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FFaarrnníí  lliisstt  7722     

  Římskokatolické farnosti Nížkov 

     Motto:  

          „Bůh nehledí na to, co kdo je.“ 

         (Řím 2,11) 

 
 

Denní modlitba apoštolátu modlitby 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den, přináším ti v něm 

své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, 

který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého               

za záchranu celého světa. Duch svatý, který jej vedl, kéž je i mým 

průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše 

přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, matkou 

našeho Pána a matkou církve, zvláště na úmysly, které nám 

předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc: 

▪ Všeobecný: Abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu 

se všemi lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my. 

▪ Evangelizační: Za církevní pastýře, aby hluboce milovali své 

stádce, a tak ho mohli doprovázet na cestě a udržovat jeho naději 

živou. 

▪ Národní: Za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrátou svých blízkých 

zvláště z důvodu nenávisti a válek. 

▪ Farní: Za naše biřmovance, aby našli své místo v životě a v církvi.  

 

Anděl Páně.. 
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Úvodník     

Moji milí bratři a sestry, 

  

 vstupujeme do měsíce, kdy si připomínáme naše drahé zemřelé. Je 

to měsíc ticha, pokoje, ale také naděje, že Kristovo světlo prozáří temnoty a 

stíny smrti, zimy, nehostinnosti. Toto je hlavní motto listopadu. Ať 

odpadne, co má odpadnout, aby mohlo po odpočinku vyrašit něco nového.  

 V úvodu chci moc poděkovat za říjen. Velikou radost mám 

z mládeže, ze společné modlitby sv. růžence, či aktivit pro Synodu o 

rodině. Moc mladým fandím a těším se na naše další aktivity a setkání.  

 Také děkuji za vaši účast na NEK-u v Brně, svědčí to o naší ochotě 

svědčit o víře.  

 Velkou radost mám z misijní neděle a jarmarku. Veliké díky všem, 

kteří se na této aktivitě podíleli. 

 V této souvislosti děkuji všem, kteří se podíleli na úklidu kostela. 

Byla to vaše aktivita, která mě dodnes moc těší. Byl bych rád, kdybyste 

vytvořili malé skupinky, které by pravidelně udržovali kostel v pořádku. 

Dnes je náš kostel krásný, uklizený. Mám z toho radost. Také naši nemocní 

přijali svátost pomazání a začali jsme se připravovat ke svátosti biřmování.  

Od začátku října máme nové webové stránky, proto kdo by chtěl fotit 

jednotlivé aktivity a publikovat je na našem webu, ať mi je posílá na farní 

adresu, nebo můj email f.foltan@email.cz.  

 V říjnu jsme ukončili práce kolem fary, alespoň prozatím. Máme 

novou část farní zdi. Děkuji všem, kteří tomu věnovali úsilí. Nyní se 

pracuje na vstupu na půdu, aby fara byla kompletně hotová.  

 Nakonec chci poděkovat za vaše dary, za pozvání na oběd, že vás 

mohu postupně poznávat.  

 V listopadu budeme mít změněný pořad bohoslužeb na zimní režim 

od 17.30. Dále nás čeká otevřená kostnice a modlitby za zemřelé také 

s průvodem na hřbitov. Pak biblický den, naše farnost bude hostovat dva 

formační víkendy pro ministranty diecéze a v závěru měsíce prožijeme 

společnou duchovní obnovu, na kterou vás zvu a kterou vstoupíme do 

adventní doby.  

 Přeji vám požehnaný dušičkový čas, ať nás přiblíží skrze modlitbu 

k Pánu a k lásce k Jeho Slovu.  

 Ze srdce vám žehnám   
+ P. Filip Foltán  

mailto:f.foltan@email.cz
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Akce, události, nabídky 

 1. 11. - 8. 11. (čtvrtek – čtvrtek) 10:00-12:00; 15:00-17:00 - otevřena 

kostnice k modlitbě 

 2. 11. (pondělí) 7:30 a 12:00 - mše sv. v kostnici; 17:30 - mše sv. 

v kostele sv. Mikuláše, po ní průvod na hřbitov 

 6. 11. (pátek) pastorace nemocných v Nížkově 

 6. 11 - 7. 11. (pátek – sobota) diecézní formace mladších ministrantů 

 7. 11. (sobota) 18:00 - setkání mládeže na faře 

 9. 11. (pondělí) 17:00 – setkání dětí na faře 

 10. 11. (úterý) 14:30 – 16:30 - setkání maminek s dětmi na faře 

 13. 11. (pátek) pastorace nemocných v DPS 

 13. 11. - 14. 11. (pátek – sobota) diecézní formace starších 

ministrantů 

 15. 11. (neděle) sbírka na plošné pojištění  

 15. 11. (neděle) Den Bible ve farnosti; 15:00 - bohoslužba slova – 

sbírka „den Bible“; 15:30 soutěž na faře 

 20. 11. (pátek) pastorace nemocných na vesnicích 

 20. 11. (pátek) 18:30 - farní a pastorační rada farnosti 

 21. 11. (sobota) 17:00 - setkání ministrantů na faře 

 21. 11. (sobota) 18:00 - setkání mládeže na faře 

 22. 11. (neděle) Slavnost Ježíše Krista Krále; 15:00 – adorace na 

konci liturgického roku 

 23. 11. (pondělí) 17:00 – setkání dětí na faře 

 24. 11. (úterý) 10:00 – 12:00 - setkání maminek s dětmi na faře 

 25. 11. (středa) 15:00 – setkání seniorů v DPS 

 28. 11. (sobota) duchovní obnova farnosti (14:00 mše sv., 15:00 

zamyšlení, 16:30 zamyšlení, 18:00 vigílie za život a žehnání 

adventních věnců)  

