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Farní list 73
Římskokatolické farnosti Nížkov
Motto:
„Bůh zná vaše srdce.“
(LK 16,15)

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: Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha,
který se nikdy neunaví nám odpouštět.
▪ Evangelizační: Za rodiny, zejména za ty, které trpí, aby v Ježíšově
narození nalezly znamení pevné naděje.
▪ Národní: Aby Bůh slávy, Otec našeho Pána Ježíše Krista, osvítil
naše srdce a my pochopili, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho
dědictví.
▪ Farní: Za pokoj ve světě, aby svatý rok Milosrdenství vedl k
odpuštění a pokoji.
Anděl Páně..
Aktuální stav účtu na obnovu varhan k 26. 11. 2015: 700 000,- Kč

Úvodník
Moji milí farníci,
děkuji za uplynulý měsíc. Děkuji za vaše dary, finanční podporu
aktivit či přiložení ruky k dílu při opravách a úklidu. Mám radost, že
v neděli zpíváme na ranní mši svaté žalm. Děkuji! Děkuji za vaši pomoc a
vstřícnost k ministrantům, kteří se v naší farnosti formují pro celou diecézi.
Nyní společně vstupujeme do adventní doby. Je to čas, kdy si
uvědomujeme, že Pan je blízko a chce vstoupit do našich srdcí. Věnujte
prosím pozornost duchovním i kulturním aktivitám, které nám mají tuto
skutečnost připomenout. Také některým změnám, které z toho plynou.
Během oslav svátku patrona naší farnosti nám přijede říct své svědectví
víry umělkyně z pražského Národního divadla, herečka Pavlína Štorková –
moc vás všechny zvu na setkání s ní. Také v závěru adventu máme
možnost se připravit na svátky očištěním od našich hříchů.
V rámci každodenního čtení Bible je v intencích přidán sloupec
s odkazem na čtení pro daný den. Čtení jsou z Matoušova evangelia, více o
něm najdete uvnitř listu. Prosím, najděte si každý den chvilku na čtení
Božího slova.
Ať svátky Pánova narození jsou příležitostí, aby si Pán zbudoval
svůj příbytek také v našich srdcích.
K tomu vám ze srdce žehnám.
+ P. Filip Foltán

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









1. 12. – KTF UK Praha
3. 12 - 4. 12- - Konference o mládeži, Praha – Vinoř
12. 12. – Duchovní obnova v Přibyslavi
13. 12. – Mše sv. – Hradec Králové, zahájení roku Milosrdenství
14. 12. – Vikariátní konference – Lučice
19. 12. – zpovídání v Přibyslavi
27. 12 - 30. 12 (neděle – středa) výlet s mládeží na Slovensko
P. Filip Foltán
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Akce, události, nabídky











2. 12. (středa) návštěva nemocných v Nížkově
3. 12. (čtvrtek) adorace za nová kněžská a řeholní povolání
4. 12. (pátek) 16:00 - setkání s Mikulášem na návsi; 17:30 –
mikulášská mše svatá
5. 12 (sobota) 13:00 – 17:00 - výstava Betlémů; zdobení perníčků;
17:00 – koncert Svatopluk
6. 12. (neděle) 8:30 - slavnostní poutní mše svatá, host Pavlína
Štorková; po mši sv. beseda s hostem; 9:30 – 12:00 - výstava
Betlémů
7. 12. (pondělí) 17:00 – setkání dětí na faře
8. 12. (úterý) zahájení Svatého roku Milosrdenství ve Vatikáně; 15:00
– 17:00 setkání maminek s dětmi na faře
10. 12. (čtvrtek) příprava na biřmování
11. 12. (pátek) 18:30 - Pastorační a ekonomická rada
12. 12. (sobota) 9:00 - návštěva nemocných v Domově
s pečovatelskou službou; 10:00 mše svatá v DPS (program do 12:00);
17:00 - setkání ministrantů; 18:00 - setkání mládeže
13. 12. (neděle) 15:00 - otevření brány Milosrdenství v katedrále sv.
Ducha v Hradci Králové
17. 12. (čtvrtek) příprava na biřmování
18. 12. (pátek) 9:00 - návštěva nemocných v okolních vesnicích
19. 12. (sobota) 13:00 – 17:00 - zpovídání v Přibyslavi; 18:00 koncert CANTICA
20. 12. (neděle) 14:00 – 16:00 - zpovídání Nížkov
21. 12. (pondělí) 17:00 – setkání dětí na faře
25. 12. (pátek) 16:00 - Jesličková pobožnost
26. 12. (sobota) 18:00 - vánoční koncert
27. 12. (neděle) obnova manželských slibů
27. 12 - 30. 12 (neděle – středa) výlet mládeže na Slovensko





Modlitby matek – každá středa
Příprava k biřmování – každý čtvrtek
Dětská mše sv. – každý pátek













