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Motto:
„Milosrdenství chci, a ne oběť.“
(Mt 9,13)
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: Aby rodiny v obtížných situacích dostávaly nutnou
podporu a děti mohly vyrůstat ve zdravém a klidném prostředí.
▪ Evangelizační: Aby křesťané, znevýhodňovaní a pronásledovaní
pro víru díky neutuchající modlitbě celé církve zůstali pevní a věrní
evangeliu.
▪ Národní: Ať se k matkám, které podstoupily interrupci a nesou v
srdci výčitky, lítost a bolest, umíme stavět s citlivostí, milosrdenstvím
a soucitem.
▪ Farní: Abychom se v postní době dobře připravili na obnovu svého
křestního vyznání.
Anděl Páně..
Aktuální stav účtu na obnovu varhan k 17. 2. 2016: 793 218,-Kč

Úvodník
Mojí milí bratři a sestry, chci vás krátce pozdravit uprostřed postní
doby, do které jsme na začátku února vstoupili.
Děkuji za společné slavení Popeleční středy, jsem moc potěšený
vaší účastí, byť byl změněný čas mše svaté. Děkuji taky paní Loubkové za
nádhernou postní výzdobu. Oltářní obraz a sochy překryté plátnem
symbolizujícím zástupy s popelovým křížem mají připomínat nás, kteří si
chceme pokáním připravit cestu k obnovení křestních slibů o velikonoční
vigilii, a tak nanovo žít své křestní povolání, což je brána ke svatosti.
Na mariánském oltáři máme možnost po celou postní dobu uctívat
ostatky svatého kříže, které jsou v mém soukromém vlastnictví.
Prosím věnujme pozornost pozvání svatého Otce k prožití 24 hodin
pro Pána. My tady budeme mít zároveň mini formaci starších ministrantů –
v této kategorii je přihlášených pouze pět chlapců, nicméně všechny zvu ke
společné modlitbě, adoraci a přednáškám, které nás mají připravit na
Velikonoce.
V kostele jste si mohli rozebrat postní kasičky. Výtěžek z nich
půjde tentokrát na opravu varhan, prosím doneste je na Zelený čtvrtek do
Getsemanské zahrady.
Dále se ve farním listě dozvíte o průběhu Velikonoc, či také o
pastoračním plánu na nejbližší půlrok.
Moc děkuji za vaši účast na křížových cestách a za flexibilitu
k rušení akcí během mé nemoci či za všechny projevy vůči mně i během
nemoci, či prostřednictvím darů.
Žehnám vám ze srdce k druhé části postní doby a již teď vám
vyprošuji pokojné Velikonoce – ať je prožijeme opravdu v Pánově
blízkosti.
+P. Filip Foltán

Velikonoce v Nížkově
Tak, jako je neděle vrcholem celého týdne, tak vrcholem celého
liturgického roku je svatý týden, ve kterém si připomínáme nejdůležitější
události naší spásy. Vrcholem celého týdne je pak posvátné Třídenní
utrpení, smrti a vzkříšení našeho Pána.
Vstup do tohoto posvátného týdne je spojen s Květnou nedělí.
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Květná neděle
V tento den se při mši svaté žehnají zelené ratolesti, nebo kočičky.
Prosím, abyste si tyto ratolesti přinesli. Také se při mši svaté naslouchá
Pašijím, události o Utrpení a smrti Páně, v letošním roce v podání sv.
Lukáše.
Květnou neděli začneme slavit v sobotu 19. 3. 2016 v 17.00
v Sirákově. V neděli ráno v 7.00 bude v kostele sv. Mikuláše v Nížkově
recitovaná mše svatá.
V 8.30 slavnostní mše svatá začne průvodem od fary, přes bránu do
kostela. Prosím všechny, kterým to jejich tělesné síly dovolí, aby se
průvodu zúčastnili. Pak bude zpívaná mše svatá, včetně pašijí a bude
užíváno kadidlo.
Odpoledne od 15.00 můžeme přistoupit ke svátosti smíření a tak se
připravit na slavení Velikonoc.
Pak už ve SVATÉM TÝDNU NEBUDU UDĚLOVAT ŽÁDNÉ
SVÁTOSTI S VÝJIMKOU PŘÍPADNÉHO POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH.
Celý den bude zakončen v 17.00 křížovou cestou v kostele sv. Mikuláše.
V pondělí, v úterý a ve středu svatého týdne bude mše svatá v 17.30
v kostele sv. Mikuláše v Nížkově.
Zelený čtvrtek
Je to den, kdy si připomínáme ustanovení svátosti kněžství, svátosti
oltářní a Pánovu výzvu k lásce k bližnímu. Den začnu slavit v Hradci
Králové v 9.00 slavením mše svaté s otcem biskupem Janem. V tento den si
kněží obnovují své kněžské sliby a s biskupem žehnají posvátné oleje: olej
katechumenů, olej nemocných a posvátné Křižmo. Budeme tam žehnat olej
pro naše biřmovance, které otec biskup pak v červnu bude biřmovat. Zvu
na tuto mši svatou naše ministranty, které tam rád odvezu. Prosím rodiče,
aby mi své děti nahlásili do Květné neděle.
Proč Zelený čtvrtek? V tento den se kdysi uděloval nový vstup do
Církve těm, kdo od víry odpadli. Celou postní dobu se připravovali, konali
pokání a biskup je v tento den pokropil svěcenou vodou na památku křtu.
Toto kropení dělal zelenou ratolestí, aby naznačil, že se jako uschlé
ratolesti opět zazelenali na stromě Církve. Od toho se říká „Zelený
čtvrtek“. Byl to den radostného pláče, protože to byla jediná a poslední
možnost, jak se vrátit do společenství církve.
Odpoledne se ráz slavnostnosti tohoto dne začíná měnit. Večerní
mše svatá na památku Pánovy večeře sice začíná slavnostně, ale hned
│3│

