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Římskokatolické farnosti Nížkov

Motto:
„Hospodin je má síla a statečnost.“
(Ţalm 118)

Zelený čtvrtek

Ročník IX

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 Jeţíšem
Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe
samého za záchranu celého světa. Duch svatý, který jej vedl, kéţ
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:
▪ Národní: Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra
odpovědí na Boží lásku a neztratil tak svěžest a vůni evangelia.
▪ Evangelizační: Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké
svědectví smíření, spravedlnosti a pokoje, a tím napodobovali
Ježíšovo milosrdenství.
▪ Farní: Za děti, které se připravují na 1. svaté přijímání, a jejich
rodiny.

Anděl Páně..

Slovo kněze
Milí farníci,
úvodem tohoto úvodníku bych chtěl ještě jednou poděkovat
všem, kdo se jakkoliv podíleli na oslavě letošních Velikonoc. A zároveň
se omlouvám za to, ţe jsem některé věci dostatečně nedomyslel
a nenacvičil. Je dobře, ţe se opět začala scházet různá společenství a ţe
dokonce – mj. zásluhou Jiřího Enderle a Petry Ločárkové – začala
působit i dvě nová. A po delší odmlce by mělo 7. května dojít i na
schůzku ministrantů. Ministranty bych chtěl touto cestou povzbudit i
k účasti na diecézním ministrantském setkání, které je naplánováno na
sobotu 27. května v Dobrušce.
Návštěvy ve farnosti
Nyní mi prosím dovolte krátkou odbočku od duchovní správy
k jiným otázkám.
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Moţná jste zaregistrovali, ţe se v našem farním kostele objevila
20. března neobvyklá návštěva. Byla to skupina vědců, především
z Akademie věd a Muzea Vysočiny Jihlava, kteří se v rámci grantu
zabývají problematikou mramoru v kostelích na Ţďársku, a proto si
přišli prohlédnout a nafotit také náš kostel. Za zmínku snad stojí, ţe
podle nich je pozdně gotická klenba v presbytáři (kněţišti) kostela
provedena poměrně velkoryse, coţ nebývá na vesnických kostelích
obvyklé. Z druhu klenby usuzují na to, ţe se v té době jednalo o kostel
poměrně významný.
Další akademická návštěva se objevila o měsíc později, 20.
dubna, pro změnu v kostnici. Byl tu antropolog prof. Václav Smrčka
z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s dalšími dvěma členy svého
výzkumného týmu. Pan prof. Smrčka má od mého předchůdce Filipa
Foltána přislíbeno zapůjčení menší části ostatků z kostnice pro potřeby
vědeckého výzkumu. Výzkum by měl začít – pokud se na něj podaří
získat grant – v roce 2018.
Koncem března jsme spolu s pracovníkem společnosti Diecézní lesy
Hradec Králové panem Ladislavem Koudelkou krátce prošli náš farní
les Záduška. Snad vás potěší, ţe stav tohoto lesa hodnotí pan Koudelka
jako velmi dobrý.
Co nás čeká?
Máme před sebou měsíc květen. Je to měsíc mariánský – letos je
to o to významnější, ţe 13. května uplyne přesně 100 let od prvního
mariánského zjevení v portugalské Fatimě. A je to také měsíc, kdy – dáli Pán – některé zdejší děti přistoupí poprvé ke svatému přijímání. Proto
vás prosím, modlete se za tyto děti a jejich rodiny, protoţe právě
procházejí důleţitou etapou svého duchovního ţivota. V liturgickém
kalendáři nalezneme v měsíci květnu mnoho zajímavých památek i
svátků. Tak např. 4. května je památka patrona hasičů sv. Floriána,
v den vítězství 8. května je památka Panny Marie, prostřednice všech
milostí, 16. května svátek svatého Jana Nepomuckého, hlavního patrona
Čech, 25. května slavnost Nanebevstoupení Páně.
Také se blíţí noc kostelů, která tento rok bude v pátek 9. června.
Proto prosím ty, kdo mají nějaké zajímavé nápady, ať se u mne přihlásí.
Přeji všem poţehnané proţití doby velikonoční.
P. Zdeněk Sedlák
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Akce, události, nabídky, upozornění
1. 5. (pondělí) 17:00 - setkání mladší mládeţe na faře
2. 5. (úterý) 19:00 - májová mše sv. (Buková)
5. 5. (pátek) pastorace nemocných (Níţkov); 17:00 - tichá
adorace a sv. smíření
6. 5. (sobota) 14:00 - příprava dětí na 1. sv. přijímání na faře
8. 5. (pondělí) pastorace nemocných (Poděšín + Sirákov); 17:00
– setkání dětí na faře
9. 5. (úterý) 19:00 - májová mše sv. (Poděšín)
11. 5. (čtvrtek) pastorace nemocných (Buková)
12. 5. (pátek) 15:00 - misijní klubko na faře
14. 5. (neděle) 14:00 - příprava dětí na 1. sv. přijímání na faře
15. 5. (pondělí) 17:00 - setkání mladší mládeţe na faře
16. 5. (úterý) 19:00 - májová mše sv. (Rosička)
19. 5. (pátek) 16:00 - svátost smíření dětí před 1. sv. přijímáním;
večer pro děti adorace, přespání na faře
20. 5. (sobota) 17:00 - mše sv. (Sirákov)
21. 5. (neděle) při mši sv. od 8:30 první sv. přijímání dětí; mše
sv. v Sirákově nebude
22. 5. (pondělí) 17:00 - setkání dětí na faře
23. 5. (úterý) 19:00 - májová mše sv. (Špinov)
26. 5. (pátek) pastorační rada farnosti
27. 5. (sobota) Diecézní setkání ministrantů
29. 5. (pondělí) 17:00 - setkání mladší mládeţe na faře
30. 5. (úterý) 19:00 - májová mše sv. (Sirákov)
Schůzky společenství podle zaběhnutého pořádku, případné změny dle
ohlášek.
Úklid fary: 20. 5. Marie Pokorná