 

 Modlitby matek – každá středa 

 Příprava k biřmování – každý čtvrtek  

 Dětská mše sv. – každý pátek  

 

Změny vyhrazeny 
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Z mého soukromého diáře 

(aneb informace o tom, kde se nacházím, když nejsem přítomen ve farnosti) 

 

 6. 11. - 7. 11. formace ministrantů 

 9. 11. velká diabetologická kontrola Náchod 

 10. 11. přednáška a mše sv. pro mládež v Berouně 

 13. 11. - 14. 11 formace starších ministrantů 

 18. 11. přednáška a mše svatá ve Slovenském jazyce pro akademický 

klub Salaš v Hradci Králové 

 23. 11. kněžský den v Hradci Králové 
 

P. Filip Foltán 

Biblický den 

 BIBLICKÝ DEN V NAŠÍ FARNOSTI BUDE V NEDĚLI 15. 

LISTOPADU 2015 

 V tuto neděli je v naší diecézi sbírka na plošné pojištění diecéze.  

 Odpoledne v 15.00 bude v kostele sv. Mikuláše LITURGIE 

SLOVA, kterou začneme prožívat biblický den u nás ve farnosti. Při této 

pobožnosti by byla sbírka, o kterou prosí pan kardinál Duka. Po této asi 30 

minutové pobožnosti bude na faře KVÍZ ZE ŽIVOTA PANA JEŽÍŠE 

(něco na způsob hry „chcete být milionářem?“). Hra bude trvat hodinu.   

Smyslem Dne bible má být projev naší lásky k Písmu Svatému.  

 Proto na tento den bude navazovat DENNÍ ČETBA PÍSMA 

SVATÉHO. Kartičky budou vždycky k dispozici v kostele a před četbou 

další knihy bude také odborný úvod.  Do společné četby Písma Svatého se 

může zapojit každý a může číst Písmo Svaté v jakoukoliv hodinu dne.  

 Prosím, také věnujme pozornost MODLITBĚ BREVIÁŘE. Je to 

modlitba s Písmem Svatým, opět je dostupná každému k soukromé 

modlitbě. Tato modlitba existuje v knižní podobě – je komplikované, 

naučit se v knize listovat, ale je také možnost se ji modlit z internetu na 

www.ebreviar.cz, zde je i verze ke stažení do mobilního telefonu.  

 
P. Filip Foltán 

http://www.ebreviar.cz/
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Den Bible 2015 
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Světová válka – 6. část 

(Ze záznamů ve farní kronice, zapsaných roku 1915 nížkovským farářem 

Václavem Dvořáčkem) 

 

 Zavedeny jsou mlecí lístky, jež dostává jen ten, kdo má pozemek. 

List vydává starosta, zapíše do něho, kolik má staré mouky, mnoho-li 

dováží žita do mlýna, kolik osob stravuje a na jak dlouho nová mouka 

vystačí. – List zanese mlynáři do mlýna. Bez listu nesmí mlíti. – Chlebové 

lístky stále dostáváme, ale na ně nic. Mouka do Nížkova dosud není 

přikázaná. – V Polné, v Losenici, v Sázavě nic nám na ně nedají. 

 Dne 22. října: Soupis brambor. Nařízena rekvisice brambor pro 

města.  

 Dne 18. října dodáno 59,50 metr. centů žita do Polné. Dne 21. října 

dodáno 100 m. c. ovsa rekvirovaného do Sázavy.  

 Pro zdražování potravin byly odsouzeny zdejší hospodyně soudem 

v Polné k pokutě 10 K. – Státní zástupce z nařízení podal odvolání a 

krajský soud pokuty zvýšil od 20 – 60 K a každou na 24 hodin do vězení. 

 V pondělí dne 15. listopadu byl v Nížkově okresní koncipista Palma 

a Okrouhlický a starosta Farkač na prohlídce brambor ze škrobárny. Pravilo 

se, že budou zabaveny, ale nebyly. Dne 22. ledna 1916 ještě se škrobovalo 

vesele dál a mimoto je ještě odvážejí pryč, snad do ronovské škrobárny. 

Pan Malinský umí v tom chodit. 

 Dne 18. listopadu poprvé dodáno do Nížkova 300 kg chlebové 

mouky. Od 21. bude pekař Vojtíšek vydávati chleba na chlebové lístky 140 

dkg na týden pro 1 osobu za 64 h. Chleba denně na jednu osobu 200 gramů. 

Vydáno 140 lístků pro první týden. 

 Že Kučerová (Vichtová) nepřiznala zásob, byla soudem v Polné 

odsouzena k pokutě 50 K. Státní zástupce se odvolal ke krajskému soudu. 

Dne 7. prosince v Rosičce a ve Špinově prohlídka zásob finančním 

komisařem a radním Sedlákem z Polné. 

 Dne 8. prosince obci Nížkovu uloženo dodati na rekvisici 250 metr. 

centů žita, 10 m. c. ječmene a 800 m. c. ovsa. 

 Oznámeno: žito vymlátit do 20. prosince, oves do 15. ledna 1916. 

 Dne 15. prosince odjezd nováčků roč. 1872, 1873 a 1874 a 1896.  

 

zpracoval Ing. Jaroslav Jelínek 
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Struktura mše svaté I 

 Milí čtenáři, opět vás zdravím v našem společném povídání o 

Eucharistii. Minule jsme si prošli Starozákonní předobrazy Eucharistie, 

dnes se začneme zabývat mší svatou, tak jak jí slavíme a jak máme toto 

slavení prožívat.  