Změny vyhrazeny
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Dětský časopis Nezbeda
Tak jako každý rok nabízíme farníkům předplatné časopisu
Nezbeda, případně kompletu Nezbedy s přílohou pro předškolní děti
Cvrček. Jedná se o křesťanský měsíčník pro menší (Cvrček) a větší děti
(Nezbeda), který se zábavnou formou snaží děti vzdělat nejen v oblasti
křesťanské, ale také historické, přírodovědné či kulturní. Kromě
křesťanských poznatků, příběhů, rozhovorů se známými osobnostmi,
komiksů, povídání o cizích zemích i o zajímavých místech v ČR zde
najdeme hádanky, vtipy, pohádky, křížovky, podklady pro vyrábění a
mnoho jiného.
Zájemci o nějaký z časopisů se mohou zapsat v kostele na poličce.
Předplatné na rok 2016, které činí 209,- Kč za časopis Nezbeda a 308,- Kč
za komplet časopisů Nezbeda a Cvrček, je třeba co nejdříve uhradit paní
Jitce Mokré. Časopisy pak budou pro předplatitele k dispozici od ledna na
zadní poličce v kostele.
V neposlední řadě patří velký dík paní Marii Mokré, která
zajišťovala předplatné tohoto časopisu pro naši farnost v minulých letech.
Jitka Mokrá a Petra Eliášová

Vánoční přání
Milí nížkovští farníci,
v adventním čase vás chci pozdravit a už dopředu vám popřát
pokojné, požehnané a radostné Vánoce. Přeji vám a vyprošuji, abyste si ve
zmatcích této doby uchovali naději a důvěru v Boží možnosti. Rád a
s vděčností vůči Bohu i vám vzpomínám na společná setkání. Když se
modlím za svou novou farnost, nějak mi tam vždycky vklouznete i vy….
Bůh Vám žehnej.
P. Pavel Sandtner

Čtení Bible – Evangelium podle sv. Matouše
Evangelium vzniklo pravděpodobně r. 80-90 v oblasti Antiochie.
Autorem je podle tradice (2. stol.) celník Matouš, jeden ze Dvanácti, napsal
evangelium nebo sbírky Pánových výroků v aramejštině. Někteří toto
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svědectví interpretují tak, že Matouš napsal nedochované dílo, které mohlo
být jedním z pramenů dnešního evangelia.
Autor podle textu evangelia mluví řecky, znal rovněž aramejštinu či
hebrejštinu nebo obojí. Evangelium sepsal na základě Markova evangelia,
Ježíšových výroků a dalších tradic - ústních či sepsaných, které měl k
dispozici. Pravděpodobně byl židokřesťan. Neuvažuje se o více autorech či
o dodatcích k původnímu dílu.
Již od křesťanského starověku bylo za hlavní strukturní prvky
považováno pět řečí, které dávají evangeliu didaktický charakter. Pět řečí
považoval snad sám autor evangelia za důležité orientační body ve
struktuře evangelia, neboť je opatřil stereotypními formulemi: Horská řeč
(5,3– 7,27) začíná slavnostním uvedením Ježíše jako učitele uprostřed
svých učedníků (5,1-2) a končí formulí: „ Když Ježíš skončil tyto řeči…“
(7,28-29). Misijní řeč (10,5-42) začíná uvedením Dvanácti (10,1-4) a končí
opět: „ Když Ježíš skončil toto poučování svých dvanácti učedníků…“
(11,1). Řeč v podobenstvích (13,3-52) je uvedena scénou Ježíše na lodi a
zástupů shromážděných kolem něho (13,1-2) a končí slovy: „ Když Ježíš
skončil tato podobenství… (13,53). Řeč o životě v komunitě církve (18,135) je uvedena jako rozhovor s učedníky a končí: „ Když Ježíš skončil tyto
řeči…“ (19,1). Eschatologická řeč (24,4– 25,46) je uvedena dvakrát:
rozhovorem (24,1-2) a otázkou učedníků (24,3). Uzavřena je slovy: „ Když
Ježíš skončil všechny ty řeči…“, která naznačují, že je to řeč poslední.
Mt bezpochyby znal Ježíše a tradici o něm dříve, než četl Mk. Tak
je možné vysvětlit rozšíření či obměny Markovy látky (vzniklé třeba
vlivem ústní tradice na Mt i Lk).
Nadpis „podle Matouše“, nejpozději z 2. stol., nás orientuje na
Matouše, jednoho z Dvanácti v NZ. Jenom v Mt 10,3 je blíže určen jako
„celník“. Kromě toho jej najdeme ještě ve vyprávění o povolání celníka,
kterého jenom Mt 9,9 nazývá Matouš (zatímco Mk 2,14 a Lk 5,27 Levi). U
Židů nebylo obvyklé mít dvě semitská jména (změnil mu Ježíš jméno jako
např. Petrovi?). Běžné vysvětlení říká, že jenom Matouš věděl, že onen
celník Levi byl on sám, a tak ve vyprávění o povolání jméno změnil.
Většina biblistů je přesvědčena, že dnešní Mt evangelium bylo
původně sepsáno řecky a není překladem semitského originálu. Je
nepředstavitelné, že by Matouš - očitý svědek, jeden ze Dvanácti, použil
jako hlavního pramene řeckého evangelia podle Marka, který nebyl očitým
svědkem.
http://ktf.cuni.cz/~brozj/distancni/matous.html
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Sv. Ambrož
Postavení:

biskup a učitel církve

Patron:

biskupů, včelařů, kameníků

Atributy:

biskupské symboly, bič nebo důtky,
kniha, kosti, včely

Úmrtí:

397

Památka:

