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FFaarrnníí  lliisstt  7711     

  Římskokatolické farnosti Nížkov 

     Motto:  

          „Nepřestáváme děkovat Bohu.“ 

         (Kol 1,3) 

 
 

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 bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které je 

moderní podobou otroctví. 

▪ Evangelizační: Za křesťanská společenství na asijském kontinentě, 

aby s misijním duchem ohlašovala evangelium těm, kdo na ně ještě 

čekají. 

▪ Národní: Za zodpovědné a poctivé křesťany, kteří budou v církvi 

dobrými hospodáři duchovního i hmotného bohatství. 

▪ Farní: Ať dokážeme meditovat tajemství Kristova života a žít 

z Eucharistie.  

Anděl Páně.. 
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Úvodník     

Moji milí farníci, 

  

 vstupujeme do nového měsíce, který je obzvláště zaměřen na Pannu 

Marii jako tu, která nás chrání před nástrahami Zla a nejistoty. Jsem moc 

rád, že se v naší farnosti denně modlíme přede mší svatou růženec. Tuto 

modlitbu povedu v říjnu před hlavní mší svatou spolu s mládeží. Růženec 

je spolehlivá zbraň proti Zlu, nebojme se ji vzít do rukou a prosit naší 

Nebeskou Matku o pomoc.  

 V září naše farnost prošla změnou v liturgii a také v úpravě 

liturgického prostoru. Děkuji, že se o náš kostelík snažíme dbát, buďme 

vnímaví na detaily, které mohou ubírat na kráse našeho kostela (třeba 

kbelíky u dveří, či u bočních oltářů, nepořádek na poličce, nebo 

v knihovně). V tomto měsíci jsme odstranili přehnanou květinovou 

výzdobu bočních oltářů a také jsme odstranili antipendia. Nový liturgický 

prostor má naši pozornost strhávat na oltář, na kterém se slaví Eucharistie, 

proto centralizace i výzdoba má být soustředěná na toto místo a na místo, 

kde uchováváme Pana Ježíše. Myslím, že v této fázi naše liturgická úprava 

prozatím končí a budeme čekat na komplexní návrh řešení celého prostoru.  

 Dal jsem náš kostelík „do rukou“ pana profesora Ing. Arch. 

Jindřicha Synka, který nám pomůže vytvořit prostor architektonicky           

a liturgicky kvalitní a povznášející k Bohu. Upřímně se na jeho postřehy    

a postřehy jeho studentů moc těším.  

 V souvislosti s liturgií mám radost z našich ministrantů i všech, 

kteří se do liturgie zapojují. Ke kráse nám pomůže i připravovaná 

ministrantská formace, která bude v naší farnosti probíhat na diecézní 

úrovni. Děkuji všem, kteří se za mě modlí a modlili se během přípravy 

velkého diecézního ministrantského setkání.  

 Také ale musím napsat, že mě velice mrzí, že mé prosby ohledně 

zpěvu žalmu byly bez odezvy. Proto jsem i letošní Biblický den ve farnosti 

přesunul, abych ho pořádně připravil. Akce, která nemá dozvuk 

v liturgickém životě společenství, nemá smysl. Chci, aby se Biblický den 

naší farnosti promodlil a připravil tak, aby byl vrcholem našeho života 

s Písmem Svatým – tak jako je Svátek Božího Těla a Krve Páně vrcholem 

našeho života s Eucharistií. Poprosil jsem o pomoc mé protestantské 

přátele, kteří s životem Písma Svatého mají bohatou zkušenost, aby mi 
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pomohli tento den připravit. Plánuji ho na 17. listopad – což je den 

studentstva, státní svátek uprostřed týdne, proto je dobré ho takhle využít.  

 Žít Písmo Svaté znamená denně Ho brát do rukou, meditovat Ho, 

vzdělávat se v něm, ale pak i čestně Ho přednášet ve společenství Církve: 

„Sám Bůh mluví, když se v Církvi čte Písmo Svaté“, připomíná Druhý 

vatikánský koncil. Proto opět apeluji na to, abychom se nebáli v neděli 

zpívat žalm i při ranní mši svaté. Veliký umělec P. Josef Olejník (tento 

člověk byl svého času nejvzdělanějším knězem v oblasti církevní hudby a 

dodnes má primát v liturgické hudbě ve světě) často opakoval, že jen malé 

procento lidí neumí zpívat, že téměř každý se dokáže naučit zpívat, jen 

musí chtít.  

 V září jsme vytvořili na faře archiv. Děkuji panu Pospíchalovi za 

jeho nasazení v úpravách místnosti, kde archiv je.  

 Co se týče pastoračních aktivit, v září se rozběhla výuka 

náboženství, ze které se těším. V Nížkově se na náboženství přihlásilo 60 

dětí. Děkuji rodičům, že dbají o náboženské vzdělání svých dětí. Také 

práce s dětmi pokračuje setkáváním na faře, misijním klubkem a dětskými 

mšemi sv. – v těchto mších svatých se snažím dětem přiblížit liturgické 

symboly a je aktivně do liturgie zapojovat.  

 Od října se budu také pravidelně setkávat s naší mládeží a 

ministranty, bližší informace najdete v plánovaných akcích. Ke konci 

měsíce začne příprava na přijetí svátosti biřmování, na kterou zvu všechny, 

kdo chtějí rozvinout své náboženské znalosti.  

 Říjen je také měsíc úcty ke starším a nemocným, proto druhou 

sobotu v tomto měsíci udělím Svátostné pomazání našim seniorům, podle 

pastoračního plánu. Věnujte prosím pozornost článku, který se této události 

týká.   

 Vyvrcholí Národní Eucharistický kongres, moc vás zvu k účasti a 

k modlitbám, aby se náš vztah k Panu Ježíši v Eucharistii rozvinul. Na 

kongres naváže Misijní den v naší farnosti. Jako Mikulášská farnost se na 

misiích hodně podílíme a jsem za to moc rád.  

 Ať všechny tyto aktivity – ať už pracovní nebo pastorační – nás 

přiblíží k Panu Ježíši, abychom s Ním mohli v pokoji kráčet naším 

životem. K tomu vám moc rád žehnám.  

