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FFaarrnníí  lliisstt  7755     

  Římskokatolické farnosti Nížkov 

     Motto:  

   „Život je výzva – přijmi ji.“ 

         (Matka Tereza) 

 

 

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 pečovali o stvořený svět, který jsme dostali 

jako nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí 

pokolení. 

▪ Evangelizační: Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání 

mezi křesťanskou vírou a asijskými národy. 

▪ Národní: Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich 

farnostech a společenstvích s úctou a láskou a umíme jim citlivě dát 

najevo svou vděčnost za jejich modlitby, oběti a životní moudrost. 

▪ Farní: Aby postní doba se pro nás stala zdrojem milosrdenství k 

sobě i k bližním.  

Anděl Páně.. 
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Úvodník     

Moji milí farníci,  

 s díkem za lednové aktivity a vaši štědrost při Tříkrálové sbírce, 

společné pouti k Bráně Milosrdenství do Hradce Králové, či osobní 

pozornosti k mé osobě, vstupujeme do nového měsíce.  

 Letošní únorový měsíc je pro nás důležitý v tom smyslu, že hned na 

prahu měsíce vstoupíme do postní doby. Tato doba má trojí rozměr: půst, 

modlitba, almužna. Mohli bychom si denně tyto tři rozměry uvědomovat.  

 Půst nejenom od jídla, ale také půst očí, půst sluchu, půst 

slov….toto bych chtěl nějak držet v postní době.  

 Modlitba nás vede blíže k Pánu, o to víc jí máme dávat důraz 

v postní době. Kromě mše svaté, kterou bychom mohli v postní době 

vykonat třeba i v týdnu, bychom mohli naší praxi zaměřit na křížovou cestu 

– v naší farnosti budeme mít možnost dvakrát týdně, či modlitbu sv. 

růžence.  

 Almužnou by mohl být jakýkoliv skutek tělesného nebo duchovního 

milosrdenství.  

 Svatý otec František nám dává krásný návod, jak tuto almužnu 

v letošní postní době plnit: „V čase modlitby, půstu a dobročinnosti lze 

rozjímat konkrétněji o těchto slovech proroka Izajáše: „Není půstem, který 

chci, spíše toto: rozvaž nespravedlivá pouta, uvolni uzly jha, utiskované 

propusť na svobodu, zlom každé jařmo! Lámej svůj chléb hladovému, 

popřej pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho, 

neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jako zora, tvá 

jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží 

sláva. Tehdy budeš volat, a Hospodin ti odpoví, křičet o pomoc, a on řekne: 

»Zde jsem!« Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-

li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé 

světlo, tvůj soumrak se stane poledním jasem. Hospodin tě stále povede, v 

nedostatku ukojí tvou touhu, posílí tvé údy. Budeš jako zavlažovaná 

zahrada, jako živé zřídlo, jehož voda nevysychá“ (Iz 58,6-11).“ (MV17) 

 Poslední, důležitý rozměr doby, do které vstupujeme, nám 

připomenul náš biskup na prahu svatého roku milosrdenství: „ Jsem to já, 

kdo nejvíce potřebuje pokání a odpuštění, aby mohl následovat Krista ve 

světě. Vždyť Milosrdenství je základem a nezbytnou podmínkou spásy. 

Nemohu svět napravit, nic dobrého v něm vykonat, pokud se nejprve 
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pokorně neskloním před Pánem a nepožádám ho o slitování, pokud se z 

tohoto zdroje sám ve vší pokoře nenapiji. Jsem to já, kdo se dříve než ten, 

koho mám tendenci posuzovat, potřebuje odvrátit od hříchu a zla. Jsem to 

já, kdo jako první musí pocítit svoji naprostou závislost na Božím 

milosrdenství, kdo jako první musí vzdávat díky za Boží Lásku a radovat se 

z ní. Pak teprve mohu toutéž bránou chrámu vyjít ven, abych o Božím 

Milosrdenství svědčil ve světě kolem sebe.“ Je to krásný impulz 

k zpytování svědomí a pak k dobré svátosti smíření.  

 Ať tato doba je pro nás pro všechny požehnáním.  

