 

zemřelé občany Sirákova 

22:00 Za Jaroslava Baumruka, Vlastu a 

Stanislava Bártovy, rodiče, sourozence 

a celou živou i zemřelou přízeň 
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Neděle 25. prosince 

Slavnost Narození 

Páně 

7:00 Za Jiřího Špatku, sourozence, živou 

i zemřelou rodinu Špatkovu, Šaclovu, 

Vlčkovu a Fejtovu a duše v očistci 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za rodiče Jelínkovy, 

Slámovy a duše v očistci 

Pondělí 26. prosince 

Svátek sv. Štěpána, 

prvomučedníka 

7:00 Za pronásledované křesťany a za 

milost obrácení pro jejich 

pronásledovatele 

8:30 Za Josefa Fraňka, rodinu Fraňkovu, 

Peterkovu a Jágrovu 

10:00 (Sirákov) Za Vladimíra 

Novotného, rodinu Novotných, rodiče 

Rudolfa a Marii Zvoníkovy a duše v 

očistci 

Úterý 27. prosince 

Svátek sv. Jana, 

apoštola a evangelisty 

17:30 Za Jana Laštovičku, rodiče, 

sourozence a rodiče Pospíchalovy 

Středa 28. prosince 

Svátek svatých 

Betlémských dětí, 

mučedníků 

17:30 Za Františka Dočekala, oboje 

rodiče, rodinu Dočekalovu a duše v 

očistci 

Čtvrtek 29. prosince 17:30 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Pátek 30. prosince 

Svátek Svaté rodiny 

17:30 Za Františka Doležala, rodiče a dar 

zdraví pro jeho sestru 

Sobota 31. prosince 

Památka sv. Silvestra I., 

papeže 

16:00 Na poděkování za uplynulý 

občanský rok a s prosbou o Boží 

pomoc do Nového roku 

 

Změny vyhrazeny 
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Mše svaté s intencemi v lednu 2023  

Neděle 1. ledna  

Slavnost Matky Boží, 

Panny Marie 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Bohuslava a Kristinu Poulovy a 

za živou i zemřelou rodinu Poulovu 

10:00 (Sirákov) Za živé a zemřelé rodu 

Slámů, Jarošů a Jelínků a za duše v 

očistci 

Pondělí 2. ledna 

Památka sv. Basila 

Velikého a Řehoře 

Naziánského, biskupů a 

učitelů církve 

17:30 Za Stanislava Enderle, manželku, 

syna Stanislava, rodinu Kosourovu, 

Štohanzlovu, Horských a celou živou i 

zemřelou přízeň 

Úterý 3. ledna 

17:30 Za Josefa Pojmona, manželku, 

sourozence, oboje rodiče a duše v 

očistci 

Středa 4. ledna 
17:30 Za členky Modliteb matek a na 

úmysly jejich modliteb 

Čtvrtek 5. ledna 
17:30 Za nová kněžská a řeholní 

povolání 

Pátek 6. ledna 

Slavnost Zjevení Páně 
17:30 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 7. ledna 
7:30 Za rodiny Mokrých, Rybovy, 

Haincovy a Husákovy 

Neděle 8. ledna 

Svátek Křtu Páně 

7:00 Za Miloše a Ladislava Augustinovi, 

Josefa Němce a za živé i zemřelé 

těchto rodin a za duše v očistci 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za Jaroslava Sobotku, 

jeho rodiče, rodiče Langovy, Majku a 

Zdeňku a duše v očistci 

Pondělí 9. ledna 

17:30 Na poděkování přijatých dobrodiní 

společného života s prosbou o Boží 

požehnání a přímluvu Panny Marie pro 

celou rodinu 
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Úterý 10. ledna 

17:30 Za Václava a Miladu Fejtovy, 

rodiče Vlčkovy a za všechny zemřelé i 

živé z těchto rodin 

Středa 11. ledna 

17:30 Za Josefa Vlčka, rodiče, rodiče 

Karla a Marii Sobotkovy, Anežku a 

celou živou i zemřelou přízeň 

Čtvrtek 12. ledna 

17:30 Za živou a zemřelou rodinu 

Baumrukovu, Čejkovu, Štursovu, 

Zástěrovu a duše v očistci 

Pátek 13. ledna 

17:30 Za Jana a Marii Musilovy, rodiče 

Veselých, oboje jejich rodiče, 

sourozence a duše v očistci 

Sobota 14. ledna 7:30  

Neděle 15. ledna 

2. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Josefa Flesara, manželku a celý 

