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FFaarrnníí  lliisstt  7788   

  Římskokatolické farnosti Nížkov 

 

      Motto:  

 „ Nauč mě moudrosti, Bože.“ 

           (Žl 119,66) 
 

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 ženám ve všech zemích světa byla prokazována 

vážnost a úcta a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.     

▪ Evangelizační: Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách 

rozšiřoval zvyk modlit se růženec za šíření evangelia a za mír. 

▪ Národní: Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu 

životu, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě 

vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží. 

▪ Farní: Abychom obětovali májové pobožnosti za Církev, za mír ve 

světě – aby mu byla navrácena důstojnost.  

Anděl Páně.. 
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Úvodník     

Milí moji farníci,  

 na prvním místě vám chci ze srdce poděkovat, Velikonocemi jsme 

vstoupili do rekonstrukce varhan a celého kůru. Úpravy se dělají ve 

spolupráci s architektem p. Jindřichem Synkem a p. Tomášem Kubalem a 

památkovým úřadem. Kostelík pak dostane kompaktní vzhled. Děkuji za 

vaše oběti, či už finanční, anebo i pracovní – stavba lešení, vynášení lavic, 

nová podlaha, úklid… Toto všechno je vaše dílo, ze kterého mám radost. 

Kůr je tak připravený na stavbu nových varhan. Práce se občas 

komplikovaly, proto musíme být trpěliví, ale myslím, že už nebude potřeba 

mít mše svaté na faře. – Kdyby k tomu ale došlo, prosím o trpělivost a 

pochopení.  

 Děkuji taky za brigádu před farou – nový chodník, či úprava 

dětského koutku a úklid stodol nás opět posouvají dál a to nejenom ve 

vzhledu, ale i v pastoračních podmínkách.  

 Děkuji taky za sbírky, tenhle měsíc byl velice náročný na sbírky, 

proto vám moc děkuji za vaši štědrost, byť to bylo opravdu náročné.  

Mám radost z pouti a z nového znaku pro naši farnost, ten si představíme 

v tomto čísle Farního listu.  

 Posledním díkem za tento měsíc je vaše podpora mých diecézních 

pastoračních aktivit: či už pracovní cesty v Polsku, nebo Diecézního 

ministrantského setkání. Z obou akcí si můžete přečíst reflexi. Děkuji za 

vaše modlitby.    

 Stojíme na prahu mariánského měsíce, kdy více myslíme na naši 

nebeskou Matku Pannu Marii. Mariánské litanie jsou jakési polibky pro 

Pannu Marii a vyjádření našeho vztahu k ní. Proto chci během dětských 

mší svatých tuto modlitbu hmatatelně projevit tím, že děti budou na 

mariánský oltář tyto polibky dávat ve formě litanií. (Každá invokace bude 

jeden polibek). Každou mši svatou zakončíme litaniemi a mariánskou 

promluvou. Kromě tradičních mší svatých budeme putovat do okolních 

kapliček, abychom tak alespoň symbolicky vyjádřili naše osobní putování 

k Nebeské Matce.  

 Hned v úvodu měsíce devět našich dětí poprvé přijme Pana Ježíše 

v Eucharistii do svého srdce, prosím, abyste na tyto naše prvokomunikanty 

pamatovali v modlitbách a taky je podporovali, aby to první svaté přijímání 

nebylo také posledním svatým přijímáním.    
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 Závěr měsíce bude poznamenán třeba významnými událostmi 

v životě naší farnosti. Slavnost Božího Těla, kterou ve farnosti překládáme 

na neděli, je vyjádřením našeho vztahu k Panu Ježíši v eucharistii – moc 

vás všechny zvu na tuto slavnost a na procesí, ve kterém se chceme modlit 

za kněze, naši obec, farnost, rodiny a děkovat Bohu za všechno, co nám 

dal. Prosím, aby to procesí bylo opravdu procesím a aby to bylo skutečné 

vyjádření naší úcty k Panu Ježíši. Proto prosím, abychom zpívali, modlili 

se a nepovídali si, jinak je to pak všechno trapná fraška, která nemá smysl.   

 V tento den poprvé zazní alespoň část nových varhan. Na varhany 

jste se sbírali řadu let. Jsou to vaše varhany, je to projev vaší úcty k tradici, 

k liturgii, ke kultuře, ke kostelu i k Panu Bohu. Jsem hrdý, že u toho mohu 

být. První fáze (tzn. První manuál, podle času a možností třeba i druhý 

manuál) zazní o tomto svátku. Během léta se varhany dodělají. Přede mší 

svatou nás o nich poinformuje diecézní organolog prof. Václav Uhlíř, který 

během mše svaté bude také na varhany hrát. Kéž tento stroj pomůže rozvoji 

naší liturgie a kultury v naší farnosti.  