7. prosince (datum jeho posvěcení na
biskupa)
Svatý Ambrož se narodil na území dnešního Německa; práva a
řečnictví studoval v Římě, odkud pocházeli jeho rodiče. Byl to skvělý
kazatel, také napsal mnoho teologických spisů. Svými trefnými kázáními si
dokázal získat pozornost posluchačů, údajně přivedl k víře také Augustina.
(Milánské matky se dokonce bály, aby jejich dcery na základě nádherných
promluv o svatých pannách nezačaly hromadně odcházet do kláštera.)
Dokonce učil kázat své spolubratry. Podle legendy se na Ambrožovi již
v dětství usídlily včely, dokonce i na ústech, aniž by mu ublížily. Říkalo se
pak o něm, že má medový jazyk. K lidem byl velmi laskavý, dokázal se
vcítit.
Po smrti milánského biskupa se konala bouřlivá jednání dvou
opozičních skupin, z nichž každá chtěla na tuto pozici dosadit svého
zástupce. Ambrož vešel do chrámu, kde diskuse probíhala, a snažil se
přítomné usmířit. Nějaké dítě prý po jeho promluvě vykřiklo: „Ať je
Ambrož biskupem!“ Přítomní se tohoto nápadu chytli a jednotně jej
odsouhlasili. Ambrož v té době ještě nebyl ani pokřtěn, proto se zalekl a
snažil se je odradit, ale marně. Císař k jeho zvolení svolil, protože věděl,
jak je moudrý. Ambrož během krátké doby přijal všechny potřebné svátosti
a přes veškeré protesty byl brzy vysvěcen na biskupa.
Ambrož se řídil pouze hlasem svého svědomí. Když mu něco bylo
proti mysli, nezdržel se kritiky, ani pokud šlo o samotného císaře. Poté, co
císař Teodosius nechal vyvraždit tisíce Soluňanů, nedovolil mu Ambrož
vstoupit do chrámu, dokud císař nevykonal veřejné pokání, které trvalo
několik měsíců. Císař si ho pro jeho pevné morální zásady velice vážil.
Ambrož byl slabšího zdraví, měl artrózu, která se začala zhoršovat,
nakonec dokonce přestával mluvit. Na Velký pátek upadl do agonie a
následující den skonal.
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Modlitba (závěrečná modlitba z breviáře)
Bože, Tys dal své církvi svatého biskupa Ambrože, učitele pravé
víry a příklad apoštolské statečnosti; nepřestávej nám ani dnes dávat
představené ochotné plnit Tvou vůli a schopné statečně a moudře vést tvůj
lid. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s
Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
zpracovala Eliška Dvořáková