živý a zemřelý rod Flesarů a Olivů 

10:00 (Sirákov) Za Bohumila Landu, 

jeho rodiče, Evu Hradeckou a rodinu 

Bourovu 

Pondělí 16. ledna 

17:30 Za Karla a Ludmilu Havlíčkovy, 

Vlastu a Ludvíka Řezníčkovy, 

Vladimíra Havlíčka a Jana a Zdeňka 

Musilovi 

Úterý 17. ledna 

Památka sv. Antonína, 

opata 

17:30 Za rodiče Staňkovy, syna, Josefa 

Pokorného a za celou živou i zemřelou 

přízeň 

Středa 18. ledna 

Památka Panny Marie, 

Matky jednoty křesťanů 

17:30 Za rodiče Landovy, dceru, 3 zetě a 

celou živou i zemřelou přízeň 

Čtvrtek 19. ledna 

17:30 Za Josefa Šimanovského, rodiče, 

Zdeňka Bublána, matku, bratra a rod 

Kopeckých a Jarošů 

Pátek 20. ledna 

17:30 Za rodiče Laštovičkovy, za 

zemřelé děti, zetě, snachy a jejich 

rodiče 
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Sobota 21. ledna 

Památka sv. Anežky, 

panny a mučednice 

7:30  

Neděle 22. ledna 

3. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za rodiče Jágrovy a Bečkovy 

10:00 (Sirákov) Za Jana Košáka, rodiče, 

sestru, rodinu Augustinovu a živou a 

zemřelou přízeň 

Pondělí 23. ledna 

17:30 Za Drahoslavu a Františka 

Lemperovy, rodiče a sourozence a za 

živé i zemřelé členy rodiny 

Vosmekovy a Lemperovy 

Úterý 24. ledna 

Památka sv. Františka 

Saleského, biskupa a 

učitele církve 

17:30 Za Václava Kunce, Josefa a Marii 

Jágrovy a živé i zemřelé těchto rodin 

Středa 25. ledna 

Svátek obrácení 

svatého Pavla, 

apoštola 

17:30  

Čtvrtek 26. ledna 

Památka sv. Timoteje a 

Tita, biskupů 

17:30 Za Zdenku Hobzovou, Drahoslavu 

Doležalovou a duše v očistci, které to 

nejvíce potřebují 

Pátek 27. ledna 
17:30 Za rodiče Špinarovy, syna, snachu 

a oboje rodiče 

Sobota 28. ledna  

Památka sv. Tomáše 

Akvinského, kněze a 

učitele církve 

7:30  

Neděle 29. ledna 

4. neděle v mezidobí 

7:00 Za Václava Roseckého, manželku a 

zemřelé dvě dcery a za rodinu 

Šlechtických a živé i zemřelé z těchto 

rodin 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov)  
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Pondělí 30. ledna 

17:30 Za Andělu Kašpárkovou, manžela, 

jejich sourozence, zetě Bohuslava a 

Josefa a za duše v očistci 

Úterý 31. ledna 

Památka sv. Jana Boska, 

kněze 

17:30 Za Annu a Jana Chvátalovy, 

nemocnou osobu a duše v očistci 

 

Změny vyhrazeny 

 

Večerní modlitba 

Zde jsem, Pane. Můj den se chýlí ke konci.  

Jestli jsem dnes udělal něco dobrého, díky Ti za to. 

A jestli jsem zhřešil, pokorně prosím, aby mi Tvá láska odpustila. 

V tichu této noci, v níž vnímám Tebe, myslím na jinou noc, která 

nadejde, až mé oči naposledy spatří světlo světa.  

Smrt přijde tak, jako přichází noc. Bude hluboká jako ona. Dej, aby 

byla nejkrásnější ze všech nocí.  

Než dnešní večer usnu, obětuji Ti svou duši, jako by to byla hodina mé 

smrti. 

Otče, přijmi mne. Dej, abych se klidným usínáním v Tvém náručí 

připravoval na to, až jednou v hodině smrti půjdu k Tobě. 