 
+ P. Filip Foltán  
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Dopis Národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní 

neděli 18. října 2015  

 Vážené sestry, vážení bratři, milí spolupracovníci Papežských 

misijních děl,  

 při příležitosti misijní neděle, kterou budeme slavit příští týden, vás 

srdečně zdravím. 

 Bohatý člověk v dnešním evangeliu se Ježíše zeptal: „Mistře dobrý, 

co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Podobně bychom se měli ptát i 

my, když uvažujeme o misiích.  

 „Co máme dělat?“ Většina z nás přispěje na misie, a to s nejlepším 

úmyslem. Přesto se stává, že je to pro nás jen jedna z mnoha sbírek. Misijní 

neděle ale není pouze o sbírce. Sbírka je projevem našeho vztahu k misiím. 

Misijní neděle nás zve k vnitřnímu pohledu do světa potřebných. 

Nechceme mluvit o chudých z jiných koutů světa, o jejich potřebách, 

strádání, bídě jen kvůli tomu, abychom vzbudili soucit. Ten vede jen 

k povrchnímu pohledu. Rád bych Vás o Misijní neděli pozval k pohledu na 

misie očima těch, o kterých mluvíme a kterým chceme pomáhat. Oni sami 

nejlépe vidí potřeby svého okolí. Oni se skutečně snaží podle evangelia 

sytit hladové, učit nevzdělané, léčit nemocné, hlásat evangelium až na 

konec světa. Narážejí však na překážky, které jsou ale s naší pomocí 

překonatelné. Nedívejme se na ně jako lidé z druhé strany, jen jako nějací 

sponzoři, ale jako ti, kteří jsou s nimi v Kristu jedna veliká rodina. My jsme 

pozváni ke společnému dílu jako jejich spolupracovníci na šíření Božího 

království. Prakticky to znamená podpořit je modlitbou, přispět jim svým 

darem, ale taky se ve svém okolí snažit o totéž: vydávat svědectví Kristu, 

přivádět k němu ty, kdo ho dosud neznají, a pomáhat ke křesťanskému 

životu hledajícím i těm, kdo na cestu za ním teprve vykročili nebo byli 

v Jeho jménu pokřtěni. 

 Misijní neděle je pozváním i novou příležitostí k oživení našeho 

misijního postoje, který se projeví podporou misionářů v dalekých zemích i 

naším zapojením do misie v českých zemích. Mladík z evangelia Ježíšovo 

pozvání nepřijal, a proto odešel smutný. 

 Jako nový národní ředitel Papežských misijních děl bych měl 

velkou radost, kdybych příští neděli spolu s Vámi mohl nově přijmout 

Ježíšovo pozvání k účasti na misijním poslání církve. Budu rád, když 

Papežská misijní díla nebudou vnímána jen jako další nadace, která 
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pomáhá potřebným, ale jako živé společenství těch, kteří chtějí přinášet 

Krista dnešnímu světu.  

 Ze srdce Vám žehná 
 

Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD 

Akce, události, nabídky 

• 1. 10. (čtvrtek) adorace za duchovní povolání 

• 2. 10. (první pátek v měsíci) – od 9:00 pastorace nemocných 

v Nížkově, 17:00 svátost smíření v kostele, paralelně tichá adorace 

• 5. 10. (pondělí) 17:00 – setkání dětí na faře 

• 6. 10. (úterý) 10:00 - 12:00 - setkání maminek s dětmi na faře 

• 9. 10. (pátek) pastorace nemocných v DPS v Nížkově 

• 10. 10. (sobota) 7:30 - udělování Svátosti pomazání nemocných 

v kostele sv. Mikuláše 

• 10. 10. (sobota) 18:00 - setkání mládeže na faře 

• 17. 10. (sobota) Národní Eucharistický kongres v Brně 

• 18. 10. (neděle) Den modliteb za misie, sbírka na misie, Výroční 

posvěcení chrámu sv. Mikuláše 

• 18. 10. – 25. 10. (neděle – neděle) Misijní jarmark 

• 19. 10. (pondělí) 17:00 – setkání dětí na faře 

• 20. 10. (úterý) 10:00 - 12:00 - setkání maminek s dětmi na faře 

• 22. 10. (čtvrtek) začátek intelektuální přípravy na přijetí svátosti 

biřmování (mše svatá + od 18:45 na faře) 

• 23. 10. (pátek) pastorace nemocných v okolních vesnicích: Sirákov, 

Buková, Poděšín, Kopaniny 

• 24. 10. (sobota) 17:00 - setkání ministrantů na faře, 18:00 - setkání 

mládeže na faře 

• 25. 10. (neděle) 14:00 - promítaní z cest P. Jana Linharta po 

Filipínách 

• 28. 10. -1. 11. (středa – neděle) podzimní prázdniny (nabídka 

programu pro mládež na DCŽM Vesmír – www.vesmir.signaly.cz)  

Změny vyhrazeny 

http://www.vesmir.signaly.cz/
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Z mého soukromého diáře 

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

 

• 3. 10. DCŽM Vesmír – setkání old týmu 

• 12.10. Vikariátní kněžská konference v Polné 

• 15. 10. – 17. 10. Účast na Eucharistické konferenci v Brně, delegát 

Královéhradecké diecéze na Národním Eucharistickém kongresu v 

Brně  

• 26. 10. - 31. 10. dovolená  
P. Filip Foltán 

Mariánský měsíc 

 Říjen – příroda se zbarvuje do podzimních odstínů, z domu 

odcházíme před svítáním a vracíme se za stmívání, školní povinnosti začaly 

už i vysokoškolákům… nostalgicky si prohlížíme alba fotek z více či méně 

povedených dovolených (v řeči dnešní doby: „už jsme na facebook 

nasdíleli všechna naše selfíčka zachycující nezapomenutelné okamžiky 

našich zážitků a olajkovali jsme už i všechny fotky našich přátel"), :-) 

...vzpomínáme na krásné chvíle a vše se chtě nechtě pomalu vrací do rytmu 

dní školních i pracovních. 