 Poslední důležitý rozměr tohoto dne bude ten, že se začneme 

modlitebně připravovat na slavnost přijetí svátosti biřmování v naší 

farnosti. Bude to týdenní příprava. V dnešní den instaluji u oltáře vzácné 

ostatky sv. Jana Pavla II., protože na památku na tohoto světce jsme začali 

naši přípravu na přijetí této svátosti. Každý den by byla krátká pobožnost 

s prosbou o světlo pro naše biřmovance. Prosím, aby si každý během těch 

dnů našel čas a přišel na mši svatou – každý biřmovanec i jeho příbuzní. Je 

to čas, kdy se biřmovanci na tento důležitý den mají připravit i duchovně a 

to svátostí smíření, proto se bude denně zpovídat delší dobu.  

 Tyto ostatky sv. Jana Pavla II. dostanu od našeho otce biskupa a 

měly by v naší farnosti zůstat trvale. Po domluvě s architektem a 

s památkářem budou instalovány (až to bude připraveno) v levém 

sanktuáriu. Je to veliká čest pro naši farnost. Sv. Jan Pavel II. byl velkým 

ctitelem Božího Milosrdenství, svatořečil veliké množství lidí, proto 

s velikým chvěním tuto vzácnou relikvii budu uchovávat v naší farnosti i 

jako památku na tento svatý rok. K tomu bude potřeba koupit relikviář 

(schrána na ostatky – vypadá podobně jako monstrance). Kdyby někdo 

chtěl na tento účel přispět, jsem tomu otevřený.  

 Poslední věc, o kterou se chci na začátku tohoto měsíce s vámi 

podělit, je moje pouť do Říma. Kromě jiných věcí se tam chci u prahu 

hrobů sv. Petra a Pavla modlit za naši farnost, za vás, za naše biřmovance i 

za mně svěřené aktivity v diecézi. Proto bude v kostele na oltáři sv. 
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Václava schránka, do které můžete vkládat své vlastní prosby, bolesti, či 

potřeby, které bych mohl u sv. Petra přednést. Plánuji v bazilice sv. Petra 

mít mši svatou a chci ji mít na tyto vaše úmysly.      

 Ze srdce vám žehnám.  

  
+P. Filip Foltán 

Znak farnosti 

 O nížkovské pouti byl ve farnosti 

představený farní znak. Znak farnosti daruje 

diecézní biskup, u příležitosti svatého roku 

milosrdenství jsme takový dar dostali i my. 

Znak byl vyrobený v heraldické kanceláři 

Turčianska Trojruža na Slovensku. Autorem je 

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD. Po přeložení 

významu znaku - tzv. blasonu - do češtiny byl 

znak na Biskupství v Hradci Králové schválen 

a my ho můžeme používat. Ve formě 3D ho 

pro nás vytvořila naše farní aranžérka paní 

Marie Loubková, které za to moc děkuji.  

 V češtině zní Blason takhle: V modrém štítu červený, zlatě 

lemovaný heroldský kříž. Kříž, který je provázen čtyřmi zlatými liliemi 

(2, 2) směřujícími ze středu štítu, ve svislém rameni přeložen stříbrnou 

berlou vynikající z dolního okraje štítu, v příčném rameni přeložen třemi 

zlatými jablky. Nad štítem černý kněžský klobouk s jedním černým 

střapcem.  

 Ve slovenštině i s ostatními symboly farnosti je to následující.  

 

 V modrom štíte červený priebežný zlato lemovaný kríž (kríž so zlatou 

bordúrou), preložený zo spodného okraja štítu vyrastajúcou striebornou 

biskupskou berlou a priečne tromi zlatými jablkami, v zostávajúcich poliach 

štítu sprevádzaný štyrmi zlatými ľaliami smerujúcimi zo stredu kríža. Nad 

štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej 

šnúre na každej strane. 

 

Vyobrazení erbu (znaku) farnosti - vysvetlenie použitých prvkov: 

 Erb zobrazuje patrocínium farského kostola v Nížkove (sv. Mikuláš, 

biskup) a zakladajúcich cisterciánov (modrá farba a zlaté ľalie). Sv. Mikuláš 
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je vyjadrený biskupskou berlou a tromi jablkami, čo sú atribúty zobrazené aj 

na oltárnom obraze vo farskom kostole. Červená farba kríža sa zhoduje s 

červenou farbou rúcha svätca na obraze. Ľalie ako mariánsky symbol 

vyjadrujú nielen zakladateľov kostola, ale súčasne vyjadrujú aj patrocíniá 

filiálnych kaplniek farnosti i patrocínium kostola Havlíčkobrodského 

vikariátu, zasvätených Panne Márii. 