Změny vyhrazeny
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Okénko (nejen) pro děti
PANNA MARIA JAKO VZOR

Tajenka: ______________________________________________________________________
www.brno.biskupstvi.cz; zpracovala Aneta Pokorná
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Okénko (nejen) pro mládež
DSM 8. 4. 2017 v Hradci Králové
V sobotu před Květnou nedělí, tj. 8. 4., se několik odváţlivců
z řad mládeţe níţkovské farnosti společně s p. Sedlákem zúčastnilo
diecézního setkání mládeţe v Hradci Králové. Do Hradce byl
z Níţkova v brzkých ranních hodinách vypraven autobus, kterému,
jako jiţ tradičně, šéfoval pan Vosmek. Za coţ má náš velký dík!
V Přibyslavi jsme ještě přibrali místní a polenskou mládeţ. S plným
autobusem a velkým očekáváním jsme vyrazili směr Hradec.
Do Hradce jsme dorazili mezi prvními účastníky. Mottem
letošního setkání byl verš 49 z 1. kapitoly Lukášova evangelia:
„Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“ Program byl zahájen ve
Filharmonii v 9 hodin. Po oficiálním zahájení setkání následovalo
slovo na den, které znělo: „Ano, ano – ne, ne.“ (Mt 5,37). Ve slově
na den nás přednášející povzbuzovala k odvaze ţít v pravdě a
odkazovala se i na slova svatého Jana Pavla II.: „Nebojte se! Mějte
odvahu!“ Další část programu byla katecheze. O své zkušenosti se
s námi podělila paní Siebrová z domácího hospice DUHA. Na
konkrétních příkladech z kaţdodenního ţivota v hospici se nám
snaţila vnést světlo do smyslu bolesti a utrpení. Mluvila o tom, ţe
bolest se stává něčím posvátným a za kaţdým utrpením se máme
snaţit vidět Jeţíšovu tvář. Podle ní je důleţité zachovat úctu a
důstojnost vůči utrpení. To, co bychom se měli snaţit pomoci
pochopit všem trpícím a umírajícím, je velice jednoduché a
osvobozující: Smrtí to nekončí, Kristus vás miluje! Nakonec dodala,
ţe je potřeba se naučit ţít určitým typem bláznovství – ţít vzkříšení a
naučit se umění umírat. Po této nádherné katechezi pokračoval
program třemi svědectvími. Z těchto svědectví vypíchněme alespoň
tyto myšlenky: „S tou svatozáří je to všelijaký, ale pán Bůh je
trpělivý.“ „Je hezké, jestli po skončení dne zpytujeme svědomí, ale
neméně důleţité je i zpytování vědomí – zeptat se svého nitra, zda
jsem Boha cítil v nějaké situaci intenzivněji neţ obvykle.“ „Veliké
věci zaţíváme všichni, jen je potřeba naučit se je vidět.“ Program ve
Filharmonii byl zakončen předáním dekretů od biskupa Jana Vokála
zástupcům všech vikariátů a uvedení nových zástupců do funkcí.
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Celý program ve Filharmonii byl doprovázen hudební skupinou ETC
a různými hereckými ztvárněními daných situací.
Ve 12 hodin začaly tematické skupiny na Biskupském
gymnáziu, kde jsme měli na výběr z mnoha zajímavých témat. Naše
níţkovská skupina se rozdělila na 3 části a to na tyto: Jak číst média,
Aby jedna ruka byla delší aneb Jak uţivit církev a neztratit ze zřetele
její poslání a Evangelizace. Většina z nás se přidala ke skupině