 

Tabulka lektorů v prosinci 2022 

ČT 1     Chromá H.     

PÁ 2           

SO 3           

NE 4 

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

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

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

  

PO 5     Jindrová V.     

ÚT 6     Bártová J.     
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ST 7     Laštovičková M.     

ČT 8     Chromá H.     

PÁ 9           

SO 10           

NE 11 

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

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

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

  

PO 12     Jindrová V.     

ÚT 13     Bártová J.     

ST 14     Holcmanová Z.     

ČT 15     Chromá H.     

PÁ 16           

SO 17           

NE 18 

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

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

přímluvy   Eliáš B. 8:30 Bártová L. 

  

PO 19     Jindrová V.     

ÚT 20     Bártová J.     

ST 21     Laštovičková M.     

ČT 22     Chromá H.     

PÁ 23           

SO 24 

1. čtení 22:00 Bártová M.     

2. čtení 22:00 Linhartová M.     

přímluvy 22:00       

NE 25 

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

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

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

  

PO 26 

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

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Vosmeková J. 

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

ÚT 27     Bártová J.     



 

│22│ 

ST 28       Laštovičková M.     

ČT 29     Chromá H.     

PÁ 30           

SO 31           

 

Zdena Holcmanová 

Tabulka lektorů v lednu 2023 

NE 1 

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

2. čtení 7:00 Brukner J. st, 8:30 Holcmanová Z. 

přímluvy 7:00 Brukner Jakub 8:30 Bártová L. 

  

PO 2     Jindrová V.     

ÚT 3     Bártová J.     

ST 4     Holcmanová Z.     

ČT 5     Chromá H.     

PÁ 6           

SO 7           

NE 8 

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 Dočekalová M. 

  

PO 9     Jindrová V.     

ÚT 10     Bártová J.     

ST 11     Laštovičková M.     

ČT 12     Chromá H.     

PÁ 13           

SO 14           

NE 15 

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

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

přímluvy 7:00 Brukner Jakub 8:30 Bártová L. 

  

PO 16     Jindrová V.     

ÚT 17     Bártová J.     
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ST 18     Holcmanová Z.     

ČT 19     Chromá H.     

PÁ 20           

SO 21           

NE 22 

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

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

přímluvy   Eliáš B. 8:30 Dočekalová M. 

  

PO 23     Jindrová V.     

ÚT 24     Bártová J.     

ST 25     Laštovičková M.     

ČT 26     Chromá H.     

PÁ 27           

SO 28           

NE 29 

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

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

přímluvy 7:00 Brukner Jakub 8:30 Bártová L. 

  

PO 30     Jindrová V.     

ÚT 31     Bártová J.     

 

Zdena Holcmanová 

Tweetuj s Bohem 

Proč dokáže být modlitba někdy tak těžká a nudná? 

Učit se něco nového je na začátku náročné. Ale jakmile to pochopíš, je 

to jednodušší. S modlitbou je to stejné. Pokud vytrváš, dospěješ 

jednoho dne k tomu, že se budeš modlit pravidelně s nadšením a 

odhodlaně. Budeš zakoušet, že tě Bůh miluje a že můžeš s jeho pomocí 

sebejistě vyjít do světa! Budeš vnímat tu ohromnou sílu modlitby, sílu, 

která vychází z Boha samého. 

Když získáš v modlitbě nějakou zkušenost, může se stát, že znovu 

zažiješ chvíle, kdy bude modlitba pro tebe těžká. Modlitba se může stát 
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mdlou, vyprahlou, nudnou. Můžeš v takových chvílích pociťovat 

velkou osamělost. Je to normální. Každý věřící to někdy prožívá. 

Jedno je jasné: budeš potřebovat vytrvalost. Boží nepřítel se tě bude 

snažit od modlitby odradit. Můžeš si však být jistý/á, že Bůh je s tebou i 

tehdy, když jeho přítomnost necítíš. Věnuj proto vytrvale svůj čas Bohu 

v modlitbě, i když nic moc necítíš. Nemůžeš rozhodnout o plodech své 

modlitby, ale můžeš rozhodnout o čase stráveném s Bohem. 