Murphyho zákony o církvi
Murphyho zákon odchodů do kostela:
Ať děláte, co děláte, odcházíte-li s rodinkou z domu na mši svatou, vždycky
půjdete o něco později, než jste původně chtěli.
Klapzubova aplikace zákona:
Na poslední chvíli, zcela nezávisle na rodičovské předvídavosti a pečlivosti
bezprostřední přípravy se určitě něco „vymastí“: počurané dítě,
nekompatibilní ponožky některé z ratolestí, neodkladný telefonát, botičky
zabahněné od sobotní vycházky, ztracená peněženka, startující oko na
punčoše či naopak nestartující auto.
Zákon diskontinuity odchodu do kostela a příchodu do kostela:
Jestliže se vám podařilo odejít včas z domu, neznamená to ještě, že přijdete
včas na bohoslužbu.
Závěr prof. Tomáše Marného:
Pokud se vám jednou výjimečně podaří odejít včas z domu a přijít včas na
bohoslužbu, opozdí se pro změnu pan farář.
Dilema rodin s malými dětmi:
Být, či nebýt s nimi na mši svaté?
- Jestliže tam budou zlobit, budou se na vás všichni zlobit, že tam zlobili.
- Jestliže je necháte doma, vyčte se vám, že je necháváte doma a nezvykáte je
na mši svatou.
Závěr anonymního aktivního laika:
Křesťanská výchova se bez trochy randálu prostě neobejde.
Murphyho zákony o církvi; zpracovala Eliška Dvořáková
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Advent v Nížkově
První adventní víkend: Duchovní obnova, kterou vedl P. Tomáš
Hoffmann
Druhý adventní víkend: MIKULÁŠSKÉ SLAVNOSTI
Pátek: od 15.00 - na návsi program Obecního úřadu a ZŠ Nížkov; 17.30
Mikulášská dětská mše svatá
Sobota: 13.00-17.00 Výstava Betlémů na faře, zdobení a výroba perníčků
17.00 – koncert Svatopluk
Neděle: 8.30 – slavnostní mše svatá, na faře do 12.00 výstava Betlémů,
beseda s herečkou Pavlínou Štorkovou
Pavlína Štorková
V roce 2005 vystudovala pod vedením
Miroslava Krobota herectví na Katedře
alternativního a loutkového divadla na pražské
DAMU. Byla zakládající členkou Divadla Letí.
Od roku 2007 byla členkou souboru Klicperova
divadla v Hradci Králové.
V roce 2008 byla nominovaná na cenu Thálie za
roli v Panně Orleánské. Hostovala i v pražském
Divadle Komedie a v Dejvickém divadle. V roce
2013 se dostala do širší nominace na cenu
Thálie za roli Richarda III.
Od sezony 2015/2016 je členkou Činohry Národního divadla.
V roce 2014 získala cenu za nejlepší herecký výkon na Grand festivalu
smíchu za roli Charlotty v Soudci v nesnázích.
Třetí adventní víkend:
Sobota: 10.00 mše svatá v domově s pečovatelskou službou, setkání se
seniory
Neděle: 15.00 v Hradci Králové otevření Svaté brány Milosrdenství
Čtvrtý adventní víkend:
Sobota: 19. 12. – v 18.00 koncert CANTICA z Kutné Hory
Neděle: 14.00 - 16.00 předvánoční zpovídání
Technické informace:
Během celé adventní doby bude při mši svaté aktivita pro děti.
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Výstava Betlémů: Své Betlémy, které chcete vystavit, prosíme, přineste na
faru v pátek po mši svaté a v sobotu po ranní mši svaté.
Vzhledem k tomu, že v neděli dopoledne bude beseda s hostem po hlavní
mši svaté, mše svatá v Sirákově bude v sobotu v 16.00 s nedělní platností.
VÁNOCE V NÍŽKOVSKÉ FARNOSTI
24. 12.
16.00 vánoční mše svatá v Sirákově
22.00 vánoční mše svatá v Nížkově
25. 12. Boží hod Vánoční
7.00 – mše svatá v Nížkově
8.30 – slavnostní mše svatá v Nížkově
10.00 – mše svatá v Sirákově
16.00 – jesličková pobožnost a žehnání dětem u Jesliček
26. 12. svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
7.00 – mše svatá v Nížkově
8.30 – mše svatá v Nížkově
10.00 – mše svatá v Sirákově
18.00 – mládežnický vánoční koncert
27. 12. – svátek svaté rodiny
7.00 – mše svatá v Nížkově
8.30 – mše svatá v Nížkově
10.00 – mše svatá v Sirákově
Při všech mších svatých si manželé mohou obnovit svůj manželský slib
31. 12. – Silvestr
15.00 Děkovná mše svatá
1. 1. 2016
7.00 – mše svatá v Nížkově
8.30 – slavnostní mše svatá v Nížkově
10.00 – mše svatá v Sirákově
Během vánoční svátků bude probíhat sbírka na potřeby farnosti (uhrazení
nového hromosvodu).
Přeji požehnaný advent, ať je to čas ztišení a pohody.
P. Filip Foltán
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Vánoce
My stále narození Boží slavíme,
každý rok k jesličkám klekáme a čekáme,
že mír a lásku přinese světu na ručkách,
že nepřátelé se obejmou a med poteče v potůčkách.
A zatím satan drží bašty, znovu rány jitří
a Kristus, láska, bude vládnout až zítra, až pozítří.
Ale zeptej se svého svědomí.
Bylo to dávno, nebo dnes?
Bylo to daleko, či u nás kdes?
Zeptej se svého svědomí.
Kdo že to pro Krista neměl místo?
Bylo to v Betlémě, nebo u mne?
To já a ty jsme dveře zavřeli,
když u našich srdcí stál.
To já a ty jsme nechtěli,
aby on vstoupil dál.
To jsme my, kteří čekáme,
a vždy jinde spásu hledáme
a pro něj místa ani času nemáme.
Jsou Vánoce – a hle,
On zase stojí u dveří,
On opět volá, prosí, otevři.
Nuž otevři a přijmi jej,
otevři rychle, neváhej.
Než odejde, než půjde dál,
protože tys ho nepřijal.
Zpracovala p. Vystrčilová
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Aktuální stav varhan
Vážení farníci,
po delší odmlce bych vás rád informoval, jak pokračujeme
s opravou našich varhan. Všichni asi víte, že v naší farnosti proběhla
zásadní změna, a to výměna pana faráře. Páter Pavel Sandtner byl mou
velkou oporou a díky jemu se oprava nástroje začala realizovat. Ještě
jednou mu moc děkuji. Ale nyní k současnosti. Náš nový pan farář Filip
Foltán mě mile překvapil. Jednak se s vervou pustil do rozpracovaného díla
a také do něj vnesl zkušenosti varhaníka. K dnešnímu dni je první manuál
po materiálové stránce zcela hotov. Jsou vyrobeny cínové píšťaly, dřevěné
píšťaly, vzdušnice i hrací stůl. Dále páter Foltán zajistil zrestaurování
varhanní skříně u restaurátora Patrika Rosy z Červeného Kostelce. Ač to
nebylo v plánu, dávám mu za pravdu, že když se něco dělá, tak ať se to
dělá pořádně. Na částku 150 000 Kč sehnal sponzora, firmu ze Slovenska
UNISTAV Prievidza. Také se mu podařilo obstarat finance na materiál
druhého manuálu. Do vánoc bude vyrobena další vzdušnice v ceně 110
000Kč a budou zakoupeny všechny cínové píšťaly - to je sponzorský dar z
firmy MAKS-D také ze Slovenska. Bohužel, jak jsem vás již informoval,
nezazní první manuál již o vánocích, ale pan varhanář Červenka přislíbil,
že se nástroj rozezní v jarních měsících příštího roku. Pan farář pracuje
usilovně na shánění financí, bohužel granty a projekty jsou pro nás víc
zavazující a nevýhodné, takže se do nich nebudeme pokoušet vstoupit.
Peníze jsou náš největší problém, proto vás chci opět moc poprosit
o jakoukoli pomoc. Neustále probíhá adopce píšťal, nebo můžete podpořit
toto dílo přispěním libovolné částky. Poskytujeme potvrzení na odpis daru
z daní. Toto dílo je minimálně na sto let a budu moc rád, když každý z nás
zanechá svým přičiněním dalším generacím, jako to činili i naši předkové.
Nedávno jsem navštívil varhanní koncert v Netíně, kde je oprava
varhan stála tři a půl miliónu. Byl to hezký zážitek, ale proto to nezmiňuji.
Nadchl mě jejich nápad. Výtěžek koncertu poputuje na hudební výchovu
dětí, takže hudba podporuje hudbu, což by mohlo být i u nás.
V Adventu budou dva koncerty: 5. 12. v 17.00 Svatopluk a 19. 12. v
18.00 Cantica z Kutné Hory. A 26. 12. v 18.00 tradiční koncert naší
mládeže ScholaCallandrela. Všechny koncerty budou benefiční na podporu
varhan. Srdečně vás na ně zveme. Jakékoli dotazy vám zodpovím na tel.
725 457 817.
Josef Ločárek
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Struktura mše svaté II
Tak jsme se v našem setkání s Panem Ježíšem dostali ke slavení
mše svaté, kterou jsem připodobnil návštěvě. – Vím, že tento obraz
pokulhává, ale zůstaňme u něj, abychom si lépe uvědomili, o co tam