 

    Pečať (pečiatka)   Procesiová zástava 

        
 

        Vlajka 

   
 

P. Filip Foltán; MUDr. Tomáš Balhárek, PhD. 

Z mého soukromého diáře 

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

ve farnosti) 

 6. - 7. 5. – Diecézní pastorace ministrantů  

 9. 5. – Vikariátní konference v Polné  

 14. 5. – promluva na Večeru Chval v Křeseticích  

 18. 5. - 21. 5. – Pouť Řím  

 27. 5. - 28. 5. – Pastorace ministrantek v diecézi (Dvůr Králové nad 

Labem)   
P. Filip Foltán 
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Akce, události, nabídky 

V květnu se modlíme Loretanské litanie po každé mši svaté. 

 

 1. 5. (neděle) 1. svaté přijímání dětí 

 3. 5. (úterý) Májová mše svatá - Buková  

 5. 5. (čtvrtek) Slavnost Nanebevstoupení Páně  - Adorace za 

povolání, příprava na biřmování  

 6. 5. (pátek) 9:00 - pastorace nemocných v Nížkově; 17:00 - tichá 

adorace, svátost smíření  

 6. 5. - 7. 5. (pátek – sobota) Diecézní formace ministrantů  

 7. 5. (sobota) setkání mládeže 

 9. 5. (pondělí) 17:00 - setkání dětí na faře 

 10. 5. (úterý) 10:00 - setkání maminek s dětmi na faře; Májová mše 

sv. - Rosička 

 11. 5. (středa) 9:00 - pastorace nemocných v DPS 

 12. 5. (čtvrtek) příprava na biřmování   

 13. 5. (pátek) pastorace nemocných okolní vesnice; Farní rada 

 15. 5. (neděle) sbírka na potřeby diecéze 

 17. 5. (úterý) Májová mše sv. – Poděšín  

 22. 5. (neděle) 16:00 - cestopisné promítání P. P. Sandtner  

 23. 5. (pondělí) 17:00 - setkání dětí na faře 

 24. 5. (úterý) Májová mše sv. – Špinov  

 26. 5. (čtvrtek) příprava na biřmování  

 29. 5. (neděle) Slavnost Nejsvětějšího Těla a Krve Páně, Teoforické 

procesí vesnicí, host: diecézní organolog, který bude během mše 

svaté hrát na varhany;  

Ostatky sv. Jana Pavla II. u nás – týdenní duchovní příprava na 

slavnost přijetí sv. biřmování v naší farnosti  

 31. 5. (úterý) 15:00 - setkání maminek s dětmi na faře; Májová mše 

sv. – Sirákov (patrocinium kostela)  

 

 

 
Změny vyhrazeny 
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Světová válka – 9. část 

(Ze záznamů ve farní kronice, zapsaných roku 1916 nížkovským farářem 

Václavem Dvořáčkem). 

 

Dnešním dnem zaveden tak zvaný letní čas – všecky hodiny dne 30. dubna 

o 11 hod. v noci odbily jedenáct a hned dvanáct. První květen začal o 

hodinu dříve. 

Od 30. dubna nebyl k dostání obyčejný tabák. Šťasten kdo se zavčas 

postaral a koupil si do zásoby. K novým přehlídkám – odvodům – půjde 

jenom z Nížkova 34 domobranců. – Žádáno o 30 ruských zajatců na práce 

a zaslána záloha 900 K. 

Dne 7. května – II. neděli po Velikonoci – slavena v Nížkově pouť. Jako 

roku loňského tak i letos bez účasti cizího vůkolního duchovenstva. 

Z počátku nedostavil se ani jeden pernikář aneb kramář. Později přišel 

jeden pernikář a dva kramáři. Děvčat plno – mládenců málo. A z těch byla 

většina s růžicí – známka, že jsou odvedeni. Ani kolotoč tu letos nebyl.  

Dne 8. května byla tu přehlídka zásob obilí. Finanční komisař Krebs a 

komisionář Baš. Oba z Polné. – Obec Nížkov má dodati 615 metrických 

centů brambor do stanice Sázava. 

Na měsíc květen dostala trafika pro Nížkov 6 kol – kolo po 50 paklíčkách – 

pro Bukovou 4 kola, pro Rosičku 2 kola tabáku. 

Obec místo 615 q brambor dodala pouze 165 q. 

Při prohlídce zásob shledáno přebytečného obilí jen 7 q ovsa. Panímáma 

Vichtová i peřiny z postelí sházela. 

Vojáci, kteří byli na dovolené, telegraficky povoláni. 

 
Podle farní kroniky sestavil Jaroslav Jelínek 

Diecézní ministrantské setkání 

 O víkendu proběhlo v želivském klášteře diecézní ministrantské 

setkání, tentokrát celovíkendové. V pátek večer se do této poměrně 

nedostupné oblasti na jihu naší diecéze sjeli ministranti z různých koutů, 

téměř ze všech vikariátů naší diecéze. Někteří cestovali skoro pět hodin. 

