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Farní list 77
Římskokatolické farnosti Nížkov

Motto:
„Pravda vás osvobodí.“
(Jan 8,32)
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 drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svoji
neocenitelnou práci.
▪ Evangelizační: Aby afričtí křesťané uprostřed politicko-náboženských
střetů vydávali svědectví lásky a víry v Ježíše Krista.
▪ Národní: Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný zájem
o lidi hledající, konvertity a nově pokřtěné, aby poznali naši církev jako
rodinu a našli v ní svůj domov.
▪ Farní: Aby probíhající oprava kůru a varhan přispěla k obnovení
liturgického a náboženského života v naší farnosti.
Anděl Páně..

Aktuální stav účtu na obnovu varhan k 15. 3. 2016: 862 224,-Kč

Úvodník
Moji milí farníci,
Kristus vstal z mrtvých, aleluja! To slyšíme v tyto dny! Chci vám
moc popřát, ať tato radost je skutečná a také vaše, naše!
S díky se ohlížím na uplynulý březen. Děkuji za vaše účasti na
křížových cestách, na mších svatých, kdy jsme se snažili připravit na
velikonoční svátky. Děkuji za oběti i dary, zvláště v období mých
narozenin, že jste na mě nezapomněli. Děkuji za vaši pomoc při přípravě a
realizaci velikonočních obřadů a za to, že jste je slavili se mnou.
Velikonoční triduum nás uvedlo do důležitého období – nejenom
liturgického, ale i historického pro naši farnost. V těchto dnech se
rozeberou varhany a bude se celý kůr připravovat na přijetí nových varhan.
Připomíná mi to Boží slovo: „Hle, všechno tvořím nové!“ Zj 21,5. Kéž tato
oprava, či přímo stavba nových varhan je také velikonoční radostí a
velikonoční skutečností naší farnosti – ať je všechno v nás nové!
Jsem vděčný, že tato oprava je zahájena ve svatém roce
milosrdenství – kdy se má navrátit nová důstojnost člověku. Ať i nová
důstojnost tohoto krásného stroje je symbolem obnovy naší vlastní
důstojnosti, kterou člověk ztratí hříchem.
V rubrice, kdy jsem Vám představoval liturgii, si nyní budeme
postupně číst nový dokument o svátosti smíření.
Prosím, věnujte pozornost otevírací době kostnice, či možnosti
brigády pro naše mladé.
Chci vám v tomto čase o to víc žehnat s prosbou o modlitby, aby se
všechny plány povedly, abychom v tom všem nezapomněli na to podstatné
– nechat se opravit Bohem, aby i o nás platilo: „Hle, všechno tvořím nové!“
+P. Filip Foltán

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

3. 4. – přípravní setkání Diecézního ministrantského setkání
v Želivě (17.00)

8. 4. - 9. 4. – Świdnica – Polsko – koordinace příprav SDM –
Krakov

11. 4. – vikariátní konference
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15. - 17. 4. – Diecézní ministrantské setkání
18. - 19. 4. – účast na konferenci kaplanů pro mládež – z funkce
koordinátora ministrantů
25. 4. – Praha
30. 4. – biskupské svěcení Mons. Tomáše Holuba v Plzni
P. Filip Foltán

Akce, události, nabídky
Během celého dubna probíhá oprava kůru a restaurování varhanní skříně,
vzhledem k těmto pracím budou mše svaté variabilně buď v kostele, anebo
na faře, aby se neměnil zbytečně čas bohoslužeb.
Protože se změnil čas, tak bohoslužby budou v týdnu vždycky od 18.00.
















1. 4. (pátek) první pátek v měsíci, 9:00 - návštěva nemocných –
Nížkov; 17:00 - svátost smíření, tichá adorace, zakončena Litaniemi a
Eucharistickým požehnáním
2. 4. (sobota) 9:00 - návštěva nemocných DPS; 10:00 - mše sv. v DPS;
18:00 - setkání mládeže
5. 4. (úterý) 10:00 – setkání maminek s dětmi
6. 4. (středa) 9:00 - pastorace nemocných v okolních vesnicích
7. 4. (čtvrtek) adorace za povolání; příprava na biřmování
9. 4. (sobota) 17:00 – mše sv. v Sirákově
10. 4. (neděle) Nížkovská pouť – mše sv. 7:00,8:30,10:00 - sbírka na
varhany; 10:00 – představení nového farního znaku; 14:00 - odpoledne
povídání o historii kostela
14. 4. (čtvrtek) příprava na biřmování
15. 4. - 17. 4. (pátek – neděle) diecézní setkání ministrantů
v želivském klášteře
17. 4. (neděle) sbírka na kněžský seminář
21. 4. (čtvrtek) příprava na biřmování
23. 4. (sobota) 9:00 - brigáda na faře; 18:00 - setkání mládeže na faře
26. 4. (úterý) 15:00 – setkání maminek s dětmi
29. 4. (pátek) první svatá zpověď dětí
30. 4. (sobota) biskupské svěcení Mons. Tomáše Holuba – Plzeň
Změny vyhrazeny
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Znovu objevit Obřady pokání
Zájem, který probudil Svatý rok milosrdenství, našel svoje
vyjádření v mnoha způsobech. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ve
svém bulletinu Notitiae chce přispět sérií článků, které by zdůraznily
význam Božího milosrdenství, hlásaného, slaveného a žitého. Následující
článek je pracovním překladem textu, který vyšel v Notitiích 2015/2.
Jestliže celá ekonomie svátostí, již od křtu „na odpuštění hříchů”, je
proniknuta Božím milosrdenstvím, pak usmiřující jednání Boží se zvláště
nabízí a je trvale zjevné ve svátosti smíření.1 Proto papež ve své bule
Misericordiae vultus, kterou vyhlásil Svatý rok milosrdenství, žádá, aby se
do centra pozornosti dostala „svátost smíření, protože umožňuje hmatatelně
se dotýkat milosrdenství” (MV 17).
Slavení Božího milosrdenství pomáhá člověku postavit se poctivě
před vlastní svědomí a poznat sebe sama jako toho, kdo potřebuje být
usmířen s Otcem, který umí trpělivě očekávat hříšníka, aby ho objal a vrátil
mu jeho důstojnost. Poznat vlastní hříchy a litovat jich není ponížení. Jedná
se naopak o znovuobjevení pravé Boží tváře, o odevzdání se