vlastně jde. ;-)
Minule jsme si již psali, že když přijdeme na návštěvu, tak se
pozdravíme (pokleknutí), pak případně odprosíme, co jsme udělali špatně,
resp. si náš omyl vyříkáme (úkon kajícnosti) a pak řekneme, o co vlastně
prosíme, či děkujeme, aby bylo hned na úvod jasné, proč jsme přišli.
(Modlitba dne – kolekta).
A teď se dostáváme k tomu, že hostitel nám řekne, o co jde jemu….
A To je Bohoslužba Slova.
Její struktura je dynamická – v podstatě nejde o monolog, ale o
dialog, který má původ v jedné knize – v PÍSMU SVATÉM. Tato
dynamika je vyjádřena nejenom zvoláními, či zpěvy, ale také naším
postojem. : Sedíme, stojíme, žehnáme se…
Nejdříve si řekněme něco o Písmu Svatém. Víme, že je to posvátná
kniha, inspirovaná Bohem, a jak říká Druhý vatikánský koncil: „Sám
Kristus k nám mluví, když se v Církvi čte Písmo Svaté“. Proto je to
důležitá část mše svaté.
Tuto důležitost bychom si měli uvědomovat i díky slavení
Bohoslužby Slova.
1.) místo, odkud se čte Písmo Svaté: Ambon, případně kazatelna.
V mnohých kostelích můžeme vidět, že tento ambon je ze stejného
materiálu jako obětní stůl…. Nejde pouze o estetiku, jde o to, že tak jako
máme stůl Eucharistie, máme stůl Božího Slova – a není to něco méně. Je
tam přítomný samotný Bůh a On k nám mluví. Proto je důležité, aby
2.) byli také liturgické knihy v pořádku, pěkné, upravené a my k nim
přistupovali také s úctou.
3.) Knize Evangelií přikládáme vetší úctu, protože je vrcholem Božího
Zjevení člověku. Proto se Kniha Evangelií nese v průvodu, a při evangeliu
stojíme. Evangeliář by měl i svojí výzdobou vyjadřovat tento fakt.
Uprostřed by měl být ve tvaru jádra znázorněný Vzkříšený Kristus – jako
jádro naší víry. V rozích buď symboly, anebo pouze naznačení, že o tom
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čteme ve čtyřech verzích – od čtyř Evangelistů. Někde je pak i místo, kde
se Evangeliář vystaví k úctě.
Bohoslužba Slova jako taková, má tuto strukturu:
1.) První čtení. Nejčastěji bývá ze Starého zákona (Kromě Velikonoční
doby, kdy se čte o prvotní církvi). Jde o propojení toho, že „Co je
ve Starém zákoně předpovězeno, je naplněno v Novém Zákoně, a
že Nový zákon objasňuje to, co bylo naznačeno ve Starém“. Jde o
takový kruh: Starý zákon je objasněný v Novém a Nový je ukrytý
ve Starém. Během čtení sedíme, čímž naznačujeme, že
nasloucháme tomu, co nám chce Bůh říct.
2.) Žalm – je také součást Božího Slova. Někdy máme pocit, že je to
takové vyplnění prostoru, aby se jen nemluvilo…. Žalmy měly u
Židů veliký význam – zde je v podstatě ukrytý celý zákon
v básních. Oslavujeme Boha. – Takže žalm je taková naše
„starozákonní“ odpověď na slyšené slovo! Je to „mezizpěv“ –
propojení mezi Starým a Novým zákonem? Anebo je to
„Responzoriový žalm“ – Kdy v odpovědi aktualizujeme to, o čem
žalmista zpívá…. Nicméně je důležitou částí Písma Svatého a
neměl by se nikdy a ničím jiným nahrazovat.
3.) Druhé čtení. Je zpravidla z Nového Zákona, buď ze Skutků
apoštolů, anebo z některého novozákonního listu. Jde v podstatě o
doplnění základní struktury (Starozákonní čtení a Evangelium, které
spolu souvisí). Tento novozákonní spis reflektuje potřeby, problémy
prvotní církve, která je pro nás vzorem v každodenním životě. Proto
si o tom čteme a snažíme se z jejich řešení poučit. Druhé čtení se
čte pouze o nedělích a slavnostech.
4.) Aleluja. Zpěv oslavující Boha. Během Aleluja stojíme a nese se
kniha Evangelií. Oslavujeme tímto zpěvem Ježíšovo velikonoční
dílo.
5.) Evangelium čte vždycky kněz anebo jáhen. Nikdy ne laik. Můžeme
u ambonu mít svíce – symbol Kristova světla – anebo také, pokud
se užívá kadidlo, kniha Evangelií se okuřuje na znak úcty. My
všichni si na začátku Evangelia děláme na těle tři křížky. Co to
znamená? Když slyšíme, odkud se bude číst, tak si na čelo dáváme
znamení kříže, abychom tomu slovu dobře porozuměli. Na ústa,
abychom dokázali o tom slově mluvit a svědčit. A pak na srdce,
abychom slyšené Slovo přijali do srdce a podle něj žili.
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6.) Po evangeliu se kniha Evangelií odnese a následuje Homilie, anebo
kázání. Homilie by měla rozebírat Boží slovo, vysvětlovat ho,
uvádět do praxe. – V podstatě by nám kněz anebo jáhen měl
vysvětlit za pomocí ducha Svatého to, co jsme slyšeli. Homilii či
kázání by měl přednášet a připravit si pouze posvěcený služebník
Církve – on byl k tomu pověřený, posvěcený a skrze něj zde působí
Duch Svatý a je zástupcem Učitelského úřadu Církve. Kromě
Homilie může kněz také přednést kázání: jaký je v tom rozdíl?
Někdy kněz, anebo farář musí vyřešit problémy farnosti, či
nějakého jiného úseku. A tak zde má příležitost tyto problémy
osvětlit, i když se primárně netýkají liturgických textů: třeba nám
pan farář vysvětlí Desatero, strukturu mše svaté. Nějakou pobožnost
– proč ji takhle máme dělat. Anebo se vyjádří k morálnímu
problému a vysvětli svým farníkům, jak se podle Božího zákona
k tomu postavit. Vždycky kněz před Evangeliem a homilií prosí o
posvěcení rtů Bohem, aby mluvil to, co chce Bůh, aby zaznělo.
7.) Ticho – je prostor Ducha Svatého. On k nám mluví, není to jen
chvíle, abych si odpočinul, ale abych nechal na sebe působit to, co
mi Bůh řekl.
8.) Vyznání víry. V podstatě je to potvrzení toho, že Věříme Bohu,
Jeho Slovu. Je to naše odpověď – a zároveň i celé Církve – že Mu
věříme a že se Jím necháváme nést.
9.) V této vzájemné důvěře pak můžeme předložit naše prosby. Jedná
se o „Společnou modlitbu věřících“. Je pěkné, když si proto
přímluvy na neděli vždycky někdo připraví. Aby byly konkrétní.
Nejde o nějakou skvělou formulaci, která bude dlouhá, a my pak na
konci ani nevíme, na co říkáme „Prosíme tě, vyslyš nás“ ale jde o
to, abych se mohl ztotožnit s touto prosbou. Struktura by měla být
následovná: 1.) za Církev (Papež, biskupové, diecéze….) 2.) za svět
(mír ve světě, naše země, prezident, naše obce – případně také
konkrétní přímluvy) 3.) za potřeby (nemocní, nějaká konkrétní
akce, či problém, který se řeší) 4.) za zemřelé. Tento text čte někdo
z farnosti, anebo také jáhen. Osobně preferuji, aby přímluvy četli
laici, protože to mají být jejich přímluvy.
Tady se dotýkáme dvojí služby: četba a zpěv. Chci vás povzbudit
k tomu, abyste vnímali to, že zpívat při mši svaté žalmy, anebo číst Boží
Slovo je čest! Když něco čtu, proměňuje mě to – ten, kdo čte Boží Slovo,
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by Ho měl rozjímat a číst denně. Pokusme se o to. Tomu, kdo čte při
Bohoslužbě z Písma, se říká „Lektor“. Teda ten, který předčítá. Kdysi to
bylo nižší svěcení před kněžstvím a číst mohl opravdu „pouze“ tento
člověk – muž. Dnes může číst každý pokřtěný. Proto tuto šanci
využívejme.
K tomu potřebujeme dobrou přípravu: Takže několik „POZOR“:
1.) Nejdříve se musím naučit dobře vyslovovat – zvláště, když tam je
špatný mikrofon, anebo žádný. Pozor – do mikrofonu se mluví jinak,
než normálně. Když je silný, tak má ozvěnu a vy se tomu musíte
přizpůsobit.
2.) Pak pozor na tempo – abych z Písma svatého nečetl jako ranní
noviny, aby mi bylo rozumět.
3.) Pak pozor, abychom čtení nečetli jako divadelní představení, ale
s citem, jako Slovo Boží.
4.) A poslední důležitá věc, která je v dnešní době problémem: pozor na
to, co na sebe, když jdu číst. (Anebo obecně, když jdu na mši svatou).
Moje oblečení by mělo být slavnostní, „nedělní“, ale také skromné a
nevyzývavé. (V Itálii se do kostela v kraťasech anebo v krátkém triku
či sukni nedostanete).
Vždycky si musím uvědomovat, jaký veliký dar se mi dostává, když
mohu ve společenství předčítat to Slovo, které nám dal Bůh. To je síla a
čest!
P. Filip Foltán