v úvodu se změní její ráz – z důvodu Jidášovy zrady i z vědomí našich
hříchů.
Mše svatá v kostele sv. Mikuláše začne v 17.30. Bude slavnostní,
s kadidlem. Po zpěvu Glória se „zavážou zvony“ a zmlknou varhany. Při
mši svaté si připomeneme také Pánovo přikázání lásky symbolickým
obřadem umývání nohou a v závěru přeneseme Eucharistii do Getsemanské
zahrady k eucharistické adoraci. Zpěvem „Ctíme tuto svátost slavnou“
můžeme za obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.
Pán nás v tyto dny zve: „Zůstaňte a bděte se mnou“ – budete mít
tuto možnost po mši svaté do 22.00 hodiny. Prosím, abychom zachovali
v kostele ticho, prostor k modlitbě a vážnosti těchto dní.
V tyto dny budou prázdné kropenky a obnažené oltáře
symbolizující opuštěnost Pána Ježíše.
Velký pátek je dnem přísného půstu a tiché modlitby.
V tento den se chci ráno v 8.00 pomodlit Denní modlitbu Církve
spolu s vámi. Kdo budete mít čas, přijďte se se mnou pomodlit tuto část
modlitby, kterou se Církev modlí odpradávna.
Historicky v naší zemi je to první Velký pátek, který je také státním
svátkem, proto můžeme slavit Bohoslužbu Utrpení a Smrti Páně v dobu,
kdy to Církev doporučuje, v dobu, kdy Pan Ježíš zemřel.
Obřady Velkého pátku začnou v kostele sv. Mikuláše v 15.00
hodin. Jsou složeny ze tří částí: Bohoslužby Slova, jejímž centrem jsou
Pašije, které budeme opět zpívat. Druhá část je úcta ke Svatému Kříži – je
to podstatná část bohoslužby. A poslední částí je podávání svatého
přijímání zakončené průvodem do Božího hrobu.
Délka obřadů je závislá na vás a na tom, jak budete uctívat Svatý
Kříž. Prosím o pružnost, nejlepší je se po dvojicích poklonit Svatému Kříži,
případně ho políbit. Starší ministranti budou instruováni, aby vám
ukazovali směr, prosím o spolupráci, aby obřady byli důstojné a zároveň
nebyli zbytečně zdlouhavé. Uctěním Svatého Kříže při dnešních obřadech
můžeme získat plnomocné odpustky.
Po skončení obřadů bude možnost tiché adorace v Božím hrobě do
22.00, kdy bude adorace ukončena.
Bílá sobota
Tento den je dnem tiché modlitby u Božího hrobu. Koordinací
modlitební stráže u Božího hrobu je pověřená členka farní pastorační rady
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paní Jitka Mokrá.
Opět tento den začneme společně modlitbou Ranních chval v 8.00.
Pak bude celý den tichá adorace u Božího hrobu, která bude zakončena
modlitbou Nešpor v 16.00. Pak bude kostel uzavřen veřejnosti vzhledem
k přípravě na slavení velikonoční vigilie.
Slavnost Kristova vzkříšení začneme slavit Velikonoční vigilií
v 19.00 požehnáním ohně. Tento oheň budeme žehnat před bránou do
kostela. Prosím všechny, kdo můžou, aby se tohoto obřadu zúčastnili.
Velikonoční vigilie má čtyři části:
První část je liturgie světla: skládá se z žehnání ohně a velikonoční
svíce. Pak z průvodu do kostela a je zakončená velikonočním
chvalozpěvem na světlo a svíci.
Druhá část je věnovaná Bohoslužbě Slova – v bohoslužbě slova se
rozebírají celé dějiny spásy. My při mši svaté vybereme z devíti čtení
pouze čtyři – tři ze Starého zákona a jedno z Nového zákona.
Třetí část je liturgie křtu. Požehná se křestní pramen, ve kterém
budou o Velikonocích křtěny děti, a my všichni si obnovíme křestní sliby.
Je to důležitý moment, na který jsme se měli celou postní dobu připravovat.
Při tomto obřadu můžeme získat plnomocné odpustky.
Poslední, čtvrtou částí, je liturgie Eucharistie – tu už známe z každé
mše svaté.
Velikonoční vigilie se nazývá Matkou všech vigilií. Je to noc, kdy
Církev bdí. Je smutné, když se lidi tohoto obřadu bojí a ve své náboženské
praxi ho vynechávají, protože je „dlouhý“. Liturgické předpisy liturgii
upravují tak, aby mohla trvat i celou noc – některé farnosti se scházejí nad
ránem a pak společně snídají. My jsme liturgii upravili únosně pro všechny,
neměla by trvat déle než dvě hodiny, což je přiměřený čas a naprosté
minimum. Proto prosím, ať je to opravdový vrchol celé naší postní doby.
Ať je projevem naší radosti z našeho života s Pánem a ne vypočítavosti, jak
to bude dlouhé…
V tuto noc se také mění čas! Takže budeme spát o hodinu méně.
V neděli Pánova zmrtvýchvstání bude pořad bohoslužeb klasický:
v 7.00, v 8.30 – slavnostní mše svatá s kadidlem a v 10.00 v Sirákově.
Velikonoční pondělí budou bohoslužby pouze dvě: v Nížkově
v 8.30 a v 10.00 v Sirákově.
P. Filip Foltán
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Akce, události, nabídky
