 Snadno bychom v tom všem mohli zapomenout, že měsíc říjen je 

také měsícem, který je zvláštním způsobem věnovaný Panně Marii a 

modlitbě růžence. 

 Neděste se, růženec totiž není bezmyšlenkovité odříkávání 

Zdrávasů a počítání kuliček na růženci. Růženec nás má především vést k 

rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které s Ním 

prožívala také jeho matka. Je to tedy takové "prohlížení jejich rodinného 

alba“, které zachycuje ty nejzávažnější momenty v životě Ježíše i Panny 

Marie. Není to ale jen tak nějaká sbírka obrázků z idylické dovolené, ale 

střídá se v něm obdarování s obětí, radost s utrpením, oslavování 

s ponížením, světlo s temnotou... 

 A jedině, když celý příběh doprožijeme spolu s nimi až do konce, 

dojdeme k vítězství světla a radosti ze vzkříšení. Světla, které nezhasíná s 

poslední stránkou fotoalba (ani s odhlášením z facebooku). Toto Světlo se 

stává věčným, když Ježíš ustanovuje Eucharistii, ve které nám předává 

konkrétní hmatatelný pokrm a nápoj potřebný pro naši každodenní výživu. 
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Mohl si vybrat cokoli vzácnějšího, v čem by se nám daroval. On ale zvolil 

chléb a víno - základní prostý pokrm, aby si ho „mohl dovolit“ každý 

člověk. Zve nás všechny k hostině, ve které nám doslova svoje tělo vydává 

do rukou, abychom ho mohli vnímat i zrakem, hmatem a chutí. 

Uvědomujeme si dostatečně, že jde z Jeho strany o velmi osobní a až 

intimní vztah? Odpovídáme na jeho projev lásky a čerpáme z Jeho blízkosti 

radost a posilu do každé chvíle našeho života? 

 Možná právě proto, abychom si tyto všechny skutečnosti mohli více 

připomenout a oživit, se letos právě v těchto dnech koná Národní 

eucharistický kongres. Využijme každou příležitost nabízející se pro 

prohloubení vztahu k Ježíši, který nás v Eucharistii objímá a tiskne ke 

svému ukřižovanému a současně oslavenému srdci. Jedině ze síly 

Eucharistie můžeme jít i my a rozdávat se druhým. Tajemství Eucharistie 

nemusíme slavit jenom při mši sv. v kostele, ale můžeme se snažit spojovat 

se s Kristem v každém slovu a skutku lásky. Když Panna Maria jako první 

přijala Ježíše, projevilo se to navenek tak, že spěchala pomoci Alžbětě. Její 

přijetí Ježíše (Eucharistie) se promítlo do konkrétního skutku lásky. Ať se 

to alespoň z části daří i nám... 

 Zkusme začít třeba tím, že “otevřeme rodinné album Panny Marie“ 

a začneme uvažovat v modlitbě růžence o velkých okamžicích jejího 

života. Neboj se „sdílet fotoalbum ze života Panny Marie“ a dej mu i Ty 

„svůj like“! ;-) 

 

"Každý z nás se má stát Marií a nechat zrodit Boha v sobě." (z 

promluvy kardinála M. Vlka) 

 
JB 

Národní eucharistický kongres 2015; Brno 16. – 17. 10. 2015 

  Slovo „kongres“ možná 

vyvolává představu odborného 

setkání, ale v tomto případě 

tomu tak není – Národní 

eucharistický kongres (NEK) je 

totiž záležitostí celé naší církve. 

Eucharistické kongresy se v církvi konají na různých úrovních – diecézní, 

národní či celosvětové – od druhé poloviny 19. století. Tento kongres je 
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první NEK od vzniku samostatné České republiky. NEK je určen k 

prohloubení naší úcty ke Kristu Pánu v eucharistii. Slavením eucharistie 

17. 10. 2015 v Brně směřujeme k obnově smlouvy člověka s Bohem. 

Více podrobností najdete na webu www.nek2015.cz. 

Mše svatá na náměstí Svobody a eucharistický průvod sobota 
17. 10. 2015 – dopoledne 

8 hodin – otevření sektorů 
9–10 hodin – předprogram Biskupského gymnázia ze Žďáru nad Sázavou pod 

vedením P. Mgr. Jana Davida, SAC; písně, modlitby kněží, svědectví 
10.30 hodin – mše svatá – celebruje papežský legát kardinál Paul Cordes, 

emeritní předseda Papežské rady Cor Unum; hudební doprovod Schola 

brněnské mládeže 
12.30 hodin – eucharistický průvod na Zelný trh, vyznání víry – obnova 

smlouvy s Bohem, svátostné požehnání a společné agapé 

 

Doprovodné programy sobota 17. 10. 2015 (14–15.30 hodin) 

Řazeno podle začátku programu. Také můžete navštívit programy uvedené na str. 

3–4. 

 

14–15 hodin; náměstí Svobody; muzikál Gedeón; Spojené farnosti 

Muzikál nás seznamuje s příběhem starozákonního soudce, kterého povolal 

Hospodin k vysvobození Izraele z rukou nájezdných midjanských kmenů. 

Uslyšíte příběh o hrdinství, které ani hrdinstvím není, o odvaze, ve které je skrytý 

strach, o jasném rozhodnutí, které je skryto pod nánosem nerozhodnosti, ale 

především o důvěře, která vše přemůže. 

 

14–15 hodin; katedrála sv. Petra a Pavla; Pašijová hra 

Jsou příběhy, které jsou věčné. Takový je i příběh pašijový. Příběh o utrpení, o 

moci a bezmoci, strachu a odvaze, ale především o naději. Pašijová hra v podání 

svitavských farníků – trocha slova, trocha hudby, trocha herectví… 

 

14–15 hodin; kostel sv. Michala; setkání ministrantů a těch, kteří je vedou 

Přednášky: „Jak má ministrant prožívat mši svatou, a to nejen v kostele“; R. D. 