 
+P. Filip Foltán 

Z mého soukromého diáře 

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

ve farnosti) 

 

 5. 2. - 6. 2. - pastorace ministrantů  

 8. 2. - vikariátní konference, Chotěboř  

 15. 2. - Praha 

 19. 2. - 20. 2. – pastorace děvčat v liturgické službě, Dvůr Králové 

 nad Labem  

 20. 2. - 27. 2. - dovolená  
P. Filip Foltán 

Změna bohoslužeb 

V únoru budu zastupovat P. Pavla Sandtnera v Přibyslavi, z toho důvodu 

budou některé bohoslužby upraveny.  

 V Sirákově bude mše svatá s nedělní platností v 17.00 hod 6. 2. a 

13. 2. 

 Na popeleční středu bude mše svatá v 17.00!, kdyby tuto mši svatou 

někdo nestihl, v Přibyslavi bude mše svatá v 18.30. Při těchto mších     

svatých se bude udělovat popelec. Na první postní neděli se popelec 

udělovat nebude.  

 Poslední únorový týden budu čerpat dovolenou.  
P. Filip Foltán 
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Akce, události, nabídky 

 1. 2. (pondělí) 17:00 - setkání dětí na faře 

 2. 2. (úterý) Žehnání hromničních svící  

 3. 2. (středa) Svatoblažejské požehnání 

 4. 2. (čtvrtek) Adorace za povolání; příprava na biřmování 

 5. 2. (pátek) 9:00 - pastorace nemocných Nížkov; 16:30 - svátost 

smíření v kostele, tichá adorace 

 5. 2. - 6. 2. (pátek – sobota) diecézní formace mladších ministrantů  

 8. 2. - 14. 2. (pondělí – neděle) jarní prázdniny  

 10. 2. (středa) popeleční středa, udílení popelce 

 12. 2. (pátek) pastorace nemocných v domě s pečovatelskou službou  

 13. 2. (sobota) setkání mládeže  

 15. 2. (pondělí) 17:00 - setkání dětí na faře 

 16. 2. (úterý) 10:00 - setkání maminek s dětmi 

 18. 2. (čtvrtek) příprava na biřmování 

 19. 2. (pátek) pastorace nemocných v okolních vesnicích  

 29. 2. (pondělí) 17:00 - setkání dětí na faře 
 

Změny vyhrazeny 

Křížová cesta v postní době 

 Každý pátek v 17.00 – vede kněz, v tyto pátky nebude adorace, 

svátost smíření bude po mši svaté. 

Každou neděli v 17.00 - kromě 21. 2., kdy bude křížová cesta až od 18.00 

kvůli divadlu, které bude od 16 hod v sokolovně.   

 

Vede skupina:  

První postní neděle - 14. 2. – skupina modlitby matek 

Druhá postní neděle - 21. 2. (v 18.00!!) - maminky s dětmi 

Třetí postní neděle - 28. 2. - ministranti 

Čtvrtá postní neděle - 6. 3. - mládež  

Pátá postní neděle - 13. 3. - děti, připravující se na první svaté přijímání  

Květná neděle - 20. 3. - biřmovanci  

 
P.Filip Foltán  
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Pouť ke svaté bráně v Hradci Králové 

 V úterý 19. 1. podnikla naše farnost pouť ke svaté bráně do Hradce 

Králové a zároveň nás čekalo večerní představení divadelní hry Richard III. 

 Ne zcela naplněný autobus podpořili i někteří farníci z Přibyslavi. 

Příjezd našeho autobusu očekával již ve zmíněném cíli náš pan farář, který 

nás hned doprovodil ke katedrále Sv. Ducha, jejíž brána byla vybrána ve 

Svatém roce Milosrdenství, aby sem lidé přinesli své modlitby a čerpali z 

pramenů milosti lásku, odpuštění, obrácení. Společně jsme se v kostele 

pomodlili, abychom Bohu svěřili bolístky či lidi, za které jsme tuto cestu 

též podnikli. 

 Milá paní kostelnice se nás ujala, provedla katedrálou, seznámila 

nás i s její historií a pověděla, proč patří mezi tak vyhledávané památky. 

Mají tu totiž duchovní poklad, a to relikviář s ostatky sv. papeže Jana Pavla 

II., kde se ukrývá kapka krve a pramen vlasů. 

