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Motto:
„Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“
(Řím 8,31)

Misijní klubko

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 naše biskupy, aby vždy podporovali misijní
společenství a usilovali tak o ideál prvních křesťanských
společenství, ve kterých věřící měli jedno srdce a jednu duši.
▪ Všeobecný: Za představitele národů, aby se dohodli na
rozhodnutích ukončujících obchod se zbraněmi, které jsou příčinou
mnoha nevinných obětí.
▪ Farní: Za ochranu na cestách a požehnané prožití dovolených a
prázdnin.

Anděl Páně..

Slovo kněze
Milí farníci,
doba velikonoční se chýlí k závěru a na obzoru se objevuje léto
a s ním i prázdniny. Děti se na prázdniny uţ těší a právě dětí se týká
moje první poznámka.
Občas ve škole či venku zahlédnu či zaslechnu, na co se
níţkovské děti (nejenom ty, co chodí do kostela nebo na náboţenství)
dívají nebo co poslouchají a někdy nejde o pěkné věci. Vím, ţe se
někteří rodiče snaţí způsobem přiměřeným věku dětí dohlíţet nad tím,
co jejich drahé ratolesti čtou, poslouchají a na co se dívají. (Ta
přiměřenost je velké umění a vůbec není snadné vystihnout to, aby děti
a dospívající zároveň měli v názoru rodičů pevnou oporu a zároveň, aby
měli svobodu, přiměřenou svému věku.) A tak bych chtěl na tomto
místě poprosit i ty ostatní, aby vysvětlili svým dětem, ţe zdaleka ne
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všechno, na co narazí, je dobré a ţe jsou i písně, obrázky nebo texty pro
lidskou duši vysloveně jedovaté.
A vlastně i druhá poznámka se týká dětí, a sice těch, které byly
před několika dny u prvního svatého přijímání. Přeji jim, aby první
setkání s Pánem Jeţíšem ve svatém přijímání bylo pro ně objevem
nového rozměru ve vztahu s Jeţíšem Kristem. Sluší se také poděkovat
rodičům, prarodičům a všem dalším, kdo je doprovázeli a doprovázejí
na jejich cestě víry, modlitbou i radou.
Vybavilo se mi také jedno „náhodné“ předvelikonoční setkání.
V Kutné Hoře jsem mimo jiné pomáhal připravovat jednu paní ke křtu a
jejího pokřtěného muţe k prvnímu svatému přijímání a biřmování.
A krátce před Květnou nedělí na mne v Hradci Králové troubilo nějaké
auto a v něm – oni dva. Svěřili se mi hned se svojí velkou radostí
z toho, jak po 23 letech manţelství, uzavřeného pouze před státem
(ačkoliv ţenich uţ tehdy byl pokřtěný katolík), uzavřeli také církevní
sňatek, a jak byl tento církevní obřad hlubokým a krásným záţitkem
nejenom pro ně, ale také pro ostatní přítomné. Byla to pro ně taková
radost, ţe se o ni podělili i s ostatními farníky v kutnohorském farním
zpravodaji. Chtěl bych čtenáře farního listu při této příleţitosti poţádat
o modlitbu za snoubence z naší farnosti (zatím vím o šesti párech
snoubenců, kteří se letos chystají uzavřít církevní sňatek) i za ty, kdo o
tomto kroku uvaţují.
Na neděli 4. června letos připadne slavnost Seslání Ducha
Svatého. Patří spolu se slavnostmi Narození a Zmrtvýchvstání Páně
k největším slavnostem liturgického roku. I ona nám připomíná
významný den dějin naší spásy. Den, kdy v plném slova smyslu vznikla
církev. Den, kdy na apoštoly sestoupil Duch Svatý. Krásně o tom píše
sv. Lukáš ve 2. kapitole Skutků apoštolů.
Ţidé v tento den slavili tzv. Letnice, den poděkování za dar
úrody, které se jim díky Boţímu poţehnání dostalo. Bylo to pro ně
v jistém smyslu dovršení svátku Pesach, ţidovských Velikonoc. O
Velikonocích si připomínají vysvobození z egyptského otroctví a vyjití
do svobodného ţivota v zaslíbené Svaté zemi. Letnice jim připomínaly,
ţe podle Boţího příslibu (Ex 3,17), zaslíbená země skutečně oplývá
mlékem, medem a dalšími plody. Oni za toto poţehnání země vzdávali
díky při tomto svátku.
A duchovní obdobou ţidovských Letnic je naše slavnost Seslání
Ducha Svatého. Tím vůbec největším poţehnáním totiţ je to, kdyţ se
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člověk nechá Duchem svatým vést. Působení Ducha svatého přináší
v našich ţivotech hojné a bohaté plody. Tradice církve těchto plodů
Ducha svatého vypočítává dvanáct: lásku, radost, pokoj, trpělivost,
shovívavost, vlídnost, dobrotu, mírnost, věrnost, tichost, zdrţenlivost a
čistotu.
Seslání Ducha svatého je dovršením křesťanských Velikonoc,
poněvadţ právě Duch svatý pomáhá jednotlivým věřícím a celé církvi
jak v modlitbě, tak ve správném pochopení Zjevení Boha v osobě Jeţíše
Krista. A tak není divu, ţe právě Slavnost Seslání Ducha Svatého je
dnem, kdy církev nejraději uděluje biřmování těm, kdo byli pokřtěni
jako děti. Ducha Svatého sice člověk dostává jiţ ve křtu, ale ve svátosti
biřmování dostává jeho zvláštní dary, které nás hlouběji zakořeňují do
Boţího synovství, pevněji nás spojují s Kristem a církví a dávají nám
zvláštní sílu, abychom šířili a bránili víru slovem i skutkem, abychom
statečně vyznávali Kristovo jméno a abychom se nikdy nestyděli za
kříţ. Duch Svatý nám prostě otevírá netušené moţnosti v celém našem
ţivotě.
P. Zdeněk Sedlák