Putování – svatý rok
V rámci roku Milosrdenství bude v naší
diecézi putovat obraz Božího milosrdenství.
Aktivita je podobná putování Schonstattských
svatyněk. Kdo by měl zájem obraz Božího
milosrdenství v tomto roce přijmout, prosíme, aby
se nahlásil v zákristii.
Průběh putování v praxi
 S touto iniciativou se může začít pouze se
souhlasem místního duchovního správce.
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 Asi deset domácností – ať rodin nebo jednotlivců – utvoří putovní
okruh. V tomto okruhu putuje obraz Božího milosrdenství. U
každého zůstává přibližně tři dny /je to podle počtu lidí, aby obraz
byl v každé domácnosti jednou měsíčně/. Případně se putování
přizpůsobí místním okolnostem. Např. je možné udělat dlouhodobé
putování farností, či vikariátem, je možno upravit počet účastníků.
 Předání obrazu dalšímu účastníkovi záleží na vzájemné dohodě.
Lidé si ho mohou předat v kostele anebo při společné návštěvě.
 Obraz dáme doma na důstojné místo. Má to být zároveň tam, kde
se odehrává náš všední den. Během dnů návštěvy se snaží rodina
/jednotlivec/ najít si chvíli čas pro Boha, pokud možno společně.
 Průvodce, jeden člen z putovního okruhu, přebírá úkol kontaktní
osoby. Je zodpovědný za dobrou organizaci ve své skupině.
 Noví členové mohou být vždy zapojeni do okruhu po dohodě s
kontaktní osobou. Účastníci mohou kdykoliv z okruhu vystoupit.
Informují o tom kontaktní osobu.
 Celá iniciativa trvá po celý Svatý rok milosrdenství 2015-2016.
Může pokračovat i dále. Pokud se ukončí, ikonu i knihu si může
kdokoliv ponechat.
Královéhradecká diecéze