 Po prohlídce jsme zamířili do Nového Adalbertína, kde jsme v kapli 

sv. Vojtěcha odsloužili mši a po skončení jsme se pomalu odebrali ke 

Klicperovu divadlu, kde nás čekala hra Williama Shakespeara. 

 Divadélko působilo milým a teplým dojmem. Vstupenky nás 

směrovaly na balkon, kde jsme se pohodlně usadili a plni očekávání 

vyčkávali začátek představení. 

 Hra Richard III. nám byla naservírovaná jako středověká komedie, 

která začínala spíše tragicky, vše je ale umocněno kabaretní úpravou. Je to 

vlastně kabaret o bezmoci mocných. 

 Vy, kteří jste poznali Pavlínku Štorkovou jako drobnou a 

sympatickou herečku, byste ji těžko hledali v roli padoucha, který opravdu 

nezná bratra. Ona sama ztvárnila hlavní mužskou roli Richarda III. Její 

postava je plná neodolatelného cynického humoru, ale i chorobné 

ctižádosti, panovačnosti, nedělá jí problém klamání, lhaní, ale i vraždění. 

 Její výkon musel být provázen i velmi náročným našlapováním 

kvůli pověstnému hrbu a zakrslé paži, ale Pavlínka si i s tímto nedostatkem 

poradila výborně. Její herecký výkon byl plný emocí, tudíž představení 

bylo velmi živé, plné dramatu, mělo sílu i ducha zároveň. 

 Zjemnění dramatických scén přineslo vystoupení žáby a ptáka. 

Vidění žáby, která vše vidí z „podhledu“ a ptáka, který má svůj „nadhled“, 

nás i pobavilo. 

 Ve finále zvítězilo dobro, láska a obrat k lepšímu. 
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 Velmi nás ale oslovil závěrečný monolog jednoho z herců, jehož 

slova měla sílu a byl to takový vzkaz „těm mocným“. 

 Hned nato jsme všem účinkujícím složili poklonu velkým 

potleskem za jejich krásné 

vystoupení. 

 Naše pouť tím splnila 

duchovní i kulturní stránku, 

za což, pane faráři, velmi 

děkujeme. 

 Věříme, že nás zase 

někdy příště překvapíte 

naplánovaným divadelním 

představením. Již teď se moc 

těšíme. 
Pavlína Štorková jako Richard III. 

 
Alena Bartoníčková a Monika Sobotková 

Směrnice pro postní dobu 

Příležitost být spolu  

 Půst je doba výjimečná! Mnohdy se nám stává, že během roku jen 

s velikým vypětím nacházíme čas na blízké – partnera, děti, přátele. Proto 

vyhlížíme např. čas dovolené, kdy konečně můžeme být spolu. 

V podobném významu se odehrává i doba postní. Během roku nám totiž 

často uniká čas na modlitbu a prostor pro Boha. Proto již více jak sedmnáct 

set let církev praktikuje jako přípravu na Velikonoce postní dobu, která má 

tři sloupy: Modlitbu, půst a almužnu. V postu nejde ani tolik o jídlo, jak se 

populárně lidé domnívají. Jde mnohem více o čas, o vytvoření prostoru pro 

Boha. Právě v období postní doby jsme pozváni hledat více času na Boha. 

Zřeknutí se jídla či zábavy má vést k plné soustředěnosti na Boha ještě 

jinými prostředky než jen modlitbou. Je to čas přípravy, vnitřního 

probuzení, oživení naděje a touhy.  

 

Půst „zdrženlivosti“ a půst „újmy“ 

 Protože jde o touhu po intenzitě vztahu s Bohem nejen jednotlivců, 

ale celého společenství, spojujeme se na začátku Postní doby (na Popeleční 

středu) a uprostřed Velikonočního tridua (na Velký pátek) společným 
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půstem „zdrženlivosti“ a také „újmy“.  „Zdrženlivost“ se vztahuje na maso 

teplokrevných zvířat, protože byla v tradici vždy považována za určitý 

komfort v běžné stravě. Ryby byly naopak chápány jako pokrm chudých a 

půst zdrženlivosti se na ně nevztahuje. Tento půst se týká všech křesťanů 

od 14 let. Na Popeleční středu a Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 

do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni také půstem „újmy“, což znamená, 