Evangelizace, kterou vedl p. Jan Linhart. Nejvíce nás překvapila
informace, kterou p. Linhart zjistil z jeho dotazníkového šetření.
Nevěřící nechtějí znát detaily o víře (Bohu), protoţe jsou (jsme)
křesťané příliš uzavření, nemají o ně zájem a v neposlední řadě se
také bojí toho, ţe je odsoudí. Zajímavé je, ţe uváděli, ţe by i měli
zájem, ale kvůli výše uvedeným důvodům se raději o víru nezajímají.
Tento fakt by měl být pro nás všechny podnětem k zamyšlení a
doufáme, ţe i k určité činnosti – otevřenosti a všímavosti vůči
druhým. S čímţ má velká většina křesťanů problém. Mají pocit, ţe
na ně vnější svět útočí a my se musíme bránit. Máme to v sobě
moţná zakódované z dřívějších let (viz komunismus). Proto je
důleţité mít odvahu vyjít ven. Je mnohem lepší, kdyţ do nás
(křesťanů) ryjí, neţ kdyţ jsou vůči nám lhostejní. Společně jsme se
pak zamýšleli nad moţnostmi, jak evangelizovat. Padlo několik
návrhů, například: Prvně pomoci skutky, tzn. ruka k dílu (zajistit
základní potřeby člověka), poté teprve hlásat. Příkladem svého
chování – osobním svědectvím – sluţba druhým (charita,
nemocnice). Darovat ve vhodném čase křesťanskou knihu, která se
dotýká duše kaţdého člověka. Vzít ho do spolča, nebo někam mezi
sebe, apod. Měli bychom si dát pozor i na to, jak odpovídáme lidem,
kteří projeví o víru zájem a chtějí se něco dozvědět. P. Linhart dává
jednoduchý příklad, co v takové chvíli říct: „Spoustu věcí neznám a
neumím, a taky vím, ţe nejsem úţasný křesťan, ale víra je fajn…“ A
pokud nás někdo napadne, ţe víra je hloupost, je dobré mu v klidu
odpovědět: „Ty jsi takový troškař, ţe věříš tomu, ţe tu budeš ţít x let
a pak nic?“ Takovýmto způsobem můţeme nevěřícího naťuknout a
popostrčit ho k zamyšlení nad otázkou víry. „Na co mám rozum?
Abych zjistil, odkud jsem přišel a jaký smysl má ţivot.“
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Od 13:45 byla moţnost zúčastnit se společného animovaného
růţence po Hradci Králové nebo tiché adorace (případně přistoupit
ke svátosti smíření). Na cestě růţence byly ţivé obrazy se
zamyšlením nad jednotlivými tajemstvími. Růţenec byl dokončen
těsně před zahájením mše svaté v katedrále Svatého Ducha. Mše
svatá začala v 15 hodin.
Po mši svaté jsme se vydali k autobusu, kde na nás čekal jiţ
pan řidič. Po cestě se naším autobusem rozléhal zpěv a libé tóny
kytary. Jako obvykle jsme měli zastávku ve Slatiňanech na zmrzlinu.
V 19 hodin jsme v pořádku dorazili do Níţkova a s radostnou
melodií ve svých srdcích jsme se vydali do našich domovů podělit se
o naše dojmy.
Tímto bychom chtěli všechny mladé jménem mládeţe
níţkovské farnosti pozvat na příští diecézní setkání! Ale ještě neţ
bude další diecézní setkání, zveme všechny mladé na celostátní
setkání v Olomouci, které se uskuteční 15. – 20. 8. 2017 (setkání je
určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let). Určitě to bude stát za to!
Pokud bys stále váhal, neboj se zeptat některého z mladých, rádi Ti
poradíme! Nebojte se!
Mládež farnosti Nížkov