3. 3. (čtvrtek) - adorace za duchovní povolání; příprava na biřmování
4. 3. (pátek) 9:00 - péče o nemocné v Nížkově; 17:00 - křížová cesta;
kající pobožnost; svátost smíření; adorace – v rámci aktivity 24 hodin
pro Pána (do 21.00)
4. 3. - 5. 3. (pátek – sobota) diecézní pastorace starších ministrantů
5. 3. (sobota) 9:00 + 10:30 - dopolední příprava na velikonoční
svátky; 18:00 - setkání mládeže
6. 3. (neděle) 17.00 - křížová cesta
8. 3. (úterý) 10:00 - setkání maminek s dětmi
10. 3. (čtvrtek) příprava na biřmování
11. 3. (pátek) péče o nemocné – dům s pečovatelskou službou;
křížová cesta
12. 3. Farní a ekonomická rada
13. 3. (neděle) křížová cesta
14. 3 (pondělí) 17:00 – setkání dětí na faře
17. 3. (čtvrtek) příprava na biřmování
18. 3. (pátek) péče o nemocné v okolních vesnicích; křížová cesta
19. 3. (sobota) Diecézní setkání mládeže
20. 3. (neděle) Květná neděle, průvod a žehnání ratolestí; 15.00 –
17.00 předvelikonoční svátost smíření; křížová cesta
22. 3. (úterý) 15:00 - setkání maminek s dětmi
23. 3. (středa) po mši svaté schůzka ministrantů – liturgický nácvik
na Velikonoce
24. 3. (čtvrtek) Zelený čtvrtek – obřad umývání nohou, adorace
v Getsemanské zahradě
25. 3. (pátek) Velký pátek – den přísného půstu, obřady v 15:00,
adorace do 22:00
26. 3. (sobota) Bílá sobota – adorace 8:00-16:00; 19:00 Velikonoční
vigilie
26. 3. - 27. 3. (sobota – neděle) změna času
27. 3. (neděle) velikonoční neděle
Od 31. 3. (čtvrtek) bohoslužby v 18.00; příprava na biřmování
Změny vyhrazeny
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Pastorační plán nížkovské farnosti pro první pololetí roku 2016
LEDEN
9.1.
18. - 25.1.
19.1.
24.1.
ÚNOR
5. - 6.
8.2. - 14.2.
10.2.
12.2.
14.2.
19.2.
21.2.
26.2.
28.2.
BŘEZEN
4.3.
6.3.
4.3. – 5.3.
4.3. - 5.3.
6.3.
11.3.
13.3.
18.3.
19.3.
19.3.
20.3.
24.3.
25.3.
26.3.
27.3.

Tříkrálová sbírka
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Pouť ke svaté bráně do Hradce Králové a divadlo
Richard III.
Ekumenická bohoslužba v Sázavě
Diecézní formace ministrantů ML
Jarní prázdniny
Popeleční středa
Křížová cesta
Křížová cesta
Křížová cesta
Křížová cesta
Křížová cesta
Křížová cesta
Křížová cesta
Křížová cesta
Diecézní formace starších ministrantů XL
24 hodin pro Pána – postní duchovní obnova farnosti
Sbírka na setkání mládeže Krakow 2016
Křížová cesta
Křížová cesta
Křížová cesta
Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové
Sirákov – mše svatá v 17.00
Křížová cesta
Svátost smíření před velikonocemi
Zelený čtvrtek – adorace do 22.00
Velký pátek (15.00) – adorace do 22.00
Adorace od 8.00-16.00 Velikonoční vigilie v 19.00
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
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DUBEN
1. - 2.4
9. - 10.4.
15.4. - 17.4.
23.4.
23.4.
KVĚTEN
1.5.
3.5.
6.5. - 7.5.
8.5.
10.5.
15.5.
17.5.
21.5.
24.5.
29.5.
31.5.
ČERVEN
3.6.
4.6.
10.6.
29.6.
ČERVENEC
3.7.- 8.7.
2.7. - 8.7.
16.7.
20.7. - 31.7.