že pouze jednou za den se smí najíst do sytosti. Tento výraz nabídnutí sebe 

sama Bohu, je také cestou sebeovládání a navíc prostředky ušetřené postem 

shromažďujeme pro nějaký charitativní účel. Tyto ušetřené prostředky se 

slavnostně přinášejí na Zelený čtvrtek při večerní liturgii jako výraz 

solidarity našeho společenství s těmi, kteří jsou v nouzi.  
Michal Němeček 

 

Text církevního práva k tématu postu  

Kající dny 

 Kán. 1249: Všichni křesťané, každý svým způsobem, jsou z božího 

zákona povinni činit pokání; aby se všichni určitým zachováváním pokání 

navzájem spojili, stanovují se dny pokání, v nichž se křesťané zvláště 

věnují modlitbě, konají skutky zbožnosti a lásky a také sebezápor tím, že 

své vlastní povinnosti věrněji plní a že zachovávají pokání újmou a 

zdrženlivostí od pokrmů podle následujících kánonů. 

 Kán. 1250: Dny a doby pokání v celé církvi jsou jednotlivé pátky 

během celého roku a doba postní. 

 Kán. 1251: Pokání zdrženlivosti od masa nebo jiného pokrmu podle 

předpisů biskupské konference se zachovává každý pátek v roce, pokud 

nepřipadne na den slavnosti; pokání zdrženlivostí i újmou se zachovává na 

Popeleční středu a na Velký pátek, v den utrpení a smrti našeho Pána Ježíše 

Krista. 

 Kán. 1252: Zákonem pokání zdrženlivosti jsou vázáni osoby od 

dovršeného čtrnáctého věku; zákonem pokání jsou vázáni všichni zletilý až 

do započatého šedesátého roku. Pastýři duší a rodiče dbají, aby také ti, kteří 

nejsou vázáni zákonem pokání zdrženlivostí a újmou z důvodu nezletilosti, 

byli vychováváni k správnému pochopení pokání. 

  
Kodex kanonického práva, Zvon, 1994; Smysl a praxe postu, 

směrnice pro půst, postní přikázání; 

http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Pravidla-pro-postni-dobu.html 

http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Pravidla-pro-postni-dobu.html
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Poutní zájezd do Rakouska 

 V letošním roce naplánoval pan farář Filip Foltán farní zájezd po 

rakouských klášterech. Za tímto účelem oslovil paní Moniku Trdličkovou z 

farnosti Kutná Hora, která již v minulosti zájezdy po rakouských klášterech 

organizovala. Ta byla ochotná pomoci s plánováním trasy a zajištěním 

ubytování. Zájezd je plánován v termínu 3. - 8. července 2016. 

 Přikládám předběžný časový snímek zájezdu s tím, že odjezd je 

závislý na termínu biřmování v naší farnosti. Pokud se bude muset 

biřmování posunout na 3. 7., odjížděli bychom až 4. 7. ráno a to přímo do 

Rakouska. Pokud by mohl být odjezd již 3. 7., trávili bychom první noc v 

Lednici a do Klosterneuburgu bychom dorazili již v 10 hodin.  

 Ubytování v Altausse-Lichtersberg je v malebné části Rakouských 

Alp, bude tam několik možností relaxace - Solný důl, to je krásný zážitek; 

výlet do st. Wolfgang-možnost plavení na lodičce po jezeře, výlet 

zubačkou nebo výlet do Salzburgu, to ještě upřesníme. Určitě využijeme 

alpskou přírodu i k turistice. Program zájezdu bude naplánován tak, aby 

byla možnost volby pro zdanější turisty i pro ty, kteří raději zvolí 

oddychovou variantu. 

 Věřím, že se nám s Boží pomocí podaří naplánovat a uskutečnit 

poutní zájezd k Vaší plné spokojenosti. 
 