Akce, události, nabídky, upozornění
2. 6. (pátek) pastorace nemocných (Níţkov); 17:00 tichá adorace
a sv. smíření
4. 6. (neděle) Slavnost Seslání Ducha Svatého
5. 6. (pondělí) 17:00 – setkání dětí na faře
7. 6. (středa!) pastorace nemocných (Buková)
9. 6. (pátek) pastorace nemocných (Poděšín + Sirákov); 15:30 –
misijní klubko; Noc kostelů (Níţkov)
10. 6. (sobota) 10:00 mše sv. v DPS
11. 6. (neděle) Slavnost Nejsvětější Trojice; 14:00 ţehnání
opravených varhan a koncert (varhany, zpěv)
12. 6. (pondělí) 17:00 – setkání mládeţe na faře
13. 6. (úterý) 9:30 - setkání maminek na faře
18. 6. (neděle) Slavnost Těla a krve Páně („Boţí Tělo“)
19. 6. (pondělí) 17:00 – setkání dětí na faře
26. 6. (pondělí) 17:00 – setkání mládeţe na faře
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27. 6. (úterý) 9:30 - setkání maminek na faře
29. 6. (čtvrtek!) 16:00 mše sv. na poděkování na závěr školního
roku, pak dětské odpoledne na faře
Schůzky společenství podle zaběhnutého pořádku, případné změny dle
ohlášek.
Úklid fary: 10. 6. Anna Vlčková
Změny vyhrazeny