 K tomu, abychom dobře pochopili mši svatou, musíme si představit 

prostor, kde ji slavíme. Říkáme, že slavíme "liturgií" – to je dílo lidu, takže 

slavení liturgie není naše, my si ho pouze půjčujeme. A připojujeme se 

k oslavě Boha, kterou vykonává Ježíš neustále v nebi.  

 A kostel nám v tom pomáhá – proto ten prostor vypadá jinak. 

Samotná příprava na mši svatou by měla začít už doma. Nejdříve bych si 

měl přečíst liturgické texty – co si budeme povídat… v kostele mě něco 

zaujme, anebo mě nezaujme úplně ten člověk, co čte čtení….a najednou 

nevím, o čem to bylo… Tak bych měl být na to dostatečně připravený. – 

Kvůli tomu máme ty odkazy všude možně… počínaje Katolickým 

týdeníkem, dalšími katolickými periodiky až po internetové stránky. Takže 

můj sobotní facebookový večer by mohl být proložený přečtením si 

liturgických textů na neděli. ;-) 

 Druhá důležitá součást přípravy na mši svatou je moje ohlédnutí za 

týdnem, anebo dnem, který jsem prožil od poslední mše svaté. Takové 

zpytování svědomí… Totiž ve mši svaté je na to malý čas….to bych si měl 

už jenom ty věci připomenout, ale zamyslet bych se nad tím měl doma. A 

pokud je tam něco většího – tak si zajít ke svátosti smíření. Anebo také 

napravit, pokud jsem něco zavinil….abych nebyl takový, který si v kostele 

na něco hraje a přitom mimo kostel je pěkné kvítko… 

 A poslední věc: přede mší svatou bych si měl také uvědomit, proč 

tam jdu: Abych se s Pánem Ježíšem setkal, potěšil, řekl Mu, co prožívám, 

za něco poděkoval, či poprosil…. Samozřejmě, že tam mohu „jen tak“, 

protože s Ním chci být. – Teda mám jít na mši svatou se svým vlastním 

úmyslem.  

 Když přijdu do kostela, hned u dveří si uvědomím, že patřím Kristu 

– přežehnám se požehnanou vodou na připomínku mého křtu, ale také 

s prosbou, aby mi Bůh odpustil mé provinění a hříchy. Některé staré 

kostely měly předsíň, ve které je kropenka – někde dokonce vypadá i jako 

křtitelnice… Některé kláštery mají dokonce i takovou malou zahrádku – 

jako ráj, protože se chci setkat s Bohem, vstoupit do Jeho blízkosti, protože 

Mu ve svátosti křtu patřím.  
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 Celý prostor kostela mě symbolicky chce „navnadit“ na dispozici, 

proto je důležité si tento prostor chránit. – Buďme tam ticho! Když už ne 

kvůli sobě, tak třeba kvůli tomu, kdo něco těžkého prožívá a nemá se kde 

jinde ztišit… Chraňme si tento prostor. Učit se tichu je dnes složité, vím. 

Ale toto místo má na ticho odkazovat.  

 Poslední důležitá věc je ta, že hned po připomenutí si, že jsem byl 

pokřtěn, vyhledám červené – věčné – světlo – to mi připomíná, že tam 

někde ve svatostánku bude Pan Ježíš a tak ho pozdravím pokleknutím. 

Mělo by se klekat na pravé koleno – a to proto, protože na levé se klekalo 

před králem. Poklekám při vstupu do kostela a pak, když odcházím. 

Představte si, kdyby někdo přišel k vám na návštěvu a při každém kontaktu 

vám podával ruku na znamení pozdravu… Asi by vám to pěkně šlo na 

nervy. Panu Ježíši naše opakované pozdravy na nervy nejdou, ale nejsou 

úplně nutné. Já mohu pak Pana Ježíše pozdravit už jenom úklonou – 

důležité je, abych si neustále uvědomoval, že tam je a že tam je pro mě.  

 Vyhledám si místo, kde mi bude dobře a vezmu si kancionál – 

abych mohl pořádně sledovat mši svatou. Moje sestra říká, že čím se jí 

povede být v kostele blíž, tím líp. Když náhodou u nás ve vsi přiběhne na 

mši svatou na poslední chvíli, už má smůlu a nic nevidí – a jak sama říká, 

pak to pro ni není naplno prožitá mše svatá. Díky sestře se dotknu ještě 

poslední věci: dejme si čas přijít včas. ;-) alespoň pět minut přede mší 

svatou: hned vám napíšu i proč je to důležité: představte si, že odcházíte od 

učení, třeba si cestou ještě opakujete slovíčka na angličtinu, či odborné 

názvy rostlin….a pak přiběhnete do kostela, kde hrají varhany….a teď se to 

v nás kroutí: varhany, rostliny, chemie, to be, případně poslední sms od 

pěkné spolužačky (ten mobil před kostelem vypnu, aby nám to tam 

nehučelo)….a najednou je kázání….a já si uvědomím, že půlku mše svaté 

jsem nebyl schopen se soustředit…. No, někdy se mohu uklidňovat a 

navnadit i půl hodiny přede mší svatou a ono ta maturita, či zkouška mi 

pořád leží v hlavě, či v žaludku…tehdy je důležité to vzít jako úmysl: 

„Pane Ježíši, Ty to vidíš, tak mi pomoz, ať to dopadne alespoň relativně 

dobře…“ a když mě to bude pronásledovat, tak si to opakuj celou mši 

svatou – to bude Tvá oběť.   