ThLic. PhDr. Ing. Jaroslav Filka a „Jak vést ministranty, nabídky pomoci při 

vedení skupin ministrantů“; R. D. Mgr. Václav Knotek. 
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14–17 hodin; kostel Nalezení sv. Kříže – kapucíni; program Vyslanců 

eucharistie – dětí a mládeže z českobudějovické a královéhradecké diecéze 

Vyslanci eucharistie zvou všechny poutníky a především děti. V kostele je 

připraven bohatý program a chybět nebude ani malý dárek. 

 

14–15 hodin; kostel Neposkvrněného početí Panny Marie – Křenová 

přednáška: Eucharistie a rodina; R. D. Mgr. Jiří Kaňa a rodina Petra a Jany 

Sedlákových z Blanska – viz páteční program str. 5 

 

14–15 hodin; kostel sv. Josefa; přednáška: Eucharistie na východě; o. Mgr. 

Sergiy Matskula 

Najdete vysvětlení, jak probíhá slavení Eucharistie východního obřadu. Můžete 

zjistit, v čem je stejná a v čem se liší od té naší „západní“. 

 

14–15.30 hodin; kostel sv. Janů – minorité; divadlo Zraněný Pastýř 

Příběh člověka, který hledá smysl svého života, způsob, jakým zaplnit prázdnotu 

svého srdce. Na namáhavé cestě do vlastního nitra se protagonista setkává v osobě 

Zraněného Pastýře s Boží láskou, která jej proměňuje a uzdravuje a dává mu 

zakusit krásu odpuštění. Je to příběh tak trochu o každém z nás… 

 

14–15.30 hodin; kostel Nanebevzetí Panny Marie – jezuité; adorace a sv. 

požehnání, 14.20 varhanní koncert; Mgr. Petr Kolař, varhaník brněnské 

katedrály 

Zazní nové koncertní varhany III+P/48 sv. Edmunda Kampiána z roku 2014 od 

švýcarské varhanářské dílny Hermanna Mathise, více na www.jesuit.cz, 

www.campianus.eu. 

 

14–15.30 hodin; kostel sv. Tomáše; přednáška: Eucharistický zázrak v 

Bolseně; Mons. Dr. Jan Mráz 

Zázrak v Bolseně roku 1263 byl zřejmě zásadním impulsem k zavedení svátku 

Božího těla. Kněz z Prahy, který pochyboval o reálné přítomnosti Krista v 

eucharistii, sloužil během své pouti do Říma mši sv. v bazilice svaté Kristiny. 

Proměněná hostie v jeho rukou začala krvácet a obarvila korporál a oltářní kámen. 

 

14–15.30 hodin; kostel J. A. Komenského – „Červený kostel“; chvály: „On je 

hoden chvál!“, společenství slovenské mládeže při kostele sv. Jakuba v Brně 

Chvála je spontánním vyjádřením srdcí ohromených velikostí Jeho lásky k nám. 

Přijď se spolu s námi nechat proměňovat Jeho láskou a opětovat ji způsobem, jaký 

je tvému srdci blízký. 

 

http://www.campianus.eu/
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14–15.30 hodin; Staré Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie; setkání 

čtenářů „Vezmi a čti celou Bibli“ 

V rámci setkání zazní přednáška R. D. Mgr. Petra Karase o tom, jak se modlit nad 

Božím slovem, i svědectví zapojených čtenářů a budou předány certifikáty těm, 

kteří přečetli celou Bibli během předchozích dvou let. Více na www.vezmiacti.cz. 

8 

14–15 hodin; sál, Petrov 2; ochutnávka farního společenství pro seniory na 

téma růžencového tajemství „který ustanovil Eucharistii“; Centrum pro 

rodinu a sociální péči ve spolupráci se spolkem Spokojený senior – KLAS z. s. 

Můžete se seznámit a nechat se inspirovat programem KLAS (neboli Klub 

aktivních seniorů). Je to ucelený program, který nabízí aktivní náplň pro setkávání 

seniorů. 

 

14–15.30 hodin; Sklepní scéna Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9, 

divadelní inscenace: Zpráva o zázraku (Josef Toufar) – viz str. 5 

 

Doprovodné programy sobota 17. 10. 2015 (15.30–18 hodin) 

Řazeno podle začátku programu. Také můžete navštívit programy uvedené na str. 

3–4. 

15.30–17 hodin; kostel sv. Michala; Eucharistie a solidarita; Komunita 
Sant’ Egidio – viz páteční program str. 5 

15.30–17 hodin; kostel Nalezení sv. Kříže – kapucíni pokračování programu 
Vyslanců eucharistie – viz str. 7 

15.30–17 hodin; kostel Nanebevzetí Panny Marie – jezuité  komentovaná 
prohlídka kůru s varhanami a představení projektu nových koncertních 
varhan pro Brno; P. ICLic. Mgr. Jan Martin Bejček, OSB 

15.30–16.30 hodin; kostel sv. Josefa; přednáška: Je to jeden chléb, a my, ač je 

nás mnoho, tvoříme jedno tělo; R. D. Stanislav Drobný, Th.D. – viz páteční 

program str. 5 

 
16 hodin; kostel sv. Janů – minorité; přednáška: Eucharistie je plnost života; 
P. Elias Vella OFM Conv. 

http://nek2015.cz/img-content/files/NEK2015-program16.-17.10.2015-A5.pdf 

 

http://nek2015.cz/img-content/files/NEK2015-program16.-17.10.2015-A5.pdf
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Starozákonní předobrazy Eucharistie 

 Naše druhé povídání by nám mělo přiblížit Starozákonní předobrazy 

Eucharistie. Druhý vatikánský koncil nám připomíná, že všechno, o čem se 

psalo ve Starém zákoně, je vysvětleno v novém – a opačně: To, co je v Novém 

zákoně, už nějak bylo předpověděno v Starém zákoně.  

 A jak je to s tajemstvím Eucharistie? Kdybychom si četli Starý zákon, 

našli bychom hromadu předobrazů. A tak jsem se rozhodl, že – aby v tom byl 

nějaký systém – pomůžu si studií, kterou před několika lety napsal P. Josef 

Hřebík, on učí Starý zákon na Teologické fakultě v Praze – tak tomu rozumí 

víc než já. ;-) 

 Poukazuje hlavně na sedm hlavních předobrazů tohoto velikého 

tajemství, které nám Pan Ježíš dal. 