Časový snímek  

3. 7. 2016        

Nížkov  Mikulov-

Valtice-

Lednice  

12.00  14.00 - program dle 

domluvy  

Lednice      19.00 - Ubytování  

4. 7. 2016        

Lednice  Přejezd  8:30  9.30  

Klosterneuburg  Prohlídka  10.00  11.30 s průvodcem  

Přejezd do 

Heiligenkreuz  

Přejezd  11.30  12.30  

Heiligenkreuz  MŠE  12.30  13.30  

Heiligenkreuz  Prohlídka  14.00  15.00 bez průvodce  

Přejezd do Göttweig  Přejezd  15.00  16.30  

Göttewig  Prohlídka  16.30  17.30 bez průvodce  
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Přejezd Pölten  Přejezd  17.30  18.00 – ubytování 

prohlídka města  

5. 7. 2016        

Přejezd do Lilienfeld  Přejezd  9.00  9:45  

Lilienfeld  Prohlídka  10.00  11.30  

Přejezd do Neuberg  Přejezd  11.30  13.00  

Neuberg  Prohlídka  13.00  14.00  

Přejezd do Mariazell  Přejezd  14.00  15.00  

Mariazell  MŠE  15.30  16.30  

Mariazell  Prohlídka  16.30  19.00  

Přejezd do Pölten  Přejezd  19.00  19.30 ubytování  

6. 7. 2016        

Mše st. Pölten  MŠE  7.00  8.00  

Přejezd do Melk  Přejezd  9.15  9.45  

Melk  Prohlídka  10.15  13.30 bez průvodce  

Přejezd do Altaussee  Přejezd  13.30  16.00 – ubytování 

prohlídka okolí  

Solný důl    18.00  19.30  

7. 7. 2016        

Přejezd do St. 

Wolfgang  

Přejezd          9.00  10.00  

St. Wolfgang  MŠE  10.30  11.30  

St. Wolfgang  Prohlídka  11.30  12.00  

Nebo Salzburg ???        

8. 7. 2016        

Přejezd do Linz  Přejezd  9.00  10.00  

Linz - St. Florian  MŠE  10.00  11.00  

Linz – st. Florian  Prohlídka  11.00  12.00  

Přejezd do Wilhering  Přejezd  12.00  12.30  

Wilhering  Prohlídka  12:30  14:00  

Přejezd do Nížkova    14:00  19:00  

Předběžná cena zájezdu 6600 Kč. 

Prosím zájemce o přihlášení v zákristii a uhrazení zálohy 3000 Kč co 

nejdříve, nejpozději však do 20. 2. 2016. Děkuji Vám. 
 

 Za farní radu Jana Vosmeková 
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Tříkrálová sbírka 

 

 

 

 

 

 

 

V  Havlíčkově  Brodě  dne  22.  ledna  2016 
Vážený Otče, 

ve Vaší farnosti Nížkov bylo při Tříkrálové sbírce vybráno celkem 

73.656,-  Kč. 

Buková 8  931,00  Kč 

Nížkov 35  958,00  Kč 

Poděšín 11  337,00  Kč 

Sirákov 13  850,00  Kč 

Špinov - Rosička 3  580,00  Kč 

 

Děkujeme Vám a vašim farníkům za spolupráci a pomoc při 

realizaci Tříkrálové sbírky 2016. Máme upřímnou radost z toho, že spolu 

s námi při koledování roznášeli Boží požehnání do domácností mnoha lidí 

dobré vůle. A tak se zapojili do činnosti Církve, kterou otec biskup svěřil 

Charitě, a to službu bližnímu. 

Vybrané finance budou použity zejména na zakoupení aut do služeb, 

které poskytujeme v domácnosti klientů. Dále budou z výtěžku sbírky 

podpořeny služby poskytované Oblastní charitou Havlíčkův Brod a projekt 

Adopce na dálku. 

Děkujeme všem, kteří se ve vaší farnosti zapojili do Tříkrálové 

sbírky, ať už jako asistenti, vedoucí skupinek nebo se jakkoliv postarali o 

organizační zabezpečení sbírky. Velké díky patří malým i velkým, 

kteří si vzali na hlavy královské koruny, protože bez jejich obcházení 

dům od domu, bez jejich zpívání a bez jejich obětavosti a ochoty by 

Tříkrálová sbírka nemohla být. Prosíme, sdělte jim naše upřímné 

poděkování. 
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 Díky samozřejmě směřujeme také všem, kteří jakoukoliv částkou 

přispěli do tříkrálových pokladniček. Všechny, kteří se zapojili do 

Tříkrálové sbírky, svěřujeme do našich modliteb. 