 Tak už tam pěkně potichu sedím, koukám na oltář a připravuju 

se….a za chvíli to začne.  

 Samotná mše svatá by se dala rozdělit na 4 části: Úvodní obřady, 

Bohoslužba Slova, Bohoslužba Eucharistie, Závěrečné obřady.  
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 Po Úvodním zpěvu, který otvírá liturgií a který nás má uvést do 

tajemství, kněz líbá oltář – dává úctu místu, na které přijde Pan Ježíš. 

Hlavně ten oltář také připomíná samotného Ježíše a znamením kříže a 

úvodním pozdravem vstupujeme do slavení mše svaté.  

 Tady hned si ukážeme, proč byly některé kroky důležité v naší 

domácí přípravě na mši svatou. Vzpomeňme, že jsem v kostele na návštěvě 

u Pána Ježíše….tak, když mě někdo pozve a já mu nějak ublížil, chci si to 

vyříkat hned v úvodu, aby to celé setkání nějak neviselo…  

 Tak je tady hned úkon kajícnosti: je to chvíle, kdy mohu Panu Ježíši 

říct „Promiň!“ nad tím vším, co jsem si uvědomil již doma.  

 Formy úkonu kajícnosti jsou čtyři: První klasický: „Vyznávám 

se…“. Druhá forma je v podobě dialogu:“ Smiluj se nad námi, Pane. L.: 

Zhřešili jsme proti Tobě“, třetí forma je tvořená ze tří krátkých svolání 

zakončených slovy: „Pane, smiluj se nad námi.“, která lid opakuje. 

Poslední forma je kropení lidu na památku křtu – tato forma se může konat 

pouze o nedělích.  

 Po oslavném zpěvu „Pane, smiluj se“ či případném „Sláva na 

výsostech Bohu“ – které zpíváme o nedělích (kromě adventu a postu) a o 

slavnostech a svátcích, zaznívá jedna ze tří velkých modliteb „Modlitba 

dne“ anebo „Kolekta“. Je to důležitá modlitba! Když už se na návštěvě 

omluvím, hostitel to přijme, tak mu mohu říct, s čím za ním přicházím. A 

toto je to místo: po výzvě kněze „Modleme se“ mám chvilku ticha na to, 

abych tam Panu Ježíši řekl, proč jsem přišel. A ten kněz to pak přednese 

souhrnně za nás jako „kolektiv“. A pak budeme čekat, co nám Pan Ježíš 

řekne….ale o tom si napíšeme až příště.  

P. Filip Foltán 

Adventní aktivita pro děti 

Od adventu bych byl rád, kdyby se více zapojily děti do liturgie. 

Během dětských mší svatých jsme začali děti „přinášet“ jako náš duchovní dar 

v obětním průvodu.  

V adventu chci, aby DĚTI V OBĚTNÍM PRŮVODU CHODILI 

KAŽDOU MŠI SVATOU a ne jen tak, ale nesly by svázanou slámu – to by 

byl symbol jejich účasti na mši svaté, tedy i jejich modlitby o adventu. Tuto 

slámu by vložily do pokladnice před oltářem a tím by připravovaly jesličky na 

Vánoce.   
P. Filip Foltán 
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Moje Princezno… NEBOJ SE 
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita 

mého života, z koho bych měl strach? (Žalm 27,1) 

 

 Svazuje Tě temnota a strach? Pojď ke mně a řekni mi, čeho se bojíš. 

Je to budoucnost? Tvé zdraví? Okolnosti? Tvé finance? Tvé bezpečí? 

Copak nevíš, že jsem Stvořitel a Král všeho? Patří mi veškeré zdroje ve 

vesmíru. Nic neunikne mé pozornosti, nic nepřekoná mou moc. Pamatuj, že 

jsem Tvůj Bůh a Tvá spása. Nikdy na Tebe nenaložím víc, než dokážeš 

unést. 

 Požádej mě ve víře, o co chceš, poslouchej, co Ti říkám, a pocítíš, 

jak Tvůj strach odchází. Jsem Tvůj Pán a Bůh a je mi potěšením o Tebe 

pečovat, mé dítě. Proto se neboj, moje Princezno. Jsem Ti vždy nablízku. 

S láskou 

 Tvůj Král a nebojácný Vůdce. 

 
Milované Princezně, S. R. Shepherd, 2015; Zpracovala Eliška Dvořáková 

Kostnice; získání odpustků 

 Kostnice bude denně otevřena v dušičkovém oktávu. Od 31.10.2015 

- 8. 11. 2015 bude naše kostnice denně otevřena od 10.00 - 12.00 a pak od 

15.00 - 17.00. Cílem je možnost modlitby a získání odpustků pro duše 

v očistci. Zvu vás všechny k modlitbě.  

 Co jsou odpustky a co je potřeba udělat proto, aby je naši zemřelí 

získali, na to nám odpoví P. Petr Šikula, rektor papežské koleje 

Nepomucenum v Římě: 

 
P. Filip Foltán 

 

Otázka: 

Dobrý den, mám dotaz, týkající se odpustků pro duše v očistci teď začátkem 

listopadu. V archivu jste v roce 2002 napsali: 

 

Pro získání plnomocných odpustků platí tyto základní podmínky: 

1. vyloučení zalíbení ve hříchu, a to i lehkém; 

2. vykonání svátosti smíření (v blízké době, nemusí být týž den); 
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3. týž den přistoupit k eucharistii; 

4. modlitba na úmysl Svatého otce; vykonat skutek předepsaný k získání 

plnomocných odpustků. 