Pravý ţivot
Všichni si jistě uvědomujeme fakt, ţe ţijeme jen jednou. K tomu
se taky často vztahují materialistické rady: „Urvi si pro sebe co můţeš/
Uţívej si, dokud můţeš“. Nechci snad tvrdit, ţe bychom si ţivot neměli
uţívat. Právě naopak. V ţivotě bychom skutečně měli hledat cestu, na
které budeme šťastní. Cesta ke štěstí a k pravému ţivotu ale nikdy
nevede přes sobectví.
V poslední době se mi často stává, ţe mi můj ţivot připadá
jenom jako sen. Jako bych byl v prostoru a času, který sám o sobě nemá
podobu skutečného ţivota. Jako by to byl opravdu jen předobraz
skutečnosti. Vůbec tím však nemyslím to, ţe by to byl nešťastný sen.
V tom snu mi najednou uniká smysl toho, trápit se pro neúspěchy.
V tom snu mi uniká smysl toho, honit se za penězi a karierními
úspěchy. V tom ţivotě, který mi připadá jako sen, mě naplňuje jenom
budování vztahů s lidmi. S lidmi, v kterých se snaţím vidět Krista.
Kdyţ však chci rozdávat Boţí lásku, musím ji od Boha nejdříve
přijmout.
Myslím si, ţe tento ţivot je právě o tom, abychom ho nebrali tak
váţně a skutečně. Jestli věříme, ţe Jeţíš Kristus byl a je Synem Boţím a
nasloucháme jeho slovům, proč se tak trápíme tím, co bude zítra? Proč
se utápíme ve smutku našich ran? Proč tento ţivot nevnímáme jenom
jako předobraz toho pravého ţivota?
Jiří Enderle ml.
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Okénko (nejen) pro děti
MONSTRANCE UKAZUJE JEŢÍŠE

zpracovala Aneta Pokorná
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Okénko (nejen) pro mládeţ
Scénář a reţie: Bůh
Na geodézii jsem šla s tím, ţe to nedám. Ţe si tam sednu, něco
naklikám do testu a pak budu čtvrt hodiny náboţně zírat na zkoušejícího.
Ani jsem nedočetla všechny přednášky, ani jsem si to v šalině cestou
neopakovala, zkrátka a dobře jsem vzdala svůj boj hned na začátku.
Jenţe znáte to, člověk míní a Pánbůh mění.
Celé to začalo tím, ţe jsem se za nic nemohla přihlásit do systému.
Heslo bylo správně, počítač ho dvakrát vzal a pak zase vyplivnul, nevím,
čím to bylo. Ale po ozkoušení dvou strojů mi bezradný Janata (zkoušející)
půjčil svůj počítač s tím, ţe jsem test vyplňovala přihlášená pod jeho
jménem.
Uţ ty počáteční obtíţe mě měly varovat, ţe se chystá něco velkého.
A kdyţ ne to, tak rozhodně skutečnost, ţe otázky v testu byly tak
jednoduché, ţe přes mou neznalost dopadly na 85%.
Ale popravdě mi to došlo, aţ kdyţ jsem se snaţila něco málo
dohnat při půldruhé hodině čekání na ústní. Jen tak jsem seděla na chodbě,
papíry na klíně, rezignovaně koukala z okna - a v ten ráz mi to došlo. A
řekla jsem si: "Pane Boţe, tohle je ve tvé reţii." Teda pochopte, ne ţe by to
normálně nebylo v Jeho reţii, to je. Jenţe z obvyklého "Ora et labora" či,
chcete-li, "Člověče, přičiň se", se stalo jenom "Nech se nést a mrkej na
drát."
Nebudu vás napínat. Na ústní jsem měla kliku na druhou. Popravdě
– zkoušející mi poloţil pouhé dvě otázky a obě jsem jakţ takţ zvládla říct.
Skončilo to za B.
Zázrak? Kdepak. Jenom pořádný kopanec do zadku s poselstvím
"Tak to bylo naposledy, aspoň vidíš, co umím, koukej se sebrat a od teď uţ
jenom Ora et labora, labora, labora!"
Kaţdopádně dnešní zkoušku nesloţila Kateřina Sedláčková. Celou,
od začátku do konce, ji sloţil Pán Bůh.
Kateřina Sedláčková: katusi.signaly.cz; zpracovala Aneta Pokorná

Okénko (nejen) pro seniory
Krása stáří, z knihy ,,Jak to vidí Marie Svatošová"
Výraz "krása stáří" může za určitých okolností možná opravdu
někoho nadzvednout ze židle. Ale já věřím, že ho během našeho povídání