UČIT SE JEZDIT NA KOLE 

Pro mnohé je často těžší modlit se tehdy, když se zdá, že všechno jde 

tak, jak si přejí. Není důvod dělat si starosti. Bůh je na tvé životní cestě 

s tebou. Chce tě naučit, jak na ní vytrvat, ať se děje cokoli. Proto 

nemáme pokaždé při modlitbě krásné a inspirující zážitky. Představ si 

otce, jak učí své dítě jezdit na kole. Nejprve ho při šlapání drží za 

rameno. Po chvíli ho pustí, ale běží vedle kola, aby mohl dítě zachytit, 

kdyby hrozilo, že spadne. Nakonec přestane utíkat a dítě šlape šťastně 

dál – dokud si nevšimne, že táta už vedle něj neběží. V tom okamžiku 

zpanikaří a spadne. Něco podobného se děje často v našem životě 

modlitby: jakmile přestaneme pociťovat, že Bůh je s námi a pomáhá 

nám, máme pokušení ztratit víru. 

MLADÝ ČLOVĚK O TĚŽKOSTECH S MODLITBOU 

,,Když se při modlitbě cítím vyprahle, představuji si, že jsem v 

přítomnosti Ježíše visícího na kříži. Sedím u jeho nohou. Visí tam kvůli 

mně! Vyprávím mu o svých těžkostech. Někdy si také Ježíše představuji, 

jak stojí v hustém dešti přede dveřmi. Pokaždé si představím, jak 

otvírám dveře a pouštím ho dovnitř. Vždycky, když se přestanu 

soustředit, zaměřím své myšlenky znovu na Ježíše. Vždyť, když se 

modlím, nejde primárně o mě, ale o něj.“ 

BŮH MÁ SVŮJ ZPŮSOB POMOCI  

Neboj se: Bůh ti stále pomáhá. Jen nám často pomáhá jinak, než 

bychom čekali. Když poslal Ježíš Petra a několik dalších na lodi na 
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jezero, báli se, že zahynou ve vlnách. A vyděsili se ještě víc, když si 

mysleli, že vidí, jak k nim zprostřed jezera přichází duch. Brzy se však 

ukázalo, že je to Ježíš, který říká: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se“ 

(MT 14,27). Přesně to říká tobě, když bojuješ s modlitbou: „Neboj se; 

vydrž! Nejsi sám; důvěřuj Bohu.“ Ježíš z hladiny Petrovi pokynul, aby 

vystoupil z lodi a kráčel k němu (MT 14,28). Zpočátku to Petrovi šlo: s 

Boží pomocí dosáhneme nemožného – pokud to od nás Bůh chce. Když 

se však Petr rozhlédl kolem a spatřil vítr a vlny, dostal strach a začal se 

topit. Když začal volat o pomoc, Ježíš hned natáhl ruku a chytil ho (MT 

14,31). Můžeš si být jistý/á, že ti Bůh také pomůže, když budeš mít 

problémy a poprosíš ho v modlitbě o pomoc. 

ROZEZNAT BOŽÍ POMOC 

Někdy nepoznáme, jak nám Bůh pomáhá. Někdy si uvědomíme jeho 

přítomnost v těžkém období až při pohledu nazpět. Když se po modlitbě 

ohlédneš zpátky, možná zjistíš, že se stalo něco dobrého. Možná to 

zakusíš skrze pocit spokojenosti. To pomohlo také dvěma učedníkům, 

kteří nemohli uvěřit, že Ježíš vstal z mrtvých. Potkali Pána na cestě, ale 

nepoznali, že je to on. Až později si uvědomili, že to byl Ježíš (LK 

24,32). Setkání v nich zanechalo pokoj. Ten hluboký pocit vnitřního 

klidu je často potvrzením, že jdeš správným směrem. 

Na všem, co děláš, musíš pracovat, včetně modlitby. Pokud prosíš a 

děláš, co můžeš, Bůh ti pomůže. Možná to nevnímáš, ale on je s 

tebou! 