 

Pokud se jedná o skutky, patřil tam i: 

"návštěva hřbitova od 1. do 8. listopadu spojená s modlitbou za zesnulé 

(pouze pro duše v očistci); 1. a 2. listopadu stačí návštěva kostela;" 

Potřebovala bych vědět, jak dlouhá je asi "blízká doba" vykonání svátosti 

smíření. Když je člověk třeba zrovna teď nemocný, může to být týden, 14 

dní nebo jsem ještě slyšela, že do 20 dní před nebo po inkriminovaném dni. 

Náš kněz mi ale tvrdil, že nic takového není, že to musí být přesně v ten den 

a hotovo. Ale to se mi nezdá, když je třeba někdy fronta u zpovědnice a 

nedostane se na člověka, že by měl smůlu?  

 

A druhý dotaz:1. a 2. listopadu stačí jen návštěva kostela s modlitbou za 

zemřelé, nebo to musí být i účast na mši svaté, kvůli svatému přijímání? 

Taky mi není jasné, kdy se pro duše v očistci získají odpustky plnomocné a 

neplnomocné. 

Takže vás prosím, napište mi úplně detailně, co který den od 1.11 do 9.11 

musím udělat, pokud chci získat plnomocné odpustky. A kdy získám ty 

neplnomocné, ať už v tom mám konečně nejen já jasno. Nejlépe 

schématicky, třeba takto: 

 

Získání plnomocných odpustků: 

Co je třeba pro to udělat: 

1. 11. ........ 

2. 11. ........ 

8. 11. ........ 

 

Získání neplnomocných odpustků: 

Co je třeba udělat: 

1. 11. ........ 

2. 11. ........ 

8. 11. ........ 

 

Moc vám děkuji a těším se, že budu konečně v obraze. 

Anna 
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Odpověď: 

Schematicky a přehledně by to mohlo vypadat takto: 

Definice odpustků  
Odpustek je odpuštění časného trestu od Boha za hříchy, odpuštěné již co 

do viny (ve svátosti smíření). Odpuštění získává řádně disponovaný věřící 

po splnění stanovených podmínek skrze činnost církve, která jako 

služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a přivlastňuje z pokladu 

zadostiučinění Krista a svatých. (kán. 992 CIC) 

Smyslem odpustků není pouze pomoci věřícím odčinit tresty za hřích, ale 

také povzbudit je ke skutkům zbožnosti, pokání a lásky. 

 

Rozdělení odpustků  
Odpustek je částečný nebo plnomocný podle toho, zda osvobozuje z 

časného trestu z části nebo úplně (kán. 993). Plnomocný odpustek odpouští 

celý časný trest za hříchy, které byly již vyznány ve svátosti smíření a 

odpuštěny co do věčného trestu. Částečný odpustek odpouští část časného 

trestu. Toto rozdělení plnomocný/částečný pochází z období středověké 

církve, kdy ze při svátosti smíření udílelo tzv. tarifní pokání, jež trvalo 

delší dobu (např. 50 dní postu o chlebu a vodě). Částečný odpustek, např. 

„odpustek 40 dní“, smazával 40 dní tohoto pokání. Kajícník tedy mohl svůj 

časný trest za hřích, v našem příkladě 50 dní postu o chlebu a vodě, odčinit 

splněním podmínek pro odpustek, který sňal část jeho trestu (např. 

odpustkem skutku milosrdenství). Připomínám ovšem, že šlo o odpuštění 

časného trestu, nikoliv odpuštění hříchu jako takového (viny). 

V současné době se určování částečných odpustků časovým vyměření 

(čtyřicetidenní odpustek) nepoužívá. Pokud někdo se „zkroušeným 

srdcem“ plní podmínky pro získání částečných odpustků, pak kromě 

odpuštění části časného trestu získává na přímluvu církve i odpuštění viny 

(netýká se pochopitelně viny těžkých hříchů, u kterých musí předcházet 

svátost smíření).  

 

Obecné podmínky pro získání odpustků  
1. křest v katolické církvi 

2. nebýt v kanonickém trestu 

3. být ve stavu milosti, a to alespoň na konci vykonání předepsaných 

skutků. (např. odpustek vázaný na konání několikadenních duchovních 

cvičení získává i ten, kdo přijme svátost míření až na konci cvičení). 

4. mít úmysl odpustek získat 
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5. splnit skutky předepsané pro získání odpustků 

 

Každý věřící může získat plnomocné či částečné odpustky buď pro sebe, 

nebo za duše v očistci. Nelze je získávat pro jiné žijící osoby. 

 

Podmínky pro získání plnomocných a částečných odpustků  
Pro získání plnomocných odpustků platí tyto podmínky: 

1. svátost smíření 

2. svaté příjímání 

3. modlitba na úmysl papeže (Otčenáš a Zdrávas Maria, popř. jiná 

modlitba) 

4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 

5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku. 

Pokud chybí plná dispozice (např. nejsou splněny všechny první čtyři 

podmínky), získává člověk pouze částečný odpustek, nikoliv plnomocný. 

První tři podmínky je třeba splnit zároveň, před nebo po vykonání 

předepsaného skutku pro získání, a to v rámci „několika dní“, přičemž je 

velmi vhodné, aby body 2 a 3 (svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže) 

byly splněny přímo v den konání skutku předepsaného pro získání 

odpustku. Svátost smíření tedy není nutná přímo v den získání odpustku, 

ale je třeba ji vykonat v rozmezí „několika dnů“, přičemž normy 

nestanovují, o kolik dnů se jedná. :-) Rozhodně by tato doba neměla 

přesáhnout 1 měsíc. Normy také mluví pouze o sv. přijímání, to je v 

ideálním případě možné přijmout během mše sv., pokud není možné se 

bohoslužby účastnit, tak i mimo mši sv. 