│7│

dokážeme uklidnit, pohladit a hlavně povzbudit.
Krása stáří, to je taky název jedné z kapitol v kníţce Ladislava
Kubíčka Ţivot, největší umělecké dílo. Začíná slovy:
"Stáří a s tím i smrt a bolest - to jsou asi nejtěţší zkoušky kaţdého
světového názoru, ale také nejtěţší zkoušky kvality kaţdé osobnosti,
kaţdého člověka. Zkouška, která nepotřebuje ţádnou zkušební komisi,
která mluví sama o sobě. Kdo je směrodatný pro posouzení, je-li stáří
proţité jako opravdová kvalita, přinášející radostný záţitek? No kdo?
Především starý člověk sám. Člověk nešťastný, otrávený, věčně
nespokojený, je jasným důkazem chyby, selhání, fiaska. Stáří samo o sobě
je bezpečným měřítkem celoţivotní filozofie člověka."
Opravdu to o čemsi vypovídá, jestli starý člověk dovede proţívat a
vychutnávat radost ze zdánlivých drobností kolem sebe, třeba z ptáčků v
krmítku, z jíní na keřích, z rozkvetlé louky, z kvetoucí sedmikrásky, z toho,
ţe se babičce povedly škubánky, nebo ţe si náhle vzpomněl na jméno,
které v paměti doloval uţ týden - anebo naopak - jestli je mrzout a svým
mrzoutstvím otravuje ţivot i lidem okolo sebe. Na tom, jaký je člověk ve
stáří, pracoval celý ţivot, a tudíţ je za to taky osobně zodpovědný. A nelze
se vymlouvat na zlou dobu, na nepříznivé okolnosti. Ty byly vţdycky. A
přesto tu vţdycky byli i lidé radostní a příjemní, kteří se tou zlou dobou
nenechali otrávit. Ona to dokonce není ani otázka povahy. Na tu se mnozí
taky rádi vymlouvají. Já si myslím, ţe je to spíše otázka vůle. Buď chci,
nebo nechci. A kdyţ chci, tak se i ve stáří dá ještě leccos na sobě vylepšit.
Jeden starý muţ se dal slyšet:
"Od svých 70. narozenin ţiji daleko intenzivněji! Kdyţ se moje
sedmdesátiny oslavovaly, vůbec jsem nebyl šťastný - připadalo mi to jako
loučení se ţivotem. Ale pak jsem si řekl: sedmdesátka! To přece není nic
samozřejmého! Kaţdý rok je přece zvláštním darem! A tak jsem začal
opravdu ţít, všechno vychutnávat. Teď všechno vidím mnohem líp.
Dokáţu přehlíţet leccos, co mě dřív zlobilo. Raduji se z maličkostí. Uţ se
nezlobím pro malichernosti. Leccos se pro mě stalo bezvýznamným. Ale
zrovna tak se leccos, o co jsem dříve vůbec nedbal, stalo důleţitým. Jsem
mnohem klidnější. Taky se uţ neobávám konce. Den ze dne jsem více
vyrovnán se svou smrtí. V sedmdesáti jsem vlastně začal teprve pořádně
ţít!"
No řekněte, není to krásné? Ţít ve stáří intenzivněji, jít konečně do
větší hloubky, vidět to, co je v ţivotě to hlavní. Nemluvit pořád o tom, co
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uţ nemohu, ale uvědomovat si, co ještě mohu - a radovat se z toho.
Moţná by nebylo marné, udělat si kaţdý sám pro sebe takový malý
test a zjistit, jak na tom vlastně jsme. Nic nemusíme psát na papír, nikomu
nemusíme říkat, jak jsme dopadli, ale získáme aspoň trochu představu o
tom, co by se dalo vylepšit. Stačí si v duchu poctivě a pravdivě zodpovědět
pár otázek, například:
Snaţím se mít pochopení pro druhé, i kdyţ jsou o hodně mladší?
Snaţím se chápat i ty, kdo se ode mě hodně liší svou povahou?
Snaţím se být nahraditelný?
Dokáţi se zasmát vlastním slabostem, své zapomnětlivosti?
Dokáţi se přizpůsobovat nepředvídaným situacím?
Dovedu si udělat čas na zamyšlení?
Umím se těšit z drobných radostí, z přírody, z pohody?
Umím se usmát, i kdyţ mi zrovna není akorát?
Umím se usmát, i kdyţ je na mě někdo nepříjemný?
Podobný seznam kontrolních otázek si můţe kaţdý udělat sám.
Sobě na míru, protoţe kaţdý moc dobře ví, kde ho bota tlačí.
(pokračování příště)
http://www.vira.cz ; zpracovala. Jana Vosmeková