Přejeme Vám a vaší farnosti dobrý a požehnaný rok 2016. A 

těšíme se na další spolupráci. 

 

Za Oblastní charitu Havlíčkův Brod Bc. Jana Dománková, koordinátorka TKS 

 

 

 

Intence – úmysly mše svaté 

 Prošli jsme si strukturu celé mše svaté. V tomto posledním článku 

se zaměříme na to, co je pro nás podstatné – intence, nebo úmysl mše svaté.  

Jak jsem již psal v prvním článku, vždycky když jdu do kostela na mši 

svatou, tak jdu jako na návštěvu – aby proběhla komunikace. Když jdeme 

na mši svatou, tak má projít mezi mnou a Bohem komunikace.  

 Jak často si řekneme, že jsme se nesoustředili na mši svaté. – Proč? 

Čím bylo mé nitro naplněné? Toto je podstatné, toto si musíme uvědomit: 

čím je naplněné mé nitro, když vstupuji do kostela, před Boží Tvář?  

 Vezměme si obyčejný příklad: Dělám na stavbě, jsem unavený, ale 

spokojený, protože jsme tu střechu stihli udělat dřív, než začalo pršet. – 

Anebo opačně, nestihli jsme to a já jsem nervózní, zda se to stihne.  A 

s tímto vstupuji do kostela. Nic mě nebaví, protože nemám střechu hotovu. 

Tak proč se za to nepomodlit? Proč to nezahrnout do mše svaté?  

 Jak jsem již psal: v úvodní modlitbě po výzvě „Modleme se“ je 

chvíle ticha právě pro ty moje modlitby. A toto je úmysl mše svaté. Každý 

s ním může přijít a tuto mši svatou obětovat na tento úmysl.  

 Mše svatá je největší modlitba, protože je to oběť Pána Ježíše, který 

sebe sama přináší za nás. Tak sem patří úplně všechno.  

 Další pohled, velice důležitý, je tzv. intence mše svaté. Je to „naše 

mše svatá“, jdu „dát na mši za někoho“. Co tohle znamená?  

 Sv. Jan Pavel II. jednou napsal: „ kněz je člověk žijící sám proto, 

aby jiní nebyli sami.“ Kněz je ve farnosti pro věřící a oni k němu mají 

přicházet se svými radostmi, či trápeními. Mnozí mladí (z různých koutů 
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republiky) mi napíšou před písemkou, ať se za ně modlím, anebo mi sdělí 

radost, že se něco povedlo.  

 A toto ten kněz předkládá před Boží Tvář. V římské době tito lidé 

pozvali celou křesťanskou obec domů a připravili nejenom obětní dary, ale 

i jídlo po mši svaté. To byla jejich oběť. – Když bychom pozorně 

poslouchali čtvrtou eucharistickou modlitbu, tak v ní je to taky napsané: 

„… A ještě, Bože, prosíme: Pamatuj na všechny, za které ti tuto oběť 

přinášíme: Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže N., našeho biskupa 

N., na celý biskupský sbor a všechny služebníky církve, na ty, kdo přinesli 

své dary, a na všechny kolem shromážděné, na všechen svůj lid i na 

všechny, kdo tě hledají s upřímným srdcem.“  

 Mým darem může být radost z dobře vykonané práce, zkoušky, 

nebo poděkování za život při jubileu či modlitba za uzdravení někoho 

blízkého, anebo mohu se modlit i za sebe. Řeknu to tomu knězi a on se za 

mě modlí úplně vědomě.  

 Nejrozšířenější intencí je mše svatá za zemřelé. Modlíme se za ně, 

aby je Pán přijal do věčné slávy. Je to komunikace s církví. Mše za zemřelé 

se konávala hlavně ve výroční den jejich smrti. Staré pohanské kulty 

v tento den vařili jejich oblíbené jídlo a příbuzní ho jedli na jejich hrobech.  

 My se ve výroční den za ně modlíme. (To bývají tzv. výroční mše 

svaté.) A protože u Pána není čas, můžeme se za ně modlit kdykoliv.  