 

Získání odpustků během „dušičkového týdne“  
1. 11. - Slavnost Všech svatých 

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“) 

2. svaté příjímání (nejlépe v ten den) 

3. modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten den) 

4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 

5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: v kostele nebo na 

hřbitově se pomodlit modlitby Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci. 

 

2. 11. – Památka všech věrných zemřelých 

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“) 

2. svaté příjímání (nejlépe v ten den) 
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3. modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten den) 

4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 

5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: v kostele nebo na 

hřbitově se pomodlit modlitby Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci. 

(tedy to samé jako 1.11.) 

 

Od 3. 11. do 8. 11. – „dušičkový oktáv“ 

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“) 

2. svaté příjímání (nejlépe v ten den) 

3. modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten den) 

4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 

5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: pouze na hřbitově 

se pomodlit modlitby Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci. 

(na rozdíl od předešlých dvou dní je získání odpustků vázáno pouze na 

návštěvu hřbitova) 

 

Pokud chybí plná dispozice, tedy není některý z vypsaných bodů splněn, 

pak se získává pouze částečný odpustek. 

 

Další možnosti získání odpustků  
Toto jsou podmínky pro získání odpustů platné během „dušičkového 

oktávu“, ovšem příležitostí k jejich získání je během roku mnohem více. 

Pro kompletní přehled je dobré nahlédnout do Enchidirionu odpustků z 

roku 1999, vydaného česky MCM 2000. 

Dovolím si jednu malou poznámku na závěr. Odpustky nemáme chápat 

jako "obchodování" s Bohem, kdy si za splnění určitých podmínek "kupuji" 

spásu. To trošku souvisí s povrchní a možná zploštěnou presentací pojmu 

milosti a vykoupení v nominalistické teologii, která se využila v ne zrovna 

šťastný obraz směnného obchodu mezi člověkem a Bohem. Správně 

pochopený smysl odpustků je vést k prohloubení a opravdovosti života, 

realizaci vnitřního obrácení a aktualizaci přikázání lásky vůči Bohu a 

bližnímu. Někdo řekne, že to jsou všechno naprosto přirozené aktivity 

křesťana. V pořádku. Někdo má zase rád, když se mu občas připomene, co 

vše má dělat...  

 
http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=2342 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020826_enchiridion-indulgentiarum_lt.html
http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=2342
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Sv. Ondřej 

Postavení: apoštol, mučedník 

Patron: rybářů a obchodníků s rybami, proti 

dně a křečím, za dobrý sňatek 

Atributy: kříž ve tvaru X, provaz, rybářská síť 

Svátek: 30. listopadu 

 
 Rybář Ondřej byl spolu s Janem 

Zebedeovým učedníkem Jana Křtitele. Evangeliem 

popisuje jejich první setkání s Ježíšem takto: 

„Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých 

učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: „Hle, beránek Boží.“ Ti dva 

učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že 

jdou za ním, otázal se jich: „Co chcete?“ Řekli mu: „Rabbi (což přeloženo 

znamená: Mistře), kde bydlíš?“ Odpověděl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli 

tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem čtyř hodin 

odpoledne. 

 Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl 

Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl 

mu: „Nalezli jsme Mesiáše (což je v překladu: Kristus).“ Přivedl ho k 

Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se 

jmenovat Kéfas (což se překládá: Petr“)“ (Jan 1,35-42). 

 Ježíš Ondřeje a jeho bratra povolává slovy: „Pojďte za mnou a 

učiním z vás rybáře lidí.“ Oni opustili sítě a šli za ním“. (Mk 1,16-18) 

 

 Apoštol Ondřej zřejmě uměl velmi dobře řecky, proto se po seslání 

Ducha Svatého vydal na misie do Řecka. Tamější místodržící ho později 

odsoudili k trestu smrti na kříži za to, že jejich lid obrací na jinou víru a 

boří jejich chrámy. Protože Ondřej byl přesvědčen, že mu nepřísluší zemřít 

stejně jako Ježíš, žádal, jako jeho bratr, o kříž jiného tvaru. Kolem roku 60 

skonal na kříži ve tvaru X, dnes nazývaném „kříž sv. Ondřeje“. Aby byla 

jeho smrt pomalejší, nepřibili jej, ale pouze přivázali provazy. Během tří 

dnů, co Ondřej umíral, kázal ještě lidem shromážděným okolo. Mimo jiné 

údajně vyřkl tato slova: 
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 „Buď pozdraven, ó kříži, slavnostně uvedený Kristovým tělem a 

ozdobený jeho údy, jako by to byly vzácné perly. Dříve než Pán na tebe 

vystoupil, naháněls’ pozemský strach. Nyní naopak, vybavený nebeskou 

láskou, jsi přijímán jako dar. Věřící o tobě vědí, kolik radosti je v tobě, 

kolik darů máš připraveno. A tedy pln jistoty a radosti přicházím k tobě já, 

abys mě také přijal jásajícího jako učedníka toho, který byl na tobě 

pověšen… Ó blažený Kříži, který jsi přijal vznešenost a krásu Pánových 

údů!… Vezmi si mě a zanes mě daleko od lidí a odevzdej mě mému Mistru, 

aby mě skrze tebe přijal ten, který mě skrze tebe vykoupil. Buď pozdraven, 

ó Kříži, ano, opravdu, buď pozdraven!“ 

 Těmito slovy nám Ondřej předává poselství, které jistě platí i dnes, 

po téměř dvou tisíciletích. Kříž, tedy jakékoliv těžkosti, které nás v životě 

potkají, pro nás nabude úplně jiného významu, pokud jej přijmeme 

s podobnou pokorou, jako Ježíš přijal svůj kříž. Tím, že se za nás obětoval, 

vnesl také smysl do našeho utrpení. Víme, že již netrpíme zbytečně, ale 

s pohledem upřeným vzhůru, s nadějí na věčné spočinutí v Boží náruči. 