Okénko (nejen) pro seniory
Stáří
(pokračování z dubnového farního listu)
Překypujte životem!
Kdyţ to shrneme, je tedy zapotřebí smířit se s tím, ţe člověk
stárne, a pak bude ţivot úţasný. Smířit se se stárnutím znamená, ţe
si stoupneme jednoho dne před zrcadlo a řekneme si: „Já na ty
vrásky, pytlíky pod očima, protézu, břicho a dvojitou bradu kašlu!"
A musí nám to být opravdu fuk. A dodáme: „Na stará kolena budu
konečně ţít naplno."
Dobře stárnout znamená proţívat své stáří kaţdý den, v
přítomnosti. Vztah ke druhým se mění. Starý člověk nabírá na váze a
autoritě, pohlíţí na události s jistou střízlivostí. Jde totiţ k podstatě.
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Stárnutí v sobě také skrývá velkou krásu. Starý člověk zaţívá
okouzlení tváří v tvář velké řece ţivota, která se nikdy nezastaví a je
zkrátka nádherná.
Hlavním problémem naší civilizace je, ţe myslí na minulost a
má strach z toho, co bude zítra a nedokáţe si uţít úţasný dar
přítomnosti. Uţijte si naplno svých čtyřiadvacet hodin. Překypujte
ţivotem aţ do samého konce. V tom spočívá duchovní vize stáří. A
ne v tom, ţe si neustále budeme stěţovat na prostatu a housera.
Tohle znamená porazit stáří a zaţívat krásu stárnutí.
Nemůžeme zabránit vlastnímu stárnutí, ale můžeme zabránit tomu,
aby se z nás stali starci.
Henri Matisse
Proţívejte při stárnutí radost. Nemusíme být hvězdy aţ do
konce, ale pořád můţeme zahrát krásné věci na strunách, které nám
ještě zbývají. Drahá stará struna G. Ta poslední, nejnáročnější.
Struna trpělivosti a odvahy, moudrosti, dobroty, kontaktu s Bohem.
Jak nádherné tóny z ní mohou tryskat!
Spiritualita, jeţ je kaţdý den oţivována modlitbou a skutky,
vám dá ničím nenahraditelný mír v duši. Věčnost pozvolna přichází.
Jaká radost! Ona tvář, jiţ jsme tolik vzývali, tolik po ní touţili,
nabývá tvar. Je to Láska. Přitom Láska ţádnou tvář nemá. Je to
věčnost, v níţ uţ není utrpení a strádání, které by člověk musel
snášet.
Nuţe vzhůru, stařešinové! Vydejte se na pochod. Neběhejte,
na to uţ není vhodná doba. Ale hýbejte se. Choďte ven za kaţdého
počasí. Zkrátka se pořádně oblečte...
„Do zbroje Lásky," jak nám doporučuje svatý Pavel.
Z knihy: „Tváří v tvář utrpení" Gilbert Guy, vybrala Jana Vosmeková

Prosba k Panně Marii za šťastnou smrt
Panno Maria, vroucně Tě prosím,
přijď k mému lůţku v hodině mé smrti,
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jako by to udělala má matka, kdyby ještě ţila.
I kdyţ svým jazykem uţ nebudu schopna vzývat Tvé svaté jméno,
mé srdce ho bude i nadále opakovat.
Uţ nyní Tě prosím o pomoc pro tuto chvíli.
A kdybych snad umírala opuštěna od lidí, nebudu se bát,
protoţe vím, ţe Ty mě neopustíš, ale budeš vţdy se mnou.
Já v to věřím a doufám, to s jistotou od Tebe očekávám.
zpracovala Ludmila Vystrčilová

Tabulka lektorů na květen
PO
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ÚT
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1
2
3
4
5
6

Jindrová V.
Bártová J.
Holcmanová Z.
Chromá H.