- Uzavření kůru a oprava varhan
Diecézní ministrantská formace ML
Pouť v Nížkově – 7.00, 8.30, 10.00 – v Sirákově nebude
mše sv.
Diecézní ministrantské setkání Želiv
Diecézní svatovojtěšská pouť do Libice nad Cidlinou
Velká brigáda, úklid stodol a okolí fary
První svaté přijímaní ve farnosti
Májová – BUKOVÁ
Diecézní formace starších ministrantů XL
Žehnání praporu dobrovolného hasičského
v Nížkově
Májová – ROSIČKA
Slavnost seslání Ducha svatého
Májová – PODĚŠÍN
Diecézní setkání dětí v Hradci Králové
Májová ŠPINOV
Žehnání varhan, Průvod Božího Těla po vsi
Májová – SIRÁKOV

sboru

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Biřmování
Noc kostelů
Te Deum na konci školního roku
Farní výlet do Rakouska
Dětský tábor
Jáhenské svěcení
Světové setkání mládeže Krakow
P. Filip Foltán
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Poselství Svatého otce Františka k postní době 2016
„Milosrdenství chci, a ne oběť“ (Mt 9,13)
Díla milosrdenství na cestě Svatým rokem
1. Maria jako obraz církve, která evangelizuje, protože je evangelizována
V bule vyhlašující Svatý rok jsem vyzval k tomu, aby se „postní doba
Svatého roku prožívala obzvláště intenzivně jako velká příležitost ke slavení a
zakoušení Božího milosrdenství“ (Misericordiae Vultus, 17). Výzvou
k naslouchání Božímu slovu a k iniciativě „24 hodin pro Pána“ jsem zdůraznil
prvořadost naslouchání tomuto slovu v modlitbě; a to především slovu
prorockému. Boží milosrdenství je vskutku hlásáním světu a každý křesťan je
vyzýván, aby s takovýmto hlásáním získal svou osobní zkušenost. Proto o
postní době vyšlu misionáře milosrdenství, aby byli pro každého znamením
Boží blízkosti a Božího odpuštění.
Maria přijala radostnou zvěst, kterou jí přinesl archanděl Gabriel, a
proto ve svém Magnificat prorocky opěvuje Boží milosrdenství, jímž si ji Bůh
vyvolil. Panna z Nazareta, Josefova snoubenka, se tak stává dokonalým
obrazem církve a evangelizuje, protože byla a stále je evangelizována
působením Ducha Svatého, jenž oplodnil její mateřské lůno. V prorocké
tradici je totiž milosrdenství už i etymologicky úzce spjato s mateřským lůnem
(rahamim) a také s velkorysou, věrnou a soucitnou dobrotou (hesed), jež se
uplatňuje v manželských a rodičovských vztazích.
2. Boží smlouva s lidmi: dějiny milosrdenství
Tajemství Božího milosrdenství se odhaluje v průběhu dějin smlouvy
mezi Bohem a jeho izraelským lidem. Bůh se vždy projevuje jako bohatý na
milosrdenství a je připraven zahrnovat svůj lid niternou něhou a soucitností,
především v těch nejdramatičtějších chvílích, když nevěrnost láme pouto paktu
a smlouvu je třeba znovu potvrdit na stabilnějším základě ve spravedlnosti a v
pravdě. Stojíme zde tváří v tvář skutečnému dramatu lásky, v němž Bůh hraje
roli zrazeného otce a manžela, zatímco Izrael je nevěrným dítětem nebo
manželkou. Právě obrazy z rodiny – jako je tomu v případě Ozeáše (srov. Oz
1-2) – mají ukázat, až do jaké míry se Bůh chce připoutat ke svému lidu.
Drama lásky dosahuje svého vrcholu v Synu, který se stal člověkem. V něm
nás Bůh zahrnuje svým nekonečným milosrdenstvím až do té míry, že se stává
„vtěleným Milosrdenstvím“ (Misericordiae Vultus,8). Ježíš z Nazareta je
synem Izraele se vším všudy, a to až tak, že vtěluje ono vnitřní naslouchání
Bohu, které od každého žida vyžaduje šema, jež je dodneška srdcem smlouvy
Boha s Izraelem: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.
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Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou
duší a celou svou silou“ (Dt 6,4-5). Boží Syn je Snoubencem, který činí
vše pro to, aby si získal lásku Snoubenky; poutá ho k ní jeho
bezpodmínečná láska, jež se zviditelní tím, že se s ní navěky zasnoubí.
To je pulzující srdce apoštolského kerygmatu, v němž má Boží
milosrdenství ústřední a základní místo. Ono je „krásou spásonosné lásky
Boží zjevené v Ježíši Kristu, jenž zemřel a vstal z mrtvých“ (apoštol.
exhortace Evangelii gaudium,36), je tím prvním hlásáním, kterému „se má ve
všech etapách a momentech katecheze stále znovu naslouchat a jež se má
různými způsoby hlásat“ (tamtéž,164). Milosrdenství „je výrazem Božího
zacházení s hříšníkem, kterému nabízí další možnost nápravy, obrácení a víry“
(Misericordiae Vultus,21), aby tak znovu navázal vztah s Bohem. V Ježíši
ukřižovaném jde Bůh až tak daleko, že chce dostihnout hříšníka na místě jeho
nejkrajnější vzdálenosti, právě tam, kde se ztratil a odloučil od něho. Dělá to
v naději, že tak konečně obměkčí zatvrzelé srdce své Snoubenky.
3. Skutky milosrdenství
Boží milosrdenství proměňuje srdce člověka, dává mu zakusit
věrnou lásku, a tím jeho samého uschopňuje k milosrdenství. Stále novým
zázrakem je to, že Boží milosrdenství může vyzařovat do života každého