Jiní přijeli vlakem, další velkým autem v doprovodu svých rodičů, akolytů, 

či kněží. Celkový počet účastníků byl 200 lidí, konkrétně ministrantů bylo 
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160. Po ubytování v opatství na pokojích a převážně na postelích, proběhla 

společná večeře, kterou připravily šikovné místní farnice.  

 Už od začátku byli ministranti rozděleni do skupin po dvaceti. A 

takhle prožívali celý víkend.  

 V páteční večer po vzájemném přivítání a seznámení se následovala 

nádherná scénka, která představila klášter a důvod, proč se letošní setkání 

odehrává právě zde. Ve scénce se jednalo o příběhu odstranění jednoho 

želivského kněze veřejnou bezpečností, který se pak ve vazbě za své 

vyšetřovatele modlil a tak proměnil jeho srdce. Jednalo se o skutek 

milosrdenství. Zvukové, světelné a kouřové efekty dotvořily nádhernou 

atmosféru večera, která byla zakončená noční stopovačkou vedoucí 

k prameni, u kterého si ministranti obnovili své křestní sliby.  

 Druhý den začal ranní rozcvičkou a modlitbou. Po katechezi, kterou 

vedl pan opat Jáchym Šimek, se ministranti odebrali na louku nad Želiv, 

kde následovala cesta milosrdenství – Pět stanovišť s vybranými úryvky 

z evangelia o Milosrdenství, které doporučoval svatý otec František v bule 

Misericordiae vultus. Tato hra byla vesměs pohybová, ale také místy 

intelektuální.  

 Před obědem v místní hospodě si mohli ministranti vybrat 

z alternativních odpoledních programů: horolezectví, rafting, dřevovýroba, 

jezdění na koních, či tradiční fotbal. Této hře se spousta ministrantů 

věnovala během každé volné chvíle.  

 Den vyvrcholil mší svatou, začínající v rajské zahradě kláštera a 

projitím svatou bránou. Po mši svaté byla večeře formou hod-dogu. Večer 

se prohnala Želiví nádherná, intenzivní a krátká bouřka, to se už ale 

ministranti připravovali na adorační večer, kterému předsedal otec biskup 

Jan. Jeho nádherná spontánní modlitba před Panem Ježíšem završila celý 

náročný a pěkný den.  

 V neděli dopoledne se ministranti setkali s panem biskupem a on 

jim odpovídal na nejrůznější dotazy: jak rychle jezdí autem, zda pije colu, 

anebo zda má vůbec dotykový mobil. Dostalo se i na otázku jeho vlastního 

povolání ke kněžství a používání internetu. Velice plodná hodina byla 

zakončena biskupským požehnáním a všichni se šli připravit na slavnostní 

mši svatou, kterou jsme tentokrát slavili spolu s želivskou farností.  

 Po mši svaté a obědě se všichni rozjeli domů.   

  
P. Filip Foltán  
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Květen – měsíc Panny Marie 

 Proč je květen zrovna měsíc Panny Marie? Iniciátorem 

mariánského měsíce v moderním pojetí – tedy s pobožnostmi na každý den 

– byl jezuita Dionisi se svým dílem Mese di Maria z roku 1725. Papežové 

(např. Pius VII, Řehoř XVI, Pius IX) nabízeli během těchto pobožností 

odpustky.  

 Tyto pobožnosti doporučovali hlavně papežové Lev XIII. a Pius 

XII. Blahoslavený papež Pavel VI. vydal  30. 4. 1965 encykliku Mense 

Maio, ve které povzbuzuje lidi k těmto pobožnostem, aby je obětovali za 

šťastné dokončení II. vatikánského koncilu a aby vyprosili pomoc na 

uskutečnění koncilových ustanovení a za mír ve světě, protože v těch letech 

byl mír na zemi ohrožený. Po 50-ti letech prožíváme Svatý rok 

milosrdenství, a jako kdyby se historie opakovala…  

 Letos v naší diecézi máme výbornou pomůcku na www.bihk.cz, kde 

budou materiály k těmto pobožnostem ke stažení.  

 Obětujme tyto pobožnosti za Církev, za mír ve světě – aby mu byla 

navrácena důstojnost.  

Květnová aktivita pro děti:  

 Při každé dětské mši svaté, na závěr bude mít každé dítě v ruce 

papírek, na kterém budou namalována ústa a napsaná jedna invokace 

z mariánských litanií. Přednese je před oltářem Panny Marie a papírek na 

oltář položí.  