Nevěřím v Boha
Někdy v roce 1990, zaznělo v jednom z brněnských kostelů kázání,
které mladý kněz začal provokativně slovy: „Nevěřím v Boha…“ Poté do
napjatého ticha pokračovalo vysvětlení, v jakého Boha to kazatel vlastně
nevěří:
Nevěřím v Boha…
který by o mě nestál, nechal by mě přijít na svět jen omylem;
který by mě s láskou nepřijímal takového, jaký jsem;
který by si přál, abych z něj měl strach a úzkost;
který by mě hodnotil jen podle výkonu;
který by na mne číhal, aby mě přistihl při činu;
který by mi nepřál žádnou lidskou radost;
který by neměl pochopení pro mou slabost, nestálost a zapomnětlivost;
který by litoval, že mi kdy dal svobodnou vůli;
který by se na mne hněval a nechtěl mi dál odpouštět;
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který by mi řekl, že jsem ho zklamal, a nechtěl mi dát novou šanci;
který by si liboval v mém utrpení nebo byl netečný, když trpím;
který by měl raději ty, kteří nic neriskují, a tak si „neumažou ruce“;
který by nijak nereagoval na mé otázky a hledání;
který by se nechtěl dát poznat tomu, kdo ho s upřímností hledá;
který by sám nehledal všechny, kdo ho ještě nezačali hledat.
Je Někdo, kdo tě má rád. Někdo, kdo pro tvou radost vymyslel
ranní červánky, noční oblohu plnou hvězd a krásu květů. Někdo, kdo do
tvého srdce vložil touhu po lásce, po kráse a kdo čeká, až pochopíš, že to
všechno jsou projevy jeho lásky a že půjdeš po jeho stopách, abys v něm
našel všechno, po čem touží tvé srdce.
http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Neverim-v-Boha.html, časopis Milujte se!;
zpracovala Aneta Pokorná