Pojmonová M.
1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
7 2. čtení 7:00 Brukner J. st.
přímluvy 7:00 Brukner J. ml.
8
Jindrová V.
9
Bártová J.
10
Laštovičková M.
11
Chromá H.
12
13
Pojmonová M.
1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
14 2. čtení 7:00 Brukner J. st.
přímluvy 7:00 Eliáš B.
15
Jindrová V.
16
Bártová J.

8:30
8:30
8:30

Strašilová S.
Jindrová V.
Vlčková N.

8:30
8:30
8:30

Němcová T.
Havlíčková V.
Vlčková P.

ST
ČT
PÁ
SO
NE
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE
PO
ÚT
ST

17
18
19
20

Laštovičková M.
Chromá H.

Pojmonová M.
1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Holcmanová Z.
21 2. čtení 7:00 Brukner J. st.
8:30 Ločárková P.
přímluvy 7:00 Brukner J. ml.
8:30 Vlčková N.
22
Jindrová V.
23
Bártová J.
24
Holcmanová Z.
25 1. čtení
Chromá H.
2.čtení Laštovičková M.
26
27 1. čtení
Pojmonová M.
1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Bártová J.
28 2. čtení 7:00 Brukner J. st.
8:30 Linhartová M.
přímluvy 7:00 Eliáš B.
8:30 Vlčková P.
29
Jindrová V.
30
Bártová J.
31
Laštovičková M.

Zdena Holcmanová

Židovská legenda
Byl jednou jeden pasáček, který nevěděl, jak se má modlit.
Kaţdý den sice zamumlal několik slov, ale nebyl si jist, zdali je to
správně.
Jednoho dne proto zavolal k Hospodinu: „Pane tohoto
velikého světa, kdybys měl dobytek a dal bys mi ho na hlídání, dělal
bych to pro tebe zadarmo, protoţe tě mám moc rád."
Míjely dny a týdny. Tu šel kolem jeden učenec. Kdyţ uslyšel,
jak se pasáček modlí, potřásl hlavou: „Ty naivní blázne! Tak přece
nemůţeš mluvit s Hospodinem!" Pasáček zakoktal: „Můţeš mi tedy
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říct, jak to mám dělat?" - Učenec ho tedy neprodleně naučil
nejdůleţitější modlitby a ţehnací formule. Pak šel dál svou cestou a
pasáček po své běţné práci.
Tak uplynulo zase mnoho dní. Pak měl učenec sen. Slyšel
promlouvat jakýsi hlas: „Nevrátíš-li se okamţitě k pasáčkovi a
neřekneš mu, ţe se má modlit tak, jak byl zvyklý, potká tě něco
zlého ... "
Uţ na druhý den se učenec vydal opět na cestu, šel k
pasáčkovi a zeptal se ho: „Co se teď modlíš?" - Ten odpověděl:
„Nic, protoţe to, co jsi mě učil, jsem zase zapomněl. A bojím se říkat
Hospodinu to, co jsem říkal dříve. Tys mi to přece zakázal."
Nato vyprávěl učenec pasáčkovi o svém snu.
http://www.pastorace.cz; zpracovala Aneta Pokorná

Mše svaté s intencemi v květnu 2017
Pondělí 1. května
Úterý 2. května
Památka sv. Atanáše,
biskupa a učitele církve
Středa 3. května
Svátek sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů
Čtvrtek 4. května
Pátek 5. května
Sobota 6. května
Neděle 7. května
4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
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18:00 Za Vlastu Matouškovou a
celou její rodinu
18:00 Za rodiče Zvolánkovy, jejich
rodiče, sourozence, rod Homolů a
za dar zdraví a Boţí poţehnání pro
celou rodinu a přízeň
18:00 Za zemřelé členy hasičského
sboru Níţkov
18:00 Za povolání
18:00 Za děti
7:30 Za rodiny
7:00 Za dar zdraví a Boţí ochranu
8:30 Za farnost
10:00 (Sirákov) Za Miroslava Peřinu,
jeho rodiče, Blanku Peřinovou,
rodiče Růţičkovy a duše v očistci

Pondělí 8. května
Úterý 9. května
Středa 10. května
Čtvrtek 11. května

Pátek 12. května
Sobota 13. května
Neděle 14. května
5. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Pondělí 15. května
Úterý 16. května
Svátek sv. Jana
Nepomuckého, kněze a
mučedníka, hlavního
patrona Čech
Středa 17. května