 
P. Filip Foltán  

Znovu objevit Obřady pokání – 2. část 

Vysluhovatel svátosti 

 Je také důležité promýšlet úlohu vysluhovatele této svátosti, který 

by podle buly Misericordiae vultus, měl být opravdovým „znamením 

Otcovi milosrdné tváře” (MV 17). Protože je také hříšník, nezapomíná 

přistupovat ke svátosti smíření a zakouší tak ve svátosti radost z odpuštění. 

Katolická tradice zvolila čtyři postavy, aby vyjádřila vlastní úkol 

zpovědníka. Je učitel a soudce – aby ukázal objektivitu zákona, je to také 

otec a lékař – aby pamatoval na pastorační lásku vůči kajícníkovi. Různá 

historická období a různé teologické směry zdůraznily někdy tu, jindy onu 

postavu. Tridentský koncil potvrzuje, že kněží vykonávají funkci odpuštění 

http://www.bihk.cz/
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hříchů „jakožto Kristovi služebníci” a naplňují tento svůj úkol „jakoby 

soudním aktem” (ad instar actus iudicialis).6 Také Obřady pokání mluví o 

zpovědníkovi jako o soudci a lékaři, když praví: „Aby zpovědník mohl 

řádně a věrně plnit svůj úkol, je třeba, aby znal nemoci duší i účinné léky 

proti nim, aby svůj úkol soudce konal moudře.” (OP 10). Mnohem dříve se 

ale podtrhuje, že zpovědník vykonává otcovský úkol, protože odhaluje 

lidem Otcovo srdce a ztělesňuje obraz Krista, Dobrého Pastýře” (OP 10). 

Zpovědník je kajícímu hříšníkovi svědkem Božího milosrdenství.7 Ve 

Starém Zákoně je milosrdenství soucitný a mateřský cit Boha ke svým 

tvorům, i přes jejich nevěrnost (srov. Ex 34,6; Žl 51,3; Žl 131; Jer 12,15; 

30,18). V Novém Zákoně je Ježíš prezentován jako „velekněz milosrdný a 

věrný v Boží službě, který tak mohl smířit hříchy lidu“ (Žid 2,17). 

 Katechismus katolické církve velmi dobře shrnuje všechny úkoly 

zpovědníka, když potvrzuje: „Když kněz uděluje svátost pokání, plní 

službu dobrého pastýře, který hledá zbloudilou ovci, anebo službu dobrého 

samaritána, který ošetřuje rány, či otce, který čeká na marnotratného syna a 

přijímá ho při jeho návratu, spravedlivého soudce, který nedělá rozdíl v 

osobách a jehož soud je zároveň spravedlivý a milosrdný. Zkrátka, kněz je 

znamením a nástrojem milosrdné Boží lásky k hříšníkovi.” (KKC 1465). V 

gestech a slovech, která se užívají při slavení svátosti, prosvítá přítomnost 

Otcova milosrdenství, Synův obětní dar a očisťující a uzdravující láska 

Ducha Svatého. Zpovědník se musí stát znamením a prostředníkem této 

lásky, která skrze něj přechází na kajícníka a nově ho přivádí k životu 

naděje a radosti. 

 Až dosud předložené úvahy nacházejí svoje uskutečnění v 

samotném slavení svátosti, které skrze ritus et preces vede kajícníka i 

vysluhovatele ke zkušenosti s Božím milosrdenstvím. Lze říci, že každé 

slavení svátosti je „Svatým rokem milosrdenství”. 

 Existují ještě další oblasti, spojené se slavením této svátosti, které – 

přestože zde nejsou zmíněny – zasluhují pozornost především v oblasti 

duchovní, disciplinární a pastorální. Jedná se například o péči o trvalou 

formaci duchovních v seminářích a ve formačních institutech. Stejně tak ať 

se věnuje pozornost dodržování norem ohledně udělování hromadného 

                                                 
6 Dokumenty Tridentského koncilu, 14. zasedání 25. 11. 1551, Učení o svatých svátostech 

pokání a posledního pomazání, č. 6, ed. I. A. Hrdina, Krystal OP, Praha 2015, 108. 
7 “Nezapomínejme, že být zpovědníky znamená podílet se na samotném Ježíšově poslání a 

být konkrétním znamením kontinuity božské lásky, která odpouští a zachraňuje“ (MV 17). 
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rozhřešení (srov. CIC kán. 961-963) a zkoumají se ohrožení týkající se 

diskrétnosti a soukromí chránícího anonymitu a tajemství, která dnes 

hrozící snadným a svatokrádežným odposlechem, nahráváním a šířením 

obsahu zpovědi (srov. CIC kán. 983). 