1. Pokrm a nápoj. (Gn2; Gn3; Ex16,14…) Víme, že tyto dvě složky jsou 

důležité pro náš život – pro náš růst a to, abychom byli v pohodě. Ale 

v Biblickém smyslu to také znamená vyznání, že nemám zdroj života 

sám v sobě a že proto potřebuju život čerpat odjinud. V konečném 

důsledku to znamená, že Hospodin o nás nesmírně pečuje 

(Vzpomeňme na manu na poušti Ex 16,14). Je zajímavé, že 

v hebrejštině Chléb znamená také celé živobytí – je na to použit stejný 

termín „lechem“. A kdo je spravedlivý v Hospodinových očích, tak 

láme chléb hladovému…(Iz 58,7; Ez18,7) teda dává mu na živobytí. 

Víno je svátečním nápojem. A dává radost lidskému srdci.  

Další detail k tomuto předobrazu, který je důležitý, je ten, že chléb a 

víno slouží k pokrmu pocestného. A v Izraeli to nebyl obyčejný pokrm 

(Nejnutnější k přežití byl „chléb soužení a voda útlaku“ Iz 30,20). Bílá 

mouka a šťáva z hroznů patří spolu s mlékem, medem a olejem 

k vyššímu životnímu standardu. (Sir 39,26).  

Poslední věc: Melchizedech přináší vítězícímu Abramovi chléb a víno, 

jako pokrm, který slouží k oslavě, k veliké a radostné události.  

 

2. Díkuvzdání: Tento výraz se vine jako refrén celým starým zákonem a 

znamená kromě prostého pozdravení, přání dobra druhému člověku, 

tak i dík za prokázaná dobrodiní a tento dík může být také konkrétně 

projeven darem. A do tohoto faktu vstupuje Bůh. To je krásný 

předobraz Eucharistie: do našich vztahů – normálních, plných 

vděčnosti vstupuje Bůh. A On je sám zdrojem tohoto děkování, 
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dobra… A proto i mše svatá je „díkuvzdání“, resp. Eucharistie je taky 

etymologicky „díkuvzdání“ – o tom jsme si povídali minule.  

 

3. Památka: Tento termín má opět dvě roviny. Na prvním místě Hospodin 

pamatuje na svůj lid a je mu blízko, pak se jedná o liturgickou 

památku na Vysvobození Izraelitů z Egyptského otroctví – což 

připomínají židovské velikonoce a pesachová večeře (Ex 12,14; Žl 

111,4). Liturgie má totiž schopnost aktualizovat dávné události a tak 

překonávat propast věků. V tom obřadu Pesachu je to jasně vyjádřeno. 

V určitou chvíli nejmladší člen rodiny položí tři otázky, na které otec 

odpovídá ve třech časech – minulém, pak přítomném a přesune událost 

paschy i do budoucna. Je to silná symbolika, stálo by za to tu 

pesachovou večeři sledovat krok za krokem v souvislosti s naší liturgií. 

Pan Ježíš právě v této večeři ustanovil Nejsvětější svátost a sám se 

nám dal v Eucharistii. Proto „památka“ je důležitým předobrazem i 

liturgickým.  

 

4.  Tělo a krev. Tyto dva pojmy vyjadřuji celistvost člověka i jeho 

křehkost. V semitském pojetí je krev sídlem života, který je vyhrazen 

pouze Bohu. Izraelité měli zakázáno pít krev jakéhokoliv tvora. Tato 

krev se obětovala. Předobrazem je hlavně trojí krev:  

a. Abelova. Je to krev, která volá k Bohu, aby se Ábela zastal.  

b. Beránkova krev. Touto krví Izraelité pomazávali veřeje dveří a 

tím byli ochráněni před Andělem zhoubcem.  

c. Krev býčka a kozla, kterou kropil velekněz každoročně v den 

smíření v chrámové velesvatyni víko archy smlouvy.  

 

5. Smlouva. „Smlouva nová a věčná“. V Starém zákoně máme řadu 

smluv, které mají jasnou strukturu, či podmínky. Jedná se o dohodu 

mezi dvěma stranami, každá strana bere na sebe závazek, že bude plnit 

podmínky, které jsou předmětem této společné dohody a které se týkají 

vzájemného soužití. Smlouva se uzavírá určitým rituálem a hostinou.  

Smlouvy, které uzavírá Hospodin, tak mají občas jenom jednostranní 

slib, anebo také oboustranní, někdy je dokonce znamením, které tuto 

smlouvu připomíná: Smlouvu s Noemem, resp. s celým tvorstvem 

připomíná duha (Gn 9,12-17); smlouvu s Abrahámem obřízka 
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(Gn17,10-14) a s Izraelem den odpočinku. Znamením dodržení 

smlouvy byla obětní hostina zvířete a pokropení krví.  

Ale protože zvíře nemůže plnohodnotně zastoupit člověka ani Boha ve 

smlouvě, Bůh uzavírá smlouvu novou a věčnou ve svém Synu, v Jeho 

krvi. A uzavírá jí ne jenom s člověkem, či národem, ale s celým 

lidstvem. Naše účast na této smlouvě je v dodržování přikázání lásky.  

 

6. Oběť. Tento termín je součástí uzavírání smlouvy. Oběť je vlastně 

konkrétní vyjádřením lidské touhy přiblížit se Bohu a snahy dát mu 

něco jako náhradu za svou nedostatečnost. A Bůh tyto oběti přijímá, 

ale na základě ryzosti vnitřního postoje obětníka. Ve Starém Zákoně je 

celá linie obětí: nepřehlédnutelnými mezníky jsou hlavně tři oběti: 

Ábelova (Gn4), Abrahámova (Gn22), Melchizedechova (Gn 14). Bohu 

se dává to nejlepší, co člověk má a tak se Ábelova krev připojí k jeho 

oběti, Abrahámův syn je ušetřen a jeho oběť je zastoupená beránkem a 

Melichzedech přináší už zmiňovaný chléb a víno, což je náznak 

děkovné oběti za Abrahamovo vítězství. V Listě židům je pak tato 

oběť představena jako prototyp Ježíšovy oběti.  