 Posledním zvykem jsou tzv. gregoriánské mše sv. Je to každodenní 

mše svatá za zemřelého nepřerušeně po třicet dní. Tento zvyk vznikl během 

pontifikátu sv. papeže Řehoře Velikého (590-604), kdy v jednom klášteře 

v Římě našli u opata Justína několik dukátů krátce před jeho smrtí. Protože 

to považovali za veliký prohřešek, nebyla mu poskytnuta útěcha jako 

umírajícímu (poslední pomazání). Pak dal za něj papež sloužit třicet dní 

mši svatou. Na třicátý den se Justín zjevil svému rodnému bratru Kapisovi 

s tím, že je z očistce vysvobozený.  

 V normální farnosti není možné tyto mše svaté sloužit, ale různá 

řeholní společenství jsou pro sloužení takových mší svatých připravena.  

 S intencí mše svaté je spojené tzv. mešní stipendium. Je to finanční 

nebo naturální odměna pro toho kněze, který mši svatou slouží. Měl by to 

být příspěvek na jídlo pro jeden den. Když v ten den slouží dotyčný kněz 

vícero mší svatých, tak se odvádí další odměna pro potřebné. V naší diecézi 

pan biskup před lety tuto praxi změnil a finanční odměnu přesunul na 

výdaje s cestováním.  
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 Na závěr chci moc poděkovat, že v naší farnosti jsou vždycky mše 

svaté obsazeny. Že pamatujete na své předky, ale také nezapomínáte na své 

blízké, na jejich potřeby, a že takhle společně předkládáme všechno, co 

nám leží na srdci, našemu Pánu.  

 
P. Filip Foltán 

Skutky milosrdenství 

Duchovní: 

1. poučovat neznalé. 

2. poradit nerozhodným. 

3. utěšovat zarmoucené. 

4. napomínat hříšníky. 

5. odpouštět urážky. 

6. snášet trpělivě obtížné osoby. 

7. modlit se k Bohu za živé i zemřelé. 

Tělesné: 

1. sytit hladové. 

2. napojit žíznící. 

3. obléci nahé. 

4. dát nocleh pocestným. 

5. navštěvovat nemocné. 

6. navštěvovat vězněné. 

7. pohřbívat mrtvé 

P. Filip Foltán 

U holiče 

 Jeden muž, stejně jako každý měsíc, šel k holiči. Začali spolu 

hovořit o různých věcech a najednou hovořili o Bohu. Holič řekl: „Víte, 

myslím si, že Bůh neexistuje.“ „Proč si to myslíte?“ zeptal se klient. 

 Holič odpověděl: „ Je to velmi prosté. Stačí jen vyjít na ulici, abych 

se přesvědčil, že Bůh není. Kdyby Bůh existoval, myslíte si, že by bylo 
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tolik nemocných? Existovaly by opuštěné děti a války? Kdyby Bůh byl, 

nebyla by žádná bolest ani utrpení.“ 

 Klient se zamyslel, chtěl něco říct, ale nakonec rezignoval. Nechtěl 

vyvolat nepotřebnou diskuzi.  

 Když holič dostříhal, klient zaplatil a odešel.  A v tom momentě 

uviděl na ulici člověka s dlouhými zacuchanými vlasy i vousy. Vypadalo 

to, že už delší dobu jeho vlasy i vousy neviděly holiče. Byl zanedbaný a 

špinavý. 

 Klient se vrátil k holiči a řekl: „Víte co? Holiči neexistují!“ 

 Holič se tomu velmi zasmál a pak se zeptal: „Jak to neexistují? Já 

jsem jeden z nich!“ 

 Klient, ale odporoval: „Ne! Holiči neexistují. Kdyby existovali, 

nebylo by tolik lidí s dlouhými vlasy a vousy, jako ten člověk na ulici.“ 

 „Ale ne. Holiči existují, jen lidé nás nehledají.“ odpověděl holič. 