z nás, motivovat nás k lásce k bližnímu a dávat impulz k tomu, co církevní
tradice nazývá skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Připomínají
nám, že naše víra se vyjadřuje konkrétními každodenními skutky, které
mají za cíl pomáhat našemu bližnímu na těle i na duchu a podle kterých
budeme souzeni: dávat mu jíst, navštěvovat ho, utěšovat, vzdělávat. Proto
si vroucně přeji, „aby křesťanský lid během Svatého roku přemýšlel
o skutcích tělesného a duchovního milosrdenství. To bude způsob, jak
probouzet naše svědomí často ukolébané tváří v tvář dramatu chudoby a jak
hlouběji pronikat k jádru evangelia, kde Boží milosrdenství upřednostňuje
chudé“ (tamtéž,15). V chudém se totiž Kristovo tělo „stává znovu viditelným
coby tělo, které je zmučené, bolavé, zbité, podvyživené a na útěku...,
abychom jej rozpoznali, dotýkali se jej a poskytovali mu péči“ (tamtéž).
Nevídané a pohoršující tajemství utrpení nevinného Beránka, pokračující
v dějinách: hořící keř nezištné lásky, před nímž si jako Mojžíš můžeme jen
zout opánky (srov. Ex 3,5) – tím spíše, když chudým je bratr nebo sestra
v Kristu trpící kvůli své víře.
Před takovouto láskou silnou jako smrt (srov. Pís 8,6) se tím
nejubožejším chudákem jeví být ten, kdo sám sebe za takového nepovažuje.
Myslí si, že je bohatý, ale ve skutečnosti je nejchudší z chudých. Je takový,
protože je otrokem hříchu, který ho nutí, aby bohatství a moc používal nikoli
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ke službě Bohu a druhým lidem, ale k tomu, aby v sobě potlačoval vědomí, že
ani on není ničím jiným než ubohým žebrákem. Čím větší jsou bohatství a
moc, jimiž disponuje, tím větší může být jeho klamné zaslepení. Může dojít až
tak daleko, že ani nebude chtít vidět chudého Lazara, který žebrá u dveří jeho
domu (srov. Lk 16,20-21) a je obrazem Krista, jenž si v chudých vyprošuje
naše obrácení. Lazar je tou možností k obrácení, kterou nám Bůh nabízí a
kterou možná my ani nevidíme. Toto zaslepení je doprovázeno pyšným
blouzněním o všemohoucnosti, v němž se neblaze ozývá ono ďábelské „budete
jako Bůh“ (Gen 3,5), které je u kořene každého hříchu. Takové blouznění
může nabýt i sociální nebo politické podoby, jak to ukázaly totalitní režimy
20. století a jak to dnes ukazují ideologie unifikovaného technicko-vědeckého
myšlení, které se snaží učinit Boha bezvýznamným a člověka chtějí
zredukovat na manipulovatelnou masu. A zároveň to mohou ukazovat i
struktury hříchu spojené s falešnými rozvojovými modely založenými na
zbožštění peněz. Ty vedou ke lhostejnosti bohatších lidí a společností k osudu
chudých, před nimiž zavírají dveře a dokonce je nechtějí ani vidět.
Postní doba letošního Svatého roku je tedy časem příhodným pro to,
abychom díky naslouchání Slovu a konání skutků milosrdenství konečně vyšli
ven ze svého existenčního odcizení. Jestliže se skrze skutky tělesného
milosrdenství dotýkáme Kristova těla v bratřích a sestrách, kteří potřebují,
abychom jim dávali najíst, oblékali je, ubytovávali je a navštěvovali, pak
skutky milosrdenství duchovního – radit, vyučovat, odpouštět, napomínat,
modlit se – se dotýkají bezprostředněji toho, že jsme hříšníci. Tělesné
a duchovní skutky proto nelze oddělovat. Právě tím, že se hříšník v ubožákovi
dotýká Kristova těla, může dostat dar pochopení, že on sám je ubohý žebrák.
Na této cestě si také „pyšní“, „mocní“ a „bohatí“, o nichž hovoří Magnificat,
mohou uvědomit, že jsou bez vlastní zásluhy milováni Ukřižovaným, který i
pro ně umřel a vstal z mrtvých. Pouze v této lásce se nachází odpověď na
žízeň po nekonečném štěstí a lásce, o níž si člověk klamně myslí, že ji může
utišit pomocí idolů vědění, moci a vlastnění. Existuje však trvalé nebezpečí, že
kvůli stále neprodyšnější uzavřenosti před Kristem, který v chudém i nadále
tluče na dveře a na srdce, skončí ti pyšní, bohatí a mocní tak, že se sami
odsoudí k pádu do oné věčné propasti, jíž je peklo. Proto znova zaznívají
zkormoucená Abrahámova slova, určená jak jim, tak i nám všem: „Mají
Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou“ (Lk 16,29). Takovéto činorodé
naslouchání nás nejlépe připraví na oslavu konečného vítězství
zmrtvýchvstalého Snoubence nad hříchem a nad smrtí. On si přeje očistit svoji
Snoubenku, která očekává jeho příchod.
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Nepropásněme tuto postní dobu jako čas příhodný pro obrácení! Prosme o
ně na mateřskou přímluvu Panny Marie, která před velikostí Božího
milosrdenství, jež se jí dostalo bezplatně, jako první poznala svou nepatrnost
(srov. Lk 1,48) a vyznala, že je pokornou služebnicí Páně (srov. Lk 1,38).
František; (Ve Vatikánu 4. října 2015; svátek sv. Františka z Assisi)