 

2. MYSTAGOGIE OBŘADŮ POKÁNÍ 

 Zatímco se naše pozornost zaměřuje na „Liturgii svátostného 

smíření pro jednoho kajícníka” (1. kap.) musíme mít neustále před očima 

církevní rozměr svátosti, který je zvláště osvětlen v druhé kapitole obřadů 

nazvané „Liturgie svátostného smíření pro více kajícníků se soukromou 

zpovědí”. Hluboce osobní povaha svátosti pokání se úzce spojuje s 

církevní, neboť se touto svátostí člověk usmiřuje s Bohem a Církví (srov. 

KKC 1468-1469). V této perspektivě Úvod potvrzuje, že „společné slavení 

bohoslužby slova jasněji ukazuje charakter pokání” (OP 22). Podle 

koncilního znění totiž „liturgické úkony nejsou soukromé úkony, nýbrž 

slavnostní projevy církve […]. Proto tyto úkony přísluší celému tělu církve, 

jsou projevem celého těla a na celé tělo působí.” (SC 26).  

 
Z italského originálu, s přihlédnutím k textu v angličtině a francouzštině, přeložil 

Vojtěch Blažek; http://www.liturgie.cz/clanky/znovu-objevit-obrady-pokani.html 

Sex až po svatbě (3.část) 

 Pokud už se jednou rozhodnete pro to, že si skutečně necháte tento 

veliký dar až pro tu pravou/toho pravého, musíte si uvědomit, že to nemůže 

zůstat jenom u toho. Je důležité podle toho zařídit i svůj případný vztah. 

Bylo by velice naivní si myslet, že to člověk zvládne sám. Ve vztahu jsou 

přece vždy dva. Dva rozdílní jedinci, s rozdílnými názory. Proto je dobré si 

hned na začátku vztahu ujasnit, jak to v životě máte.  Také ovšem nesmíme 

zapomínat na to, abychom do našich vztahů pozvali Boha, který jediný zná 

naši budoucnost a ví, jaká cesta je pro nás tou nejlepší. 

 Pokud bude váš partner stejného názoru, nebo vás v tom bude 

alespoň tolerovat, je to dobrá cesta k udržení jistých hranic. Není to však 

rozhodně přímá výhra. Může se lehce stát to, že podlehnete právě z toho 

důvodu, že si budete jistí svým rozhodnutím. Pokud ovšem dojdete moc 

daleko, už nemusí být cesty zpět. Proto je vždy důležité postavit si hranice 

ještě o kus dál, aby to pro vás nebylo tak těžké. Pokud potom tuto hranici 

porušíte, není to ještě plná prohra, ale spíše uvědomění si vaší slabosti a 

http://www.liturgie.cz/liturgicke-knihy-ke-stazeni/#smireni
http://www.liturgie.cz/clanky/znovu-objevit-obrady-pokani.html


 

│12│ 

impulz pro větší opatrnost. Chybami se zkrátka člověk učí, jen je nesmí 

přehlížet. Sám jsem udělal spoustu chyb, ale zatím jsem se vždy dokázal 

vrátit zpět. Zkušenosti s chybami jsou občas potřebné, ale jsou chyby, které 

nás můžou tížit celý život, nebo minimálně několik let… Proto moje rada 

zní: „Raději brzdi, než abys přidával plyn.“ Pokud ve vztahu dokážete být 

zdrženliví, je to nejlepší cesta k opravdovému poznání svého protějšku.  

 

Podlehnu-li, je cesty zpět? 

 K navrácení se k ideálu čistého srdce není nikdy pozdě. Každý z nás 

už jistě někdy podlehl svodům ďábla. To ale neznamená, že se nesmíme 

vrátit zpět k Bohu. Je tu Svatý rok Božího milosrdenství. Ne, že by snad 

Bůh v jiném roce nebyl milosrdný, jen se teď ještě více zdůrazňuje jeho 

milosrdné srdce, které za naše hříchy dotlouklo na kříži a zase se navrátilo 

k životu, aby se za nás znovu a znovu mohlo vydávat. Není ani tak důležité, 

kolikrát padneme na dno a odevzdáme se hříchu, ale spíše to, kolikrát se 

upřímně obrátíme k Bohu se slovy: „Otče, promiň mi, prosím, můj hřích. 

Nechal jsem se jako Eva s Adamem zlákat na sladce vypadající plody, 

které mi ďábel nabídnul. Vezmi mě prosím nazpět k sobě a dej, abych 

znovu neupadl.“ 

 Nezůstávejme na špatné cestě! Dejme Bohu možnost, aby nás 

očistil! Pro nás je to přece tak lehké. Stačí pouze zajít ke svátosti smíření 

(zpovědi) a vyznat svoje hříchy. Následky našeho hříchu za nás odčiní 

Ježíš. To on se pro naše hříchy krví potil a stále potí. Nebojme se mu svěřit 

své životy, vždyť on je náš Pán, jenž nás miluje tou nejdokonalejší láskou. 