Převzato z knihy Tweetuj s Bohem, upraveno 

Marie Bártová 

Výnosy účelových sbírek v naší farnosti v květnu až říjnu 2022 

Na podkladě usnesení pastorační rady uvádíme níže výnosy účelových 

sbírek v květnu až září tohoto roku (2022). Zároveň se chci omluvit za 

to, že vás o výnosech předprázdninových sbírek zpravuji až nyní.  
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Datum Účel Částka 

8. května na kněžský seminář a formaci 

bohoslovců 

18 430,- 

do konce května pokladnička Charita pro Ukrajinu 1 945,- 

do konce května pokladnička na misie (tentokrát na 

afrického bohoslovce) 

1 670,- 

konec května sbírka na pronásledované křesťany 3 420,- 

5. června na pastorační aktivity v diecézi 10 435,- 

26. června na Charitu 10 860,- 

17. července na Jašavanatha a další potřebné 10 989,- 

do konce července pokladnička na Farní list  6 700,- 

do konce července pokladnička na Charitu pro Ukrajinu 2 704,- 

do konce července pokladnička na misie 917,- 

do 8. srpna pokladnička na opravy kostnice  5 610,- 

21. srpna na opravy kostela 22 381,- 

18. září sbírka na církevní školství 8 531,- 

do 23. září pokladnička na misie 915,- 

23. října sbírka na Papežská misijní díla 17 002,- 

konec října podzimní misijní jarmark 8 455,- 

  

Bůh vám všem oplať vaši štědrost. Zároveň bych tu chtěl ještě jednou 

poděkovat jednotlivcům i právnickým osobám za finanční podporu 

primice Pavla Jelínka a následné hostiny. 

Pro zajímavost: ke dni 30. října 2022 měla naše farnost u ČSOB dva 

účty, jeden běžný a druhý spořící. Na běžném účtu byl k tomuto dni 

stav 255 132,66 Kč, na spořícím účtu 318 430,34 Kč. V této souvislosti 

chci vám všem poděkovat za příspěvky do sbírek.   

Když už jsme u peněz, tak bych tu chtěl stručně odpovědět na 

opakované dotazy na finanční stránku hospodaření ve farním lese. Farní 

les Záduška má propachtovaný společnost Diecézní lesy Hradec 

Králové s.r.o., platí nám z něj každoroční pachtovné, a to nezávisle na 

výši těžby. Za období pěti let 2018-2022 nám tato společnost na 

pachtovném zaplatila cca 300 000,- Kč. Podrobněji bych se této věci 

chtěl věnovat v některém z příštích čísel Farního listu.        

P. Zdeněk Sedlák 
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Tříkrálová sbírka 

7. ledna 2023 se v naší farnosti uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka. 

Jako každý rok nebude tuto akci možno uskutečnit bez potřebného 

množství koledníků a vedoucích skupinek. Prosíme proto všechny, kdo 

by měli zájem se do akce zapojit a přispět tak potřebným na zlepšení 

kvality jejich života a často i na zajištění jejich základních životních 

potřeb, hlaste se, prosím u pana faráře. Pokud budou všichni tři králové 

ve skupince mladší 18 let, musí mít s sebou doprovod dospělého 

vedoucího, který zodpovídá za pokladničku. Je však možné sestavit 

skupinku tří králů z dospělé mládeže, anebo skupinku rodičů a dětí. To 

už záleží na vaší iniciativě.  

Pojďme vykročit do nového roku s otevřenou myslí i srdcem a přinášet 

do domů pokoj a požehnání.  

Sraz koledníků bude na faře, kde dojde k rozdělení jednotlivých vesnic 

a úseků s ohledem na stáří či mládí koledníků. Po rozdání pokladniček a 

věcí s koledováním spojených si koledníci dojdou do kostela pro 

požehnání pana faráře a s radostí se pustí do svěřeného úkolu. 

Koledování má svoji atmosféru, každý, kdo ho již zažil, vám to určitě 

potvrdí. 
Jana Vosmeková 

 

Výstava betlémů na faře 

 Římskokatolická farnost Nížkov vás srdečně zve na tradiční 

Výstavu betlémů 
která se bude konat na místní faře 

v sobotu 10. prosince od 13.00 do 17.00 hodin a 

v neděli 11. prosince od 8.00 do 11.00 hodin 

Zároveň prosíme všechny, kdo jsou ochotni zapůjčit na tuto výstavu 

svůj betlém, přineste ho prosím ve středu 7. prosince v čase od 17:00 do 

19:00. 

Děkujeme a těšíme se na vaši účast. 
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PF 2023 

 
Uzávěrka příštího čísla farního listu je 21. ledna 2023 

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 
Jaroslava Bártová – korektor farního listu 