18:00 Za rodiče Kasalovy, snachu
Zdeňku, Marii Štohanzlovou a ţivé
a zemřelé těchto rodin
18:00 Za Yvetu a Emmu Adriánu a
jejich rodiče a kmotry
18:00 Za Vlastu a Stanislava Bártovy,
rodiče a sourozence
18:00 Za Jindřicha a Boţenu
Perničkovy, jejich rodiče, syna a
zetě
18:00 Za rodinu Gabrielovu,
Pilvouskovu, Kučerovu,
Semrádovu a celou ţivou i
zemřelou přízeň
7:30 Za rodiče Polreichovy
7:00 Za farnost
8:30 Za Josefa Flesara, manţelku,
celou rodinu a všechny duše v
očistci
10:00 (Sirákov) Za rodiče
Holzmanovy, Blaţkovy, syna
Milana a duše v očistci
18:00 Za Jana Vlčka, rodiče a celou
ţivou a zemřelou přízeň
18:00 Za Jana a Marii Holcmanovy,
jejich rodiče a rod Holcmanů a
Fišarů
18:00 Za rodinu Filipovu,
Pospíchalovu a uzdravení
nemocných osob
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Čtvrtek 18. května
Pátek 19. května

Sobota 20. května

Neděle 21. května
6. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
Pondělí 22. května
Úterý 23. května
Středa 24. května

18:00 Za Jana Musila, 2 bratry,
rodiče, celou přízeň a duše
v očistci
18:00 Za Jaroslava, Josefa a Emilii
Baumrukovy, jejich rodiče a duše
v očistci
7:30 Za rodinu Javorovu, Frömlovu,
Šenkýřovu, Mokrých a uzdravení
nemocných osob
17:00 (Sirákov) Za Vladimíra
Novotného, rodinu Novotných,
rodiče Rudolfa a Marii Zvoníkovy
7:00 Za Jaroslava Wasserbauera, jeho
bratra Jana s manţelkou, celý rod a
duše v očistci
8:30 Za farnost
10:00 (Sirákov) mše svatá nebude
18:00 Za Alenu Pojmanovou, bratra a
oboje rodiče
18:00 Za Annu a Jana Chvátalovy,
nemocnou osobu a duše v očistci
18:00 Za rodiče Karla a Marii
Sobotkovy, Aneţku Sobotkovou,
jejich rodiče a duše v očistci

Čtvrtek 25. května
18:00 Za rodiče Veselých, Musilovy,
Slavnost
oboje jejich rodiče, sourozence a
NANEBEVSTOUPENÍ
duše v očistci
PÁNĚ – doporučený svátek
Pátek 26. května
Památka sv. Filipa Neriho, 18:00 Na dobrý úmysl
kněze
Sobota 27. května
Mše svatá nebude
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Neděle 28. května
7. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Pondělí 29. května

Úterý 30. května
Středa 31. května
Svátek Navštívení Panny
Marie

7:00 Za farnost
8:30 Za Zdeňku a Jana
Wasserbauerovy a Bohuslava
Peřinu
10:00 (Sirákov) Za rodinu
Neubauerovu, Stejskalovu a duše
v očistci
18:00 Za Josefa Šimanovského,
rodiče, Zdeňka Bublána, rod
Kopeckých a Jarošů
18:00 Za Annu Čejkovou, manţela, 2
syny, vnuka Miloslava, pravnuka
Vojtěcha a zemřelou rodinu
Štursovu
18:00 Za Zdeňka Brabce, syna Petra,
sestru Janu a oboje rodiče
Změny vyhrazeny

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 21. května 2017
Změna uvedených údajů vyhrazena (nutno sledovat ohlášky). Neprodejné!
Náklady na jeden výtisk činí 7 Kč.
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. Zdeněk Sedlák – administrátor farnosti: sedlak.z.v@gmail.com, 604 246 882
Petra Eliášová – šéfredaktorka farního listu: petapochop@seznam.cz
Romana Pešáková, Aneta Pokorná, Jana Vosmeková, Jiří Enderle ml. – redaktoři
farního listu
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Velikonoční misijní jarmark

Velikonoční vigilie
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