Sex až po svatbě (proč?)
Toto téma je dnes mezi námi věřícími dost diskutované. Ze všech
stran se na nás valí, ať si užíváme života, že žijeme jen jednou, všechno
musíme vyzkoušet… Každý z Vás už jistě někdy pochyboval o tom, co je
skutečně správné. Bůh nám dal na život jasný návod, ale dal nám také
svobodu, která nás nutí si k pravdě dojít vlastními kroky. Doufám, že vám
svým pohledem na tuto problematiku trochu usnadním vaši cestu.
Proč čekat do svatby?
Pokud to se svým protějškem myslím skutečně vážně, proč nezačít
již před svatbou? Na tuto otázku můžu odpovědět další otázkou: „Proč
tedy neuzavřít sňatek, když to s ní/ním myslím opravdu vážně?“ Pokud
toužím po prohloubení vztahu, tak je třeba si uvědomit, že sexem se lásce
nenaučím.
Budovat lásku, je jako budovat dům. Musím začít od základů. Právě
sex je jako dovršení stavby. Ale každý snad ví, že střecha domu se musí
dávat až na pevnou konstrukci, aby byla pro dům jako ochrana a ne jako
zhouba.
Někteří lidé namítají: „Ale já chci dát do vztahu všechno, aby byl
úplný.“ Jaké pak ale bude vaše manželství? Vážně si myslíte, že lze dát
všechno několika lidem? Vážně lze nabízet svoje tělo bez toho, aby se nic
nezměnilo? Pokud dva splynou v jedno, už nikdy se nerozdělí!
Často se u dívek i chlapců setkávám s názorem, že po nějaké době
už do vztahu může vstoupit sex (před manželstvím). Někteří tvrdí, že po 6
měsících, jiní, že po roce. Taková je vážně vaše cena? Jak můžete říct, že
po půl roce už má váš protějšek nárok na vaše tělo? Jako by čas byl
rozhodující faktor. Důležité přece je, zda je to ten pravý. Ale dokud si
člověk nebude plánovat svatbu a společný život, nemůže říci, že to ten
pravý skutečně je. To by přece lhal sám sobě… Sexem říkáme: „Zcela se ti
odevzdávám.“ Proč tedy lhát vlastním tělem? Ale i ve chvíli, kdy už
s dotyčnou osobou chystám svatbu, je to přece lež. Úplné odevzdání
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nastane až svatbou! Láska může počkat, aby se dala. To je ta pravá láska.
Pro tu pravou lásku stojí za to počkat.
Umět si na sex počkat do svatby je ale i trénink na manželství. Je
přeci jasné, že sex nebudete mít neustále. Co když jeden z vás onemocní?
Co když bude žena v pokročilé fázi těhotenství?… Půjdu se potom
uspokojit jinam, protože mé sexuální potřeby budou neutěšitelné? Pravá
láska počká! Čekání na sex, jak se dá dost často nazvat vztah mezi dívkou a
klukem, by mělo být testem lásky. Stojí mi za to, abych na ni/něj čekal?
Pokud ne, není to láska…
Ve vztazích často narazíme na to, že dívky dávají klukům sex, aby
dostali lásku. Kluci naopak dávají lásku, aby dostali sex. Je to takhle
správné? Pokud si někdo myslí, že pomocí sexu zalepí záplatu svého srdce,
kterému chybí láska, velice se mýlí. Sex lásku nikdy nenahradí.
„Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude
osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.“
(Mt 5,13)
Jsme skutečně solí země? Nebo jsme už ztratili víru a nectíme
desatero Božích přikázání? Pokud my nebudeme dodržovat desatero a ctít
svátost manželství, kdo potom ano?
Jiří Enderle ml.