Světová válka – 14. část
Následující seznam je s drobnými úpravami převzat z tužkou psaných
poznámek volně založených ve farní kronice. Jde o soupisy padlých,
zajatých, raněných apod. z jednotlivých obcí farnosti z doby na konci
první světové války. Mohlo jít jen o pracovní poznámky, které možná
ani nebyly dokončeny, takže seznamy mohou být neúplné. Některá slova
jsou velmi špatně čitelná a jsou zde přepsána s otazníkem.
Rosička padlí
1) Kubát Alois, nar. v Jihlavě dne 23/7 1878, rolník v Rosičce č. 4,
ţenatý, padl dne 18. července 1915 u Sokalu (?) v Haliči.
2) Hošek Jan, nar. v Sázavě 30 let stáří, svob. syn Jana Hoška domkáře
v Rosičce č. 6 (?) a Marie r. Chalupové z Oujezda, padl na Rusku 1915.
Rosička zajatí
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1) Jaroš Jaroslav, nar. 30/1 1898 v Rosičce č. 12, svob. syn Karla Jaroše
a Kateřiny roz. Musilové ze Sirákova č. 31 – zajat 4/11 1918 v Itálii,
jest nyní u Milána.
2) Němec Jaroslav nar. 29/6 1898 v Rosičce č. 5, svob. syn Františka
Němce a Marie roz. Fejtové z Čechomeze č. 12, 1917 v zajetí – nyní u
Padovy (?).
Rosička nezvěstní
1) Penáz Václav nar. v Polničce 30 let starý, svob. syn Josefa č. 13 a
Aneţky roz. Sobotkovy z Rosičky – narukoval 1914 a od r. 1915
nezvěstný na Itálii.
2) Daniel Antonín nar. 6/8 1893 v Rosičce v č. 14, svob. syn Antonína a
Marie roz. Poulovy z Čechomeze č. 11, narukoval 1916, v zajetí v Itálii
od 3/10 1918 a od té doby nezvěstný.
Špinov padlí
1) Šorf Jaroslav, nar. 11/4 1895 ve Špinově č. 2, svob. syn Jana Šorfa a
Anny roz. Němcové z Vepřové, zemřel na Itálii 29/11 1915.
Špinov zajatí
1) Dočekal Jan, nar. 5/12 1894 ve Špinově č. 10, syn Františka
Dočekala a Anny roz. Peroutkové ze Zhoře č. 22, od r. 1915 v zajetí
v Sibiři v Petropavlovské gubernii.
2) Šorf Josef, nar. 28/2 1879, syn Jana Šorfa a Anny r. Němcovy
z Vepřové č. 43, od r. 1914 zajatý v Sibiři v Tomské (?) okruţní
léčebnici (?).
Jaroslav Jelínek

Dokončené varhany
Milí farníci,
s potěšením vám oznamuji, ţe varhany v kostele svatého Mikuláše
v Níţkově jsou dokončeny. Předání hotových varhan proběhlo v pondělí
22. května a v souvislosti s touto událostí proběhne dne 11. června 2017 ve
14 hodin slavnostní koncert. Varhany představí organolog hradecké
diecéze Václav Uhlíř, který zahraje také na nedělní mši svaté v 8.30
v tentýţ den. Po odpoledním koncertu bude moţnost komentované
prohlídky varhan a občerstvení na farním dvoře. Přijďte si nové varhany
poslechnout a posuďte sami, zda se dílo podařilo.
Všichni jste srdečně zváni!
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U příleţitosti dokončení opravy varhan
Vás farnost Níţkov srdečně zve na

Slavnostní varhanní koncert
Na varhany zahraje organolog diecéze hradecké

Václav Uhlíř
V kostele svatého Mikuláše v Níţkově
V neděli 11. června ve 14 hodin
Po koncertě bude moţnost komentované prohlídky varhan a poté
malé občerstvení na farním dvoře.
Josef Ločárek; Římskokatolická farnost Nížkov
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Tabulka lektorů na červen
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1
2
3

Chromá H.