 

7. Hostina. Pohostinnost je základní cností orientálců.  

a. Na poušti Abram pohostí tři muže, ve kterých Abramovi 

přichází Hospodin, a jako dík za tuto hostinu dostane syna 

Izáka. (Gn 18) 

b. Společné stolování u stolu utužuje svazek mezi stolujícími – 

proto v Izraeli je toto pouto tak patrné a velikonoční liturgie je 

zasazena do domácího prostředí, ve kterém se jí velikonoční 

beránek. (Ex 12)  

c. Pouštní hostina, kterou Hospodin sám připravil Izraelitům 

v podobě many.  

d. Elizeus, když je povolán, tak zabíjí své spřežení dobytčat, 

obětoval je a pak je uvařil a jejich maso daroval lidem.  

e. A Izajáš připomíná, že v nebi bude veliká hostina: „Hospodin 

zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, 

hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé 

a přečištěné.“ (Iz 25,6).  

A tak nám zaznívá tato naděje na shromáždění celého lidstva kolem jednoho 

stolu, jehož předchuť je nám dána v Eucharistii.  
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 Vím, že toho dnes bylo hodně a věřte mi, že to byl jen malinký nástřel 

bohatství, které Písmo Svaté v této rovině v sobě ukrývá. Důležité je, že 

Eucharistie je dar, který Bůh pro nás zamýšlel odpradávna, a my jsme ti 

šťastní, kteří jí nezakusují v náznacích, jako množství lidí před námi, ale že 

Pan Ježíš je spolu s námi a nás živí, my ho zakusujeme, můžeme s ním slavit, 

děkovat, neustále si tu velikou věc našeho vykoupení zpřítomňovat. 

 
P. Filip Foltán; Článek vyšel v Diecézním časopisu pro mládež 

Pozvání biskupů ČR na Národní eucharistický kongres  a výzva k 

modlitbám za Synodu o rodině  

Milovaní bratři a sestry v Kristu,  

 Eucharistie je zdrojem a vrcholem života Kristovy Církve, tedy i 

křesťanského života každého z nás. K posílení tohoto vědomí jsme na 

letošní rok vyhlásili první Národní eucharistický kongres v novodobých 

dějinách naší země. Jeho mottem je „Eucharistie – smlouva nová a věčná“. 

Nyní se na Vás obracíme se srdečným pozváním na sobotu 17. října, kdy 

kongres vyvrcholí společnou Mší svatou v 10.30 hodin v Brně na náměstí 

Svobody a následným průvodem s Eucharistií.  

 Hlavním cílem eucharistických kongresů je veřejně vyznat a 

především posílit a prohloubit lásku věřících ke Mši svaté i k ostatním 

pobožnostem, které jsou s Nejsvětější svátostí oltářní spojeny a vycházejí z 

ní. Po měsících modliteb v rodinách, farních, diecézních a řeholních 

společenstvích se všichni shromáždíme, abychom uctili a vyznali 

skutečnost, že Eucharistie je skutečně přítomnou, živou Kristovou 

velikonoční obětí, obětní smlouvou slavenou v Církvi denně až do konce 

časů. Z Boží vůle se Nejsvětější svátost stává znamením jednoty, poutem 

lásky Boha k člověku, duchovní hostinou a výsostným Božím darem, jímž 

zdarma sytíme svou duši pro věčný život.  

 Proto je toto dnešní pozvání určeno všem věřícím, rodinám, 

duchovním, řeholním komunitám a hnutím a všem dalším společenstvím. 

Chceme Vás vybídnout k osobní účasti a zároveň povzbudit ke společné 

cestě úcty k Eucharistii, k ještě hlubšímu vnímání Církve jako tajemného 

Těla Kristova (srov. KKC, 789), které se z Eucharistie rodí. Podrobnosti o 

Národním eucharistickém kongresu a jeho doprovodném programu najdete 

na internetových stránkách www.nek2015.cz. Srdečně také děkujeme 

všem, kdo se na přípravách kongresu podílejí a kdo na tento účel přispěli v 

celonárodní sbírce o slavnosti Těla a Krve Páně.  
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 S letošním podzimem je spojena ještě jedna důležitá událost – Svatý 

otec František svolal na říjen do Říma Synodu o rodině na téma Povolání a 

poslání rodiny v Církvi a současném světě. Toto setkání je velmi sledované 

a mnozí si kladou otázku, nakolik ovlivní některé důrazy Církve v jejím 

učení o rodině. Ve shodě se Svatým otcem Františkem Vás chceme 

především vyzvat k modlitbě za tuto Synodu. Modleme se společně za dary 

Ducha Svatého pro papeže i všechny synodní otce, aby závěry Synody na 

přímluvu Svaté Rodiny beze zbytku odpovídaly Boží vůli a jeho úmyslu s 

člověkem.  

 Srdečně Vám za to děkujeme a společně všem žehnáme.  

 

V Kristu a Marii,  

 
Vaši čeští a moravští biskupové 

Udělení svátosti pomazání nemocných 

 V naší farnosti se svátost pomazání nemocných bude udělovat 

v sobotu 10.řijna 2015 v 7.30 při mši svaté.  

 Prosím zájemce o přijetí této svátosti, aby se zapsali v zákristii 

(kvůli záznamům na farním úřadě, kde se evidují všichni, kdo přijali 

svátostné pomazání).  

 Dále připomínám, že k přijetí této svátosti je podmínkou předchozí 

přijetí svátosti smíření. Prosím, abyste tuto svátost přijali dříve než 

v sobotu 10.řijna.  

P. Filip Foltán 

Náboženská výchova dětí – druhá část 

 Je ještě něco horšího než otázky bez odpovědi - jsou to odpovědi 

bez otázky. Je třeba změnit Otčenáš pro naše děti, aby už neříkaly: "Chléb 

náš vezdejší dej nám dnes", ale "dej nám dnes touhu po Bohu". Jde o to, 

aby vás vaše děti žádaly, aby se směly účastnit vaší modlitby, aby to byla 

pro ně tak vážná věc, věc dospělých, aby toužily růst tím, že vás budou 

napodobovat. 