Z mého soukromého diáře
(aneb informace o tom, kde se nacházím, když nejsem přítomen
ve farnosti)








1. 3. – kněžská pouť – HK
4. 3. - 5. 3. – formace starších ministrantů
7. 3. – Praha
14. 3. – Dia kontrola Náchod
18. 3. - 19. 3. - organizace liturgie, Diecézní setkání mládeže HK
24. 3. – Missa Chrismatis – HK
28. 3. - 30. 3. – návštěva rodičů SK
P. Filip Foltán
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Pastýřský list biskupa Jana Vokála s pozváním na Světový den
mládeže v Krakově 2016
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Irská modlitba
Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení,
protože vím, že stejně nezůstaneš.
Nepřeji Ti, aby Ti po tváři netekly slzy,
protože je stejně nezadržíš a pláčem se Ti uleví.
Nepřeji Ti, abys nezakusil žádnou bolest,
protože už ji stejně dávno znáš.
Víš také, že utrpení zušlechťuje,
že slzy očišťují srdce a bolest že zároveň zraňuje i posiluje.
Něco bych Ti ale přeci jen rád popřál:
Abys byl za všechno vděčný,
i když se Ti to třeba nelíbí.
Abys opatroval vzpomínky na dobré věci, které jsi zažil,
i když jich možná není až zas tolik.
Abys byl statečný,
i když si myslíš, že už to nejde.
Abys svůj kříž zbytečně neodhazoval,
protože kolikrát ho odhodíš, tolikrát se budeš vracet a sbírat ho.
Abys ho mohl donést až na vrchol, na nějž je nutné vystoupit,
i když se zdá nedosažitelný.
Aby dary, které v sobě máš, rostly pomalu,
ale po celý rok aby Ti pomáhaly.
Abys nikdy nevyměnil přítele, který je opravdový,
a když udělá chybu, abys mu odpustil a ne opustil.
Abys mohl dávat radost, sílu a naději těm, s nimiž Tě pojí láska.
Nezapomeň, že každá růže má trny, ale přesto je krásná.
Amen.
zpracovala Ludmila Vystrčilová
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Světová válka – 8. část
(Ze záznamů ve farní kronice, zapsaných roku 1916 nížkovským farářem
Václavem Dvořáčkem)
Dne 25. února byl soupis cukru u obchodníků. Dosud je kg za 1 korunu.
Lid obává se zdražení, a proto se jím o překot zásobí. Někde ho mají i na 2
roky.
Cena kávy neobyčejně stoupá. Před měsícem za 4 K 60 h. Dnes již
obyčejná za 10 K.
Hromosvody na kostele, faře, škole a kde vůbec jsou zabaveny.
Dne 21. března: Ceny kávy úžasně stoupají – 13 K 50 h za 1 kg. Lid se o
překot zásobí. Proto bude proveden její soupis, stanoveny ceny maximální
a určitá dávka prodeje. – Cukru prodávají kupci jenom po ¼ kg. Více se
neprodá.
Dne 19. března proveden soupis brambor. – Semeno cibule a póru není
k dostání.
Dne 25. března: Při soupisu brambor stanoveno 25 q na 1 ha, 1 ½ kg denně
na osobu do konce července, 3 q na jedno prase.
Na dovolené: Jan Hrubý 2 měsíce; Frühbauer Václav a Josef Kuba 30 dní;
Stanislav Brukner 15; Jan Letmajer 30; Jan Wasserbauer a Jindřich Vacek
18 dní.
Chlebové lístky mají platnost 14denní.
Vyvážeti brambory třebas z jedné vsi do druhé zakázáno. Farář chtěl
příbuzným svým do Prahy zaslati 1 m. c. brambor. Jelikož dráha bez
politického povolení brambory nepřijímá, zažádal o dovolení – bylo mu
však odepřeno.
Podle farní kroniky sestavil Jaroslav Jelínek

Email od Boha
Od: Boha
Komu: Všem, kdo ve mě věří
Předmět: Životní problémy
Dobré ráno, tady Bůh.
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Dneska budu vyřizovat tvé problémy. Pamatuj si, prosím, že
nepotřebuji tvou pomoc. Pokud ti ďábel náhodou doručí situaci, kterou
nemůžeš zvládnout, nepokoušej se ji vyřešit. Vlož ji do složky PPJ (práce
pro Ježíše). Bude doručena v Mém čase, ne v tvém.
Jakmile je jednou předmět uložen do složky, nedrž jej, ani jej
neodstraňuj. Držení nebo odstranění předmětu oddálí vyřešení tvého
problému.
Pokud se jedná o situaci, o které si myslíš, že ji dokážeš zvládnout,
konzultuj ji se mnou prosím v modlitbě, aby ses ujistil, že je to správné
řešení.
Protože nespím ani nedřímám, není nutné, abys ty přicházel o svůj
spánek. Odpočiň si, mé dítě. Pokud mě budeš chtít kontaktovat, jsem jen na
modlitbu daleko.
časopis Nezbeda- listopad 2009; zpracovala Aneta Pokorná