Mše svaté s intencemi v prosinci 2015
Úterý 1. prosince
Středa 2. prosince
Čtvrtek 3. prosince
Památka sv. Františka
Xaverského, kněze
Pátek 4. prosince

Sobota 5. prosince
Neděle 6. prosince
2. NEDĚLE
ADVENTNÍ

17:30 Za Josefa a Libuši
Mt 1
Dočekalovy, rod Dočekalů a
Šerejchů
17:30 Za Stanislava Bártu, rodiče a Mt 2,1-12
sourozence
Mt 2,13-23
17:30 Za nová kněžská a řeholní
povolání
17:30 Za Marii a Františka
Hoškovy, syna Miloslava, rod
Hošků a Drejčků a dar zdraví pro
celou rodinu
7:30 Za Jaroslava Baumruka a
živou i zemřelou rodinu
7:00 Za farnost
8:30 Za Jana Dobrovolného, otce,
bratry a rodiče Janákovy
10:00
(Sirákov)
Za
rodinu
Ondrákovu, Musilovu a celou
přízeň a duše v očistci.

Mt 3

Mt 4, 1-11
-
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Pondělí 7. prosince
Slavnost SV.
MIKULÁŠE,
BISKUPA, patrona
farnosti
Úterý 8. prosince
Slavnost PANNY
MARIE, POČATÉ
BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO
HŘÍCHU –
doporučený svátek
Středa 9. prosince
Čtvrtek 10. prosince
Pátek 11. prosince
Sobota 12. prosince
Neděle 13. prosince
3. NEDĚLE
ADVENTNÍ
Pondělí 14. prosince
Památka sv. Jana
Kříže, kněze a učitele
církve
Úterý 15. prosince
Středa 16. prosince
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Mt 4, 12-25
17:30 Za Lenku Zvolánkovou,
manžela, rod Mokrých, rodiče
Homolovy a duše v očistci
Mt 5, 1-16
17:30 Za rodiče Landovy, zetě,
rodiče Březinovy, 2 syny a duše
v očistci
17:30 Za Miloslava Čejku, Mt 5, 17-48
zemřelou rodinu Čejkovu a
Štursovu
17:30 Za rodiče Chvátalovy a živé i Mt 6, 1-18
zemřelé těchto rodů
17:30 Za Boženu Tonarovou, Mt 6,19 -34
Lenku a Františka Zvolánkovy a
celou živou i zemřelou přízeň
7:30 Za dar víry pro děti a mládež
Mt 7
7:00 Za farnost
8:30 Za Josefa a Annu Bečkovy,
rodinu Bečkovu a Dufkovu
10:00 (Sirákov) Za rodiče Marii a
Jana
Holzmanovy,
Aloise
Blažka, syna Milana a duše v
očistci.
Mt 8
17:30 Za dar víry, zdraví a
požehnání pro celou rodinu
17:30 Za rod Jarošů, Strašilů a
Imramovských
17:30 Za Věru a Jaroslava
Grodlovy, zetě Zdeňka, vnuka
Petra a Janu Havlíčkovou

Mt 9
Mt 10

17:30 Za Bohumíra Tlačbabu,
Mt 11
rodiče Sobotkovy, Tlačbabovy a
sourozence
17:30 Za rodiče Velínovy, syna Mt 12. 1-32
Pátek 18. prosince
Stanislava, rodiče Kučerovy,
celý rod a duše v očistci
Mt 12.33Sobota 19. prosince
7:30 Za dar zdraví a Boží ochranu
50
7:00 Za farnost
8:30 Za Jaroslava Baumruka,
Neděle 20. prosince
rodiče a sourozence
4. NEDĚLE
10:00 (Sirákov) Za Vladimíra
ADVENTNÍ
Novotného, rodinu Novotných a
za Marii a Rudolfa Zvoníka.
17:30 Za Annu Havlíčkovou,
Mt 13
Pondělí 21. prosince
manžela,
syna
a
rodinu
Pejchalovu
17:30 Za rodiče Tománkovy,
Mt 14
Úterý 22. prosince
Vlčkovy, sourozence, živé i
zemřelé těchto rodů a dar zdraví
17:30 Za Josefa, Marii a Ludmilu
Mt 15
Středa 23. prosince
Chalupníkovy, zemřelou rodinu
a přízeň
16:00 (Sirákov) za Farnost
Mt 16
Čtvrtek 24. prosince
22:00 Za dar zdraví a ochranu
Štědrý den
Panny Marie
7:00 Za farnost
Mt 17
Pátek 25. prosince
8:30 Za rodiče Musilovy, jejich
Slavnost
rodiče, dva syny a celou přízeň
NAROZENÍ PÁNĚ –
10:00 (Sirákov) za kněze, kteří
zasvěcený svátek
sloužili v naší farnosti
7:00 Za farnost
Mt 18
Sobota 26. prosince
8:30 Za Josefa Jágra, rod Jágrů a
Svátek sv.
Tůmů
ŠTĚPÁNA,
10:00 (Sirákov) Filip Sečkár, živá
PRVOMUČEDNÍKA
se zemřelá rodina
Čtvrtek 17. prosince
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Neděle 27. prosince
Svátek Svaté rodiny
Ježíše, Marie a
Josefa
Pondělí 28. prosince
Svátek sv. Mláďátek,
mučedníků
Úterý 29. prosince
Pátý den v oktávu
Narození Páně
Středa 30. prosince
Šestý den v oktávu
Narození Páně
Čtvrtek 31. prosince
Sedmý den v oktávu
Narození Páně

7:00 Za Jana Laštovičku, rodiče a
celou přízeň
8:30 Za farnost
10:00 (Sirákov) Za Antonína
Ondráka, bratra Josefa, za
rodiče, rodiče Kučerovy, rodiče
Flesarovy a syna Pavla.
17:30 Za Karla Zikmunda, rodiče,
sourozence,
Josefa
Sládka,
přízeň a duše v očistci

-

Mt 19

Mt 20
7:30
Mt 21, 1-17
17:30 Za rodinu Hrubých
15:00 Za Alenu Pojmonovou a
oboje rodiče

Mt 21.18 46

Změny vyhrazeny

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 18. prosince 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

│20│