 

 Půjdu za Ježíšem se vším, co mám na srdci a případná utrpení budu 

přijímat jako část Kristova kříže… 

 

 Všemohoucí, věčný Bože, Tys povolal svatého Ondřeje za apoštola, 

aby hlásal evangelium a byl pastýřem Tvé církve; na jeho přímluvu stále 

ochraňuj a veď všechen svůj lid. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše 

Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a 

kraluje po všechny věky věků. Amen 

 
 závěrečná modlitba z breviáře; zpracovala Eliška Dvořáková 

Chcete být doma šťastnější? Chovejte se tam víc jako v práci. Fakt. 

 Doma zažíváme víc stresu než v práci, zjistili vědci z Penn State 

University. V rámci svého výzkumu sledovali 122 lidí, kteří si po několik 

týdnů během svých každodenních činností šestkrát denně měřili hladinu 

stresového hormonu kortizolu. Ukázalo se, že všichni, muži i ženy, ženatí i 

svobodní, s dětmi i bezdětní, bez ohledu na to, jakou mají práci, se doma 

stresují víc než v zaměstnání. 

 Já mohu jejich hypotézu jedině podepsat. A ani si nemusím měřit 

hladinu kortizolu. Mám z toho trochu výčitky svědomí. Práce je práce, ale 

http://online.wsj.com/articles/work-creates-less-stress-than-home-penn-state-researchers-find-1401749697
http://online.wsj.com/articles/work-creates-less-stress-than-home-penn-state-researchers-find-1401749697
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neměl by právě domov být oáza klidu a pohody, kde s písní na rtech 

vytahuju z trouby bublaninu z domácích třešní, zatímco děti si u stolu 

vyrábějí panenky z kukuřičného šustí? 

 Moc mě to netěší, ale přišla jsem hned na několik důvodů, proč se v 

práci stresuju míň než doma. 

 V práci nejsem zodpovědná úplně za všechno. 

 Když je v práci hotovo, tak je hotovo. Můžu odejít s čistou hlavou. 

Doma není hotovo nikdy a odejít není kam. 

 V práci si připadám jako expert na to, co dělám. Zatímco expert na 

výchovu dětí a manželské vztahy rozhodně nejsem. 

 Když po mně v práci někdo něco chce, hezky mě o to požádá. A 

když řeknu, že teď nemůžu, respektuje to. 

 V práci nikdo neječí, nebrečí, neházíme po sobě věcmi. 

Ale především: 

 Moje šéfová mě pochválí zhruba dvakrát až třikrát týdně. Já vím, že 

je to možná jen manažerský trik, jak motivovat zaměstnance k 

vyššímu výkonu. Ale to je mi fuk. Stejně mi to vždycky udělá 

radost. Zatímco můj muž – když se snažím v paměti dobrat k 

něčemu, za co mě v poslední době pochválil, vybavuju si jenom 

takové tiché „hmm“ asi před deseti dny, když ochutnával paellu, 

kterou jsem uvařila. V duchu jsem si to přeložila jako „je to 

výborný, Báro!“ Ale slyšela jsem jenom „hmm.“ 

Upřímně přiznávám, že já svého muže taky nechválím moc často. Možná 

bych se konečně měla začít chovat jako šéfová své rodiny. 

 
http://stastnyblog.cz/tag/prace/; zpracovala Petra Eliášová 

Požár 

 V lese propukl požár. Plameny nezadržitelně zachvacovaly houštiny 

a stromy. 

 Všechna zvířata se před ohněm dala na zoufalý úprk. Jen kolibřík 

letěl s kapkou vody v zobáčku opačným směrem než ostatní. 

„Co chceš udělat?“ ptal se ho lev. 

„Letím hasit požár!“ odpověděl malý ptáček. 

„S jednou kapkou vody…?“ 

„Přispívám svým dílem!“ odvětil kolibřík. 

http://stastnyblog.cz/tag/prace/
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 Loď narazila na útes a v boku se objevila díra. Poplach byl vyhlášen 

dost pozdě, ale většina cestujících už běžela k záchranným člunům. 

 Jen dva cestující zůstali připoutáni ve své kabině. Jmenovali se 

„Ne-můžu-to-zvládnout“ a „Kdo-mi-to-udělá“. 

 Potopili se s lodí. 