Pojmonová M.
1 čtení
7:00 Wasserbauerová M.
4 2 čtení
7:00 Brukner J. st.
přímluvy 7:00 Brukner J. ml.
5
Jindrová V.
6
Bártová J.
7
Holcmanová Z.
8
Chromá H.
9
10
Pojmonová M.
1 čtení
7:00 Wasserbauerová M.
11 2 čtení
7:00 Brukner J. st.
přímluvy 7:00 Eliáš B.
12
Jindrová V.
13
Bártová J.
14
Bruknerová M
15 1. čtení
Chromá H.
16
17
Vraníková M.
1 čtení
7:00 Wasserbauerová M.
18 2 čtení
7:00 Brukner J. st
přímluvy 7:00 Brukner J. ml.
19
Laštovičková M.
20
Bártová J.
21
Laštovičková M.
22
Chromá H.
23 1. čtení
24 1. čtení
Pojmonová M.

8:30
8:30
8:30

Strašilová S.
Jindrová V.
Vlčková N.

8:30
8:30
8:30

Němcová T.
Havlíčková V.
Vlčková P.

2.čtení Laštovičková M.

8:30
8:30
8:30

Bártová J.
Ločárková P.
Vlčková N.

2.čtení
2.čtení Vraníková M.

NE
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

1 čtení
7:00 Wasserbauerová M.
25 2 čtení
7:00 Brukner J. st.
přímluvy 7:00 Eliáš B.
26
Jindrová V.
27
Bártová J.
28
Bruknerová M.
29 1. čtení
Chromá H.
30

8:30
8:30
8:30

Holcmanová Z.
Linhartová M.
Vlčková P.

2.čtení Holcmanová Z.

Zdena Holcmanová

Dva vlci v nás
Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která
probíhá v nitru kaţdého člověka.
Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v kaţdém z nás je bitvou mezi
dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to vztek, ţárlivost, závist, smutek, sobectví,
namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost. Ten druhý je
dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje,
empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“
Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal:„A který vlk
vyhraje?“
Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně dennodenně
krmíš...“
http://www.pastorace.cz, zpracovala Aneta Pokorná

Mše svaté s intencemi v červnu 2017
Čtvrtek 1. června
Památka sv. Justina,
mučedníka
Pátek 2. června

18:00 Za povolání
18:00 Za děti
│13│

Sobota 3. června
Památka sv. Karla Lwangy a
druhů, mučedníků
Neděle 4. června
Slavnost SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO
Pondělí 5. června
Památka sv. Bonifáce,
biskupa a mučedníka
Úterý 6. června
Středa 7. června
Čtvrtek 8. června
Svátek Jeţíše Krista,
nejvyššího a věčného kněze
Pátek 9. června
Sobota 10. června
Neděle 11. června
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
Pondělí 12. června
Úterý 13. června
Památka sv. Antonína z
Padova, kněze a učitele
církve
Středa 14. června
│14│