Otevřme mu svá srdce a on nás očistí.  

 
 Jiří Enderle ml.  

Světový den mládeže v Krakově aneb přípravy předprogramu 

Dnů v diecézi 

 V pátek 8. dubna 2016 jsme se vydali na další pracovní setkání do 

sousedního Polska, jehož hlavním tématem byly přípravy Světového 

setkání mládeže. Naše setkání začalo ve městě Kudowa Zdrój, kde jsme se 

sešli s diecézním koordinátorem Světového dne mládeže P. Pawlem 

Labudou a mladými dobrovolníky setkání. Navštívili jsme kostel sv. 

Bartoloměje, vedle kterého je hrob P. Gerharda Hirschfeldera, který se 

věnoval mladým lidem a za druhé světové války zemřel v koncentračním 



 

│13│ 

táboře. Viděli jsme kapli Czaszek – kostnici. Její zdi a strop jsou obloženy 

kostmi. 

 Během odpoledne jsme jezdili na místa klodzkého a zabkovického 

regionu, kde budou čeští účastníci setkání ubytovaní. Byli jsme se podívat 

na mariánských poutních místech v Bardo a Vambeřicích a v lázeňském 

městě Polanica. Mládež bude ubytovaná v rodinách, školách a klášterech, 

kde o ně bude dobře postaráno. Společný den jsme zakončili česko-polskou 

mší svatou u Sester Božího Srdce Ježíšova v Starczówe, kde jsme byli i 

ubytovaní. Večer jsme si povídali, zpívali české a polské písničky a 

zakoušeli velkou pohostinnost místních sester. 

 Sobotní den jsme začali 

společnou mší svatou. Po úžasné 

snídani jsme se vydali do Zabkowic, 

kde jsme měli pracovní jednání se 

starostou města u sester Klarisek. 

Domlouvali jsme různé podrobnosti 

ohledně podrobnějšího programu 

setkání mládeže, míst ubytování, 

hudby a liturgie. Naši polští přátelé 

nás vzali na vyhlídkovou tvrz ve 

Srebrné Góry. Dvoudenní jednání jsme zakončili výborným obědem 

v místí restauraci, kde jsme se rozloučili a těšíme se na další společné 

setkání.  

 Doporučený věk na Světový den mládeže je od 16 let. Cena účasti 

na setkání včetně předprogramu činí 5.800,- Kč a pouze v Krakově 

je 5.400,- Kč, ale tato cena platí jen do konce dubna. Potom bude vyšší. 

Další důležité informace naleznete na stránkách: krakov2016.signaly.cz , 

www.sdmswidnica.pl . (zd) 

 
P. Filip Foltán 

Návštěva 

 Jedna paní zaslechla večer Pánův hlas, který jí říkal: „Zítra tě 

navštívím.“ Uklidila celý byt a oblékla si ty nejhezčí šaty.  

 Druhý den brzy ráno zaklepala na její dveře sousedka a prosila ji o 

trochu cukru, ale ona ji vyhnala se slovy: „Dneska má ke mně přijít Pán 

Ježíš a já mám s tebou ztrácet čas, abych ti dala cukr?“ 

http://krakov2016.signaly.cz/
http://www.sdmswidnica.pl/
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 Pak přišel žebrák a prosil ji o peníze, aby si mohl koupit chleba. 

Ona ho ale odmítla, protože nechtěla, aby jí zašpinil byt. 

 Nakonec přišel cikán a prosil ji, aby si mohl na chvíli lehnout na 

jejím schodišti. Odmítla ho, že prý na takové věci nemá čas. 

 Nastal večer, ale dobrý Bůh se neukázal. Zklamaná žena si šla 

lehnout a ptala se Pána: „Proč jsi mě nepřišel navštívit?“ A on jí odpověděl: 

„Víš, dnes jsem klepal na tvoje dveře celkem třikrát…“ 

 

"… Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, 

pro mne jste udělali." (Mt 25, 40) 

 

  Giulia Gabrieliová: Jednou nohou v nebi; zpracovala Aneta Pokorná 

Mše svaté s intencemi v květnu 2016 

Neděle 1. května 

6. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

7:00 Za farnost 

8:30 Za prvokomunikanty 

10:00 (Sirákov) Za Vladimíra Novotného, 

rodinu Novotných a rodiče Rudolfa a 

Marii Zvoníkovy 

Pondělí 2. května 

Památka sv. Atanáše, 

biskupa a učitele církve 

18:00 Za Jaroslava Zikmunda, rodiče a 

jejich sourozence, za Jana Kubáta, 

Václava Němce, rodiče Sáblíkovy a 

Zdeňka Vykoukala 

Úterý 3. května 

Svátek sv. Filipa a Jakuba, 

apoštolů 

18:00 Za Františka Toufara, rodiče 

Kolouchovy, Jiřího Hudce a celou živou 

a zemřelou přízeň 

Středa 4. května 
18:00 Za Boženu a Jindřicha Perničkovy, 

jejich rodiče a syna Josefa 

Čtvrtek 5. května 

Slavnost 

NANEBEVSTOUPENÍ 

PÁNĚ – doporučený 

svátek 

18:00 Za kněžská povolání 

Pátek 6. května 

Památka sv. Jana Sarkandra, 

kněze a mučedníka 

18:00 Za děti a mládež 

Sobota 7. května 7:30 Za rodinu Synkovu a Polreichovu 
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Neděle 8. května 

7. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

7:00 Za farnost 

8:30 Za živé i zemřelé hasiče sboru Nížkov 

10:00 (Sirákov) Za Jana Košáka, Jana 

Augustina, Josefa Slabého, Jaroslava 

Ambrože a jejich živé i zemřelé rodiny 

Pondělí 9. května 
18:00 Za Jana Vlčka, rodiče, Milana 

Novotného a živé a zemřelé těchto rodin 

Úterý 10. května 18:00 Za zdraví a Boží ochranu 

Středa 11. května 
18:00 Za rodinu Perničkovu, Němcovu, 

Jiřího Havlíčka a celou přízeň 

Čtvrtek 12. května 
18:00 Za Jiřinu a Jana Jarošovy, rod Jarošů 

a Dobrovolnů 

Pátek 13. května 
18:00 Za Marii a Jiřího Pospíchalovy, 

rodiče a sourozence 

Sobota 14. května 

Svátek sv. Matěje, apoštola 

7:30 Za Jaroslava Baumruka a živou a 

zemřelou rodinu 

Neděle 15. května 

Slavnost SESLÁNÍ 

DUCHA SVATÉHO 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Bohuslava Peřinu, rodiče, 2 sestry a 

rodiče Wasserbauerovy 

10:00 (Sirákov) Za Františka a Marii 

Růžičkovy, Josefa Kučeru a jejich rodiče 

Pondělí 16. května 

Svátek sv. Jana 

Nepomuckého, kněze a 

mučedníka, hlavního 

patrona Čech 

18:00 Za Jana a Marii Holcmanovy, jejich 

rodiče a strýce Bedřicha 

Úterý 17. května 

18:00 Za rodinu Vomlelovu, Musilovu, 

rodiče Vlčkovy, důstojného pána Aloise 

Flesara a duše v očistci 

Středa 18. května 
18:00 Za Josefa Kubu, rodiče, sestru, rod 

Kubů a rodiče Duškovy 

Čtvrtek 19. května 

Svátek Ježíše Krista, 

nejvyššího a věčného kněze 

18:00 Za Jana Musila, bratra, duše v očistci 

a celou přízeň 

Pátek 20. května 
18:00 Za Jaroslava Baumruka, rodiče a 

sourozence 

Sobota 21. května Mše svatá nebude 
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Neděle 22. května 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ 

TROJICE 

7:00 Za farnost 

10:00 Za Jaroslava Dočekala, rodiče, sestru 

a rodinu Hanusovu 

10:00 (Sirákov) Za Josefa a Věru 

Roseckých, Václava Nováka a celý rod 

Pondělí 23. května 
18:00 Za rodiče Landovy, rod Landů, 

Špačků, a duše v očistci 

Úterý 24. května 
18:00 Za Irenu Kučerovou, její rodiče, 

bratra Karla Kubu a Blážu Plevovou 

Středa 25. května 
18:00 Za rodiče Musilovy, Veselých, oboje 

jejich rodiče, sourozence a duše v očistci 

Čtvrtek 26. května 

Památka sv. Filipa Neriho, 

kněze 

18:00 Za rodiče Zvolánkovy, Homolovy, za 

živé a zemřelé těchto rodin, za nemocné 

osoby a duše v očistci 

Pátek 27. května 
7:00 Za Antonii a Jana Laštovičkovy, jejich 

rodiče a děti 

Sobota 28. května Mše svatá nebude 

Neděle 29. května 

Slavnost TĚLA A KRVE 

PÁNĚ 

7:00 Za Jaroslava Wasserbauera, bratra Jana 

s manželkou, celý rod a duše v očistci 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za rodinu Neubauerovu, 

Stejskalovu, Stránských a všechny duše 

v očistci 

Pondělí 30. května 

Památka sv. Zdislavy 

18:00 Za Alenu Pojmanovou, bratra, dvoje 

rodiče a vnoučata 

Úterý 31. května 

Svátek Navštívení Panny 

Marie 

18:00 Za rodiče Karla a Marii Sobotkovy, 

Anežku Sobotkovou a její rodiče 

Změny vyhrazeny 

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 22. května 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 