 Dítě má zázračnou schopnost v náboženské oblasti napodobovat. 

Brzy vás předhoní. Bude-li však ohrnovat nos, je to tím, že jste se snažili 
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působit svou autoritou. To je velmi charakteristické při večerních 

modlitbách v rodině. Kolik dětí dělá při tom hlouposti, jsou rozpustilé, 

dělají nátlak. Protože se dělá nátlak na ně, dělají to s použitím prostředků 

jim vlastních také. Každý autoritativní čin vychovatelův vyvolává ihned 

odboj toho, koho vychovává. Na každou akci odpovídá reakcí. A jsou-li 

děti takové, znamená to, že jste zneužili své síly. Velký pedagog Foerster 

říkal: "Neznám ani jednu třídu, v níž by neproudil neustálý, skrytý a 

potměšilý proud opozice." 

 Řeknete si: "Tak dobře! Necháme je tedy, ať si dělají, co chtějí!" Ve 

všech ostatních oblastech výchovy, ať je to výchova tělesná i mravní, tam - 

jak jsem vám už řekl - je třeba udat důvody našeho rozhodnutí, ale 

vyžadovat jeho splnění neochvějně. 

 Je třeba ukládat věci velmi tvrdé, ale vždy je nutno říci, proč to 

děláme. Je třeba, aby dítě cítilo, že neposlouchá vás, ale zásady, které i vy 

zachováváte. Jedině v oblasti náboženské není třeba používat autority, 

protože to je oblast příliš posvátná, než aby nebylo nutné vyžadovat vnitřní 

souhlas dítěte. 

 Přál bych si, aby se mravní výchova moderních dětí prováděla s 

nekonečně větší energií. Nedohadujme se o tom, kdy se má jít spát, kdy se 

vstává ani kdy se obědvá nebo večeří. Je dost oblastí, kde je možno být 

přísným a náročným. V oblasti náboženské je však třeba úplné svobody, 

máme-li u dětí vyvolat chuť a zájem. 

 Nevoďte děti násilím na mši každou neděli. Zařiďte v blízkosti 

kostelů školky pro malé děti. Ať se tam o ně starají mladé dívky a hrají si s 

nimi. Na základě svých zkušeností vám mohu říci, že děti se půjdou jednu 

neděli podívat, co se tam děje, ale určitě další neděli půjdou s rodiči do 

kostela. Budou na to hrdé, protože budou vědět, že mají úplnou svobodu. A 

při tom jsou s tatínkem a s maminkou, zvlášť když zpívají. A ony při tom 

hrají vlastní úlohu. Děti se budou cítit oceněny, a to je, co požadují. Vždyť 

přece nechtějí nic jiného než růst. Ale jakmile je vedete násilím, jejich 

vlastní cena se zmenší. A jak chcete, aby to odpovídalo pojmům evangelia: 

"Chci, aby měli život v hojnosti." Otcovství vede až sem. 

 Zvláště v oblasti náboženské jste otcem a matkou. A ta nejlepší 

hodina náboženství, jakou můžete dát svým dětem, je ta, když se v této 

oblasti sami budete učit. V této oblasti jste bratřími a sestrami svých dětí.  

V této oblasti jste ještě stále synové a dcery. V této oblasti se můžete učit i 

od svých dětí a můžete si s nimi vyměňovat názory. 
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 Ano, ještě je zde něco, co bych měl, aspoň mimochodem, říci. 

Mnozí z rodičů si stěžují, že si nevyměňují názory se svými dětmi. A je 

pravda, že je to bolestné. Většina dětí nemluví se svými otci. 

 Vzpomínám si na jednoho žáka, který pocházel z početné rodiny. 

Dětmi se tam zabývala zřejmě jen matka, protože otec byl velmi 

zaměstnán. Jednoho dne chlapec mimořádně neuspěl při zkouškách, proto 

se otec rozhodl, že zasáhne, a chlapce si ponechal doma, aby prý ho zkrotil. 

Sešel jsem se s tímto "zkroceným" chlapcem asi po 14 dnech prázdnin. A 

chlapec mi řekl: "To jsou ty nejkrásnější prázdniny v mém životě!" - "To 

není možné, vždyť jsi byl přece o těchto prázdninách potrestán!" - A jeho 

odpověď? "Viděl jsem tatínka." - "Co tím chceš říci, že jsi viděl tatínka?" - 

"To je tak - tatínek mě každý den zavedl do své kanceláře, viděl jsem, jak 

pracuje, a mohl jsem pracovat s ním (myslím, že lepil známky). Pak mne 

vzal tatínek do restaurace a pak jsme spolu hovořili. Ještě nikdy jsem nebyl 

tak šťastný!" Inu, otec ho potrestal! 

 Ano, jsou rodiče, kteří si stěžují, že nemají důvěru svých dětí. Ale je 

jen jediný prostředek, jak získat a mít důvěru svých dětí. Začněte jako 

první, přátelé! Když vy nemluvíte o sobě, jak chcete, aby to dělaly vaše 

děti? 

 Moderní mládež získala rovnoprávnost. To je preface o Nejsv. 

Trojici. Otec jednal ve své velebnosti tak dobře, že učinil svého Syna sobě 

rovným. Vyvýšil ho k sobě. Budete-li se svými dětmi hovořit, budete-li jim 

naslouchat, budete-li se jich ptát, budete-li se s nimi radit, budou cítit, že se 

s jejich názorem počítá, a pak budou s vámi také mluvit. Mnoho dětí si 

stěžuje, že maminka neposlouchá to, co říkají, že tatínek nemá čas na to, 

aby je poslouchal. Budete-li to dělat také tak a nějakou dobu je nebudete 

poslouchat, neřeknou vám už nic, protože se naučí mlčet. 

 Vzájemné spojení mezi rodiči a dětmi existuje zvláště z hlediska 

náboženského. Je nutné, abyste zůstali dost mladí, abyste pořád byli dost 

dětmi, abyste měli co svěřovat, abyste dělali své objevy, které byste svým 

dětem svěřovali, a abyste byli schopni přijímat to, co by ony o svých 

objevech sdělovaly vám. 