 
Bruno Ferrero: Hvězdy pro duši; zpracovala Aneta Pokorná 

Mše svaté s intencemi v listopadu 2015 

Neděle 1. listopadu 

Slavnost VŠECH 

SVATÝCH – doporučený 

svátek 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Marii a Jana Němcovy a jejich rodiče 

10:00 (Sirákov) Za Josefa a Věru Roseckých, 

Václava Nováka, jejich rodiče a celý rod 

Pondělí 2. listopadu 

VZPOMÍNKA NA 

VŠECHNY VĚRNÉ 

ZEMŘELÉ 

7:30  (Kostnice) Za všechny zemřelé 

12:00 (Kostnice) Na úmysl Sv. otce 

17:30 Za Františka Mokrého, manželku a děti 

Úterý 3. listopadu 
17:30 Za rodiče Holcmanovy, Dienerovy, 

jejich rodiče a duše v očistci 

Středa 4. listopadu 

Památka sv. Karla 

Boromejského, biskupa 

17:30 Za Jana Roseckého a celou živou i 

zemřelou přízeň 

Čtvrtek 5. listopadu 17:30 Za nová kněžská a řeholní povolání 

Pátek 6. listopadu 17:30 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 7. listopadu 
7:30 Za Josefa Synka, rodiče a rodiče 

Kohoutovy 

Neděle 8. listopadu 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Josefa Eliáše, sestru Alenu, rodiče a 

rodiče Kašpárkovy 

10:00 (Sirákov) Za Jana Košáka, sestru a 

rodiče, rodiče Augustinovy, syny a snachu 

a za celou přízeň  

Pondělí 9. listopadu 

Svátek Posvěcení lateránské 

baziliky 

17:30 Za Felixe Vystrčila, živé i zemřelé 

členy jeho rodiny 
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Úterý 10. listopadu 

Památka sv. Lva Velikého, 

papeže a učitele církve 

17:30 Za Lenku Zvolánkovou, manžela, rod 

Mokrých, rodiče Homolovy a duše 

v očistci 

Středa 11. listopadu 

Památka sv. Martina, 

biskupa 

17:30 Za rodiče Vlčkovy, syna, zetě a duše 

v očistci 

Čtvrtek 12. listopadu 

Památka sv. Josafata, 

biskupa a mučedníka 

17:30 Za Josefa a Boženu Kubovy, jejich 

dceru, syna, rodiče a sourozence 

Pátek 13. listopadu 

Památka sv. Anežky České, 

panny 

17:30 Za Marii a Jana Bencovy a rodinu 

Markovu 

 Sobota 14. listopadu 
7:30 Za Matěje Frömla, dvě manželky a 

celou živou a zemřelou přízeň 

Neděle 15. listopadu 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Ladislava a Blaženu Vosmekovy, 

Františka Lemperu a rod Vosmeků a 

Lemperů 

10:00 (Sirákov) Za rodiče Jarošovy a syna 

Bedřicha, rodiče Höferovy a syna 

Jaroslava a rodiče Wasserbauerovy 

Pondělí 16. listopadu 
17:30 Za Ludmilu a Jaroslava Pokorných a za 

živé i zemřelé členy rodiny 

Úterý 17. listopadu 

Památka sv. Alžběty 

Uherské, řeholnice 

17:30 Za dar zdraví a Boží ochranu 

Středa 18. listopadu 
17:30 Za Jana Mokrého, živou i zemřelou 

rodinu a duše v očistci 

Čtvrtek 19. listopadu 

17:30 Za Františka Čejku, rodiče, bratra 

Josefa, syna Miloslava a rodinu Štursovu a 

za Vlastimila Zástěru 

 Pátek 20. listopadu 
17:30 Za Marii a Bohuslava Eliášovy, jejich 

děti a ten celý rod 

 Sobota 21. listopadu 

Památka Zasvěcení Panny 

Marie v Jeruzalémě 

 

7:30 Za Františka a Cecílii Kohoutovy a 

oboje rodiče 
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Neděle 22. listopadu 

Památka sv. Cecílie, 

panny a mučednice 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Marii a Josefa Pojmanovy, jejich 

sourozence a celý rod 

10:00 (Sirákov) Za Josefa Štikara, celou 

rodinu a duše v očistci 

 Pondělí 23. listopadu 

17:30 Za Jana a Boženu Uttendorfských, 

vnuka Davida, rodinu Ficbauerovu, 

Holcmanovu a Fišerovu 

Úterý 24. listopadu 

Slavnost sv. KLEMENTA 

I., PAPEŽE A 

MUČEDNÍKA 

17:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní 

s prosbou o další ochranu pro celou rodinu 

Středa 25. listopadu 
17:30 Za Kateřinu Jarošovou, rodinu a za 

rodinu Imramovských a Strašilovu 

Čtvrtek 26. listopadu 
17:30 Za rodiče Filipovy, dva syny a Josefa 

Pokorného 

Pátek 27. listopadu 
17:30 Za Kateřinu Jágrovou, zemřelé členy 

rodiny Jágrovy a duše v očistci 

Sobota 28. listopadu 
7:30 Za kněze, kteří sloužili v naší farnosti a 

jejich sourozence 

Neděle 29. listopadu 

7:00 Za Jaroslava Veselého, manželku a 

synovce Pavla 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za rodinu Hanusovu a 

Sobotkovu 

Pondělí 30. listopadu 
17:30 Za Marii a Vladimíra Špinarovy a 

oboje rodiče 

Změny vyhrazeny 

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 22. listopadu 2015 

Změna uvedených údajů vyhrazena (nutno sledovat ohlášky). Neprodejné! 
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Nížkov, Nížkov 10, 592 12 

tel.: 566 675 129, IČ: 48895661, bankovní spojení: 165081021/0300 
webové stránky: www.farnost-nizkov.cz 

P. Filip Foltán – administrátor farnosti: f.foltan@email.cz, 608 316 272 
Petra Eliášová – šéfredaktorka farního listu: petapochop@seznam.cz 

Romana Pešáková, Eliška Dvořáková, Aneta Pokorná – redaktoři farního listu 