Mše svaté s intencemi v březnu 2016
Úterý 1. března
Středa 2. března
Čtvrtek 3. března
Pátek 4. března
Sobota 5. března

Neděle 6. března
4. NEDĚLE POSTNÍ

Pondělí 7. března
Úterý 8. března
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Mše svatá nebude
17:30 Za rodinu Čejkovu a Štursovu a
zemřelé těchto rodin
17:30 Za živou a zemřelou rodinu
Gabrielovu, Pilvouskovu, Kučerovu a
celou přízeň
17:30 Za děti a mládež
7:30 Za těžce nemocnou osobu a rodinu
Kučerovu a Rybovu
7:00 Za Václava Roseckého, manželku a
celou živou i zemřelou rodinu
Roseckých a Šlechtických
8:30 Za farnost
10:00 (Sirákov) Za Josefa a Jindřišku
Roseckých, syna Bohumila a jejich
rodiče
17:30 Za Jana Dobrovolného, otce, bratry,
rodiče Janákovy a za živé a zemřelé
těchto rodin
17:30 Za dar zdraví

Středa 9. března
Čtvrtek 10. března
Pátek 11. března
Sobota 12. března
Neděle 13. března
5. NEDĚLE POSTNÍ
Výroční den zvolení papeže
Františka
Pondělí 14. března
Úterý 15. března
Středa 16. března
Čtvrtek 17. března
Pátek 18. března

17:30 Za rodiče Vykoukalovy, 3 syny,
dceru, rodinu Tománkovu a za dar zdraví a
Boží požehnání pro celou rodinu
17:30 Za kněžská a řeholní povolání
17:30 Za Boženu Tonarovou, Lenku a
Františka Zvolánkovy, za dar zdraví pro
nemocnou osobu a celou živou i
zemřelou přízeň
7:30 Za rodinu Polreichovu a Synkovu
7:00 Za farnost
8:30 Za Josefa a Annu Bečkovy, rod
Bečků a Dufků a manžele Dvořákovy
10:00 (Sirákov) Za Františka a Marii
Růžičkovy a důstojného pána Josefa
Kellera
17:30 Za Vladimíra Špinara, manželku a
oboje rodiče
17:30 Za rodiče Pibilovy, syna Vladimíra,
rodiče Prchalovy, všechny živé i
zemřelé z obou rodů a duše v očistci
17:30 Za Jaroslava Baumruka a živou a
zemřelou rodinu
17:30 Za rodiče Tománkovy, syna,
sourozence, rodiče Vlčkovy a živé i
zemřelé těchto rodin
17:30 Za Josefa Eliáše, sestru Alenu,
rodiče a rodiče Kašpárkovy

Sobota 19. března
Slavnost SVATÉHO JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY
MARIE – doporučený svátek

7:00 Za Bohuslavu Filipovou, rodinu
Filipovu, Pospíchalovu a dar zdraví

Neděle 20. března
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ)
NEDĚLE

7:00 Za farnost
8:30 Za Zdeňku Hobzovou a duše v
očistci, na které nikdo nepamatuje
10:00 (Sirákov) Za Oldřicha Chvátala,
otce Františka, bratry Františka,
Jaroslava, Josefa a duše v očistci
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Pondělí 21. března
Úterý 22. března
Středa 23. března
Čtvrtek 24. března
ZELENÝ ČTVRTEK
Pátek 25. března
VELKÝ PÁTEK
Sobota 26. března
BÍLÁ SOBOTA
Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
– Velikonoční vigilie
Neděle 27. března
Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
– v den slavnosti
Pondělí 28. března
Úterý 29. března
Středa 30. března
Čtvrtek 31. března

17:30 Za rodiče Chvátalovy, jejich děti a
příbuzné a rodinu Roseckých a
Coufalovu
17:30 Za Růženu a Jana Vlčkovy, syna,
živou a zemřelou rodinu Vlčkovu a
Drejčkovu
17:30 Za rodiče Marii a Jana Holcmanovy,
rod Holcmanů, Fišerů a duše v očistci
17:30 Za Josefa a Libuši Dočekalovy, rod
Dočekalů a Šerejchů
15:00 – Velkopáteční obřady
19:00 Velikonoční vigilie - Za pátera
Mokrého a všechny kněze, kteří sloužili
naší farnosti
7:00 Za farnost
8:30 Za Marii a Josefa Pospíchalovy a
jejich sourozence
10:00 (Sirákov) Za Františka a Miloslava
Čeplovy, celý rod Čeplů, Musilů a
všechny duše v očistci
8:30 Za rodiče Kašpárkovy, Eliášovy,
syna, dceru a živé i zemřelé těchto rodin
Mše svatá nebude
Mše svatá nebude
17:30 Za rodiče Pokorných, syna, rodinu
Filipovu a duše v očistci
Změny vyhrazeny

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 20. března 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
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