 

 
http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Nabozenska-vychova-deti.html 

 

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Nabozenska-vychova-deti.html
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Bankovka 

 Profesor začal svoji přednášku tím, že zamával zelenou 

stokorunovou bankovkou: „Kdo chce tuto bankovku?“ zeptal se studentů. 

Zvedlo se několik rukou. On však poznamenal: „Než vám ji dám, musím 

provést ještě jednu věc.“ Zuřivě bankovku pokrčil. Pak řekl: „Chce ji ještě 

někdo?“ Ruce se znovu zvedly. „A co když udělám toto?“ Mrštil 

bankovkou o zeď, a když dopadla, začal po ní dupat. Znovu ji ukázal 

studentům. Byla špinavá a poničená. „Chce tady ještě někdo tuto 

bankovku?“ Jako vždy, ruce se zvedly.  

 I když byla bankovka hodně zničená, neztratila nic ze své hodnoty. 

 

 Tak je to i s námi. I když v životě upadneme do hříchu a pošpiníme 

se jím, pro Boha neztrácíme nic ze své hodnoty. On nám nechává svoji 

náruč stále otevřenou. 

                                                                                                                                                     
časopis Milujte se!; zpracovala Aneta Pokorná 

Mše svaté s intencemi v říjnu 2015 

Čtvrtek 1. října 

Památka sv. Terezie od 

Dítěte Ježíše, panny a 

učitelky Církve 

18:00 Za nová kněžská a řeholní povolání 

Pátek 2. října 

Památka svatých andělů 

strážných 

18:00 Za dar víry po děti a mládež 

Sobota 3. října 
7:30 Za Jaromíra Trundu, živou a zemřelou 

rodinu 

Neděle 4. října 

27. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8.30 Za Vladimíra Nováka, rodiče a rodiče 

Pospíchalovy 

10:00 (Sirákov) Za rodiče Černých, Danihelovy, 

bratra Jiřího, manželé Dvořáčkovy a celou 

rodinu. 

Pondělí 5. října 
18:00 Za Františka Toufara, otce, rodiče 

Kolouchovy a celou rodinu 

Úterý 6. října 18:00 Za Františka a Annu Mokrých a jejich děti 
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Středa 7. října 

Památka Panny Marie 

růžencové 

18:00 Za rodiče Pibilovy, syna Vladimíra a celý 

rod, za rodiče Prchalovy a celý rod a duše 

v očistci 

Čtvrtek 8. října 
18:00 Za rodiče Landovy, rodinu a duše 

v očistci 

Pátek 9. října 18:00 Za Annu a Marii Němcovy a jejich rodiče 

Sobota 10. října 7:30 Za dar zdraví a Boží ochranu 

Neděle 11. října 

28. neděle v mezidobí 

7:00 Za Jana a Zdeňka Wasserbauerovy, rodiče a 

Bohuslava Peřinu 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za Vladimíra Novotného, 

rodinu Novotných a za Marii a Rudolfa Zvoníka 

Pondělí 12. října 
18:00 Za rodinu Perničkovu, Němcovu, Jiřího 

Havlíčka a celou rodinu 

Úterý 13. října 
18:00 Za Josefa Pátka, rodinu Pátků a rodinu 

Laštovičkovu 

Středa 14. října 
18:00 Za rodinu Horských, Kulhánkovu a celou 

rodinu 

Čtvrtek 15. října 

Památka sv. Terézie od 

Ježíše, panny a učitelky 

církve 

18:00 Za Františka Roseckého, rodiče, 

sourozence a příbuzné, za rodiče Coufalovy, 

celý rod a za rodinu Chvátalovu 

Pátek 16. října 

18:00 Za rodiče Ondráčkovy, dvě dcery a jejich 

manžely, manžele Blehovy, rodinu a duše 

v očistci 

Sobota 17. října 

Památka sv. Ignáce 

Antiochijského, biskupa a 

mučedníka 

7:30 Mše svatá nebude 

Neděle 18. října 

29. neděle v mezidobí 

7:00 Za rodiče Musilovy, dva syny, rodiče 

Chromých a duše v očistci 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za Jana a Marii Landsmanovy, 

manžele Kubíčkovy a duše v očistci 

Pondělí 19. října 

18:00 Za Boženu a Jana Uttendorfských, vnuka 

Davida, rod Ficbauerů, Uttendorfských a 

Vitasilů 

Úterý 20. října 
18:00 Za Josefa Šorfa, rodiče, rodiče 

Puchýřovy, syna a Josefa Kovače 
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Středa 21. října 
18:00 Za Marii a Bohumila Zikmundovy, jejich 

rodiče, sourozence a vnuka Martina Smutného 

Čtvrtek 22. října 
18:00 Za Františka Čejku, rodiče, bratra Josefa, 

syna Miloslava a rodinu Štursovu 

Pátek 23. října 
18:00 Za rodiče Kasalovy, Marii Štohanzlovou, 

živé a zemřelé členy rodin 

Sobota 24. října 
7:30 Za P. Josefa Petruchu (5. výročí smrti), 

bratra Jaroslava, rodiče a sourozence 

Neděle 25. října 

30. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Josefa Flesara, manželku, oboje rodiče 

a celý rod 

10:00 (Sirákov) Za Oldřicha Chvátala, otce 

Františka, bratry Františka, Jaroslava, Josefa a 

manželku Marii a duše v očistci 

Pondělí 26. října 
18:00 Za rodinu Filipovu, Pospíchalovu a dar 

zdraví pro celou rodinu 

Úterý 27. října 18:00 Mše svatá nebude 

Středa 28. října 

Svátek sv. Šimona a Judy, 

apoštolů 

18:00 Mše svatá nebude 

Čtvrtek 29. října 
18:00 Za rodinu Bruknerovu, Roseckých a duše 

v očistci 

Pátek 30. října 18:00 Za rodiče Králíčkovy a syna Josefa 

Sobota 31. října 7:30 Mše svatá nebude 

Změny vyhrazeny 

 

 

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 25. října 2015 

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 