 „No právě.“ řekl klient. „Přesně tak. Bůh existuje, to jen lidé ho 

nehledají. Proto je tolik utrpení a bolesti na světě. Bůh nesliboval dny bez 

bolesti, radost bez utrpení, slunce bez deště. Sliboval sílu na každý den, 

útěchu uprostřed slz a světlo na cestě.“ 

 
https://raduliks.signaly.cz/0802/u-holice; zpracovala Aneta Pokorná 

Mše svaté s intencemi v únoru 2016 

Pondělí 1. února 

17:30 Za Annu Roseckou, manžela a za 

živou a zemřelou rodinu Roseckých a 

Šlechtických 

Úterý 2. února 

Svátek Uvedení Páně do 

chrámu 

17:30 Za Ludmilu Peňázovou, manžela a 

syna a za nemocného synovce Marka 

Středa 3. února 
17:30 Za Annu a Jana Chvátalovy, 

nemocnou osobu a duše v očistci 

Čtvrtek 4. února 17:30 Za kněžská povolání 

Pátek 5. února 

Památka sv. Agáty, panny a 

mučednice 

17:30 Za děti a mládež 

https://raduliks.signaly.cz/0802/u-holice


 

│15│ 

Sobota 6. února 

Památka sv. Pavla Mikiho a 

druhů, mučedníků 

11:00 (Nížkov) Za rodinu Kohoutovu a 

Stejskalovu 

17:00 (Sirákov) Za rodinu Musilovu, 

Čeplovu a duše v očistci 

Neděle 7. února 

5. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Jaroslava Baumruka, rodiče, 

sourozence a duše v očistci 

10:00 (Sirákov) Mše svatá nebude 

Pondělí 8. února 
17:30 Za Boženu a Josefa Novotných a 

duše v očistci 

Úterý 9. února 
17:30 Za Blažeje a Marii Tůmovy a rod 

Tůmů   

Středa 10. února 

POPELEČNÍ STŘEDA 

- den přísného postu 

17:00 Za Pavla Bayerloho, celý rod Černů a 

Veselů 

Čtvrtek 11. února 17:30 Za dar víry, zdraví a Boží požehnání 

Pátek 12. února 
17:30 Za Josefa Šimanovského, rodiče, rod 

Kopeckých, Jarošů a Zdeňka Bublána 

Sobota 13. února 

7:30 Mše svatá nebude 

17:00 (Sirákov) Za Josefa Kučeru, sestru, 

rodiče, dar zdraví a Boží ochranu 

Neděle 14. února 

1. NEDĚLE POSTNÍ 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Bohuslava Poula, manželku a za 

živou a zemřelou rodinu Poulovu 

10:00 (Sirákov) Mše svatá nebude 

Pondělí 15. února 17:30 Za zemřelé rodiče a dvě sestry 

Úterý 16. února 
17:30 Za Bohuslavu Filipovou, rodinu 

Pospíchalovu a Filipovu 

Středa 17. února 
17:30 Za syna Jaroslava, synovce a duše 

v očistci 

Čtvrtek 18. února 

17:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní 

s prosbou o Boží ochranu pro celou 

rodinu  

Pátek 19. února 
17:30 Za Jana Mokrého a živou i zemřelou 

rodinu 

Sobota 20. února 7:30 Mše svatá nebude 
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Neděle 21. února 

2. NEDĚLE POSTNÍ 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Annu a Marii Němcovy a jejich 

rodiče 

10:00 (Sirákov) Za Bohumila Landu a jeho 

rodiče 

Pondělí 22. února 

Svátek Stolce svatého 

apoštola Petra 

17:30 Za Zdeňku a Jana Wasserbauerovy, 

Bohuslava Peřinu, rodiče a dvě sestry 

Úterý 23. února 17.30 

Středa 24. února 17.30 

Čtvrtek 25. února 
17:30 Za Josefa a Libuši Dočekalovy, rod 

Dočekalů a Šerejchů 

Pátek 26. února Mše svatá nebude 

Sobota 27. února Mše svatá nebude 

Neděle 28. února 

3. NEDĚLE POSTNÍ 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Václava Vlčka, rodiče a duše v 

očistci 

10:00 (Sirákov) Za Josefa a Věru 

Roseckých, Václava Nováka a celý rod 

Pondělí 29. února 17:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní 
 

Změny vyhrazeny 
 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 21. února 2016 

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 