7:30 Za rodiny
7:00 Za farnost
8:30 Za rodiče Velínovy, syna a za rodiče
Puchýřovy a syna
10:00 (Sirákov) Za rodinu Růţičkovu,
Sobotkovu a duše v očistci
18:00 Za Jaroslava Zikmunda, rodiče,
sourozence, Jana Kubáta, Václava
Němce, Zdeňka Vykoukala a rodiče
Sáblíkovy
18:00 Za Josefa a Libuši Dočekalovy, rod
Dočekalů a Šerejchů
18:00 Za Josefa a Marii Zikmundovy,
děti, vnuka Karla, celý rod a duše
v očistci
18:00 Za rodiče Holcmanovy, Dienerovy,
jejich rodiče, celou přízeň a duše
v očistci
18:00 Za dar zdraví a Boţí ochranu
7:30 Za Jiřího a Marii Rakovy, Antonína a
Jaroslava Pakostovy, Pavla Chybu a
pozůstalé
7:00 Za farnost
8:30 Za Vladimíra a Marii Špinarovy a
jejich rodiče
10:00 (Sirákov) Za Jana Košáka, rodiče a
rodinu Augustinovu
18:00 Za rodiče Tománkovy, syna, jejich
sourozence, rodiče Vlčkovy a ţivé a
zemřelé těchto rodin
18:00 Za Jana a Irenu Kučerovy, jejich
rodiče, celou zemřelou přízeň a za dar
zdraví a Boţí poţehnání pro celou
rodinu
18:00 Za rodinu Sobotkovu a Fišarovu

Čtvrtek 15. června
Slavnost TĚLA A KRVE
PÁNĚ – doporučený svátek
Pátek 16. června
Sobota 17. června
Neděle 18. června
11. neděle v mezidobí
Slavnost TĚLA A KRVE
PÁNĚ
Pondělí 19. června
Úterý 20. června
Středa 21. června
Čtvrtek 22. června
Pátek 23. června
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŢÍŠOVA
Sobota 24. června
Slavnost NAROZENÍ SV.
JANA KŘTITELE

Neděle 25. června

18:00 Za rodiče Ladislava a Marii
Vlčkovy, Boţenu a Františka
Vomlelovy, celý rod Vomlelů, Musilů,
důstojného pána Aloise Flesara a duše
v očistci
18:00 Za Josefa a Ţofii Dobrovolných, 3
syny a rodiče Janákovy
07:30 Za rodinu Kohoutovu, Synkovu a
duše v očistci
7:00 Za Marii a Ladislava Vlčkovy, rodiče
Fejtovy a všechny ţivé i zemřelé těchto
rodin
8:30 Za farnost
10:00 (Sirákov) Za Jaroslava Sobotku a
rodiče, rodiče Langovy a duše v očistci
18:00 Za Josefa a Marii Jágrovy, všechny
ţivé a zemřelé tohotu rodu a duše
v očistci
18:00 Za Ludmilu Chalupníkovou, oboje
rodiče, zemřelou rodinu a přízeň
18:00 Za Františka Dočekala, rodiče,
rodiny Dočekalovy a duše v očistci
18:00 Za rodinu Pejchalovu, Havlíčkovu a
dar zdraví a Boţí ochranu
18:00 Za Jana Mokrého, rodiče,
sourozence a celou ţivou a zemřelou
přízeň
7:30 Na dobrý úmysl dárce
7:00 Za Miloše Augustina a ţivé i zemřelé
rodiny Augustinovy, Němcovy a
Zikmundovy
8:30 Za farnost
10:00 (Sirákov) Za manţele Jiřinu a Aloise
Jarošovy a za všechny ţivé a zemřelé z
rodiny Kašpárkovy a Jarošovy
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Pondělí 26. června
Úterý 27. června
Středa 28. června
Sv. Ireneje, biskupa a
mučedníka
Čtvrtek 29. června
Slavnost SV. PETRA A
PAVLA, APOŠTOLŮ,
hlavních patronů brněnské
diecéze – doporučený svátek
Pátek 30. června

18:00 Za Františka Toufara, Jiřího Hudce,
rodiče Kolouchovy a celou ţivou i
zemřelou přízeň
18:00 Za rodiče Gabrielovy, Pilvouskovy,
sourozence, Josefa Kučeru a celou
přízeň
18:00 Za Kateřinu Jarošovou, rod Jarošů,
Imramovských a Strašilů
16:00 Na poděkování na závěr školního
roku
18:00 Za Františka a Julii Šlechtických,
Václava a Annu Roseckých a obě ţivé i
zemřelé rodiny
Změny vyhrazeny

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 23. června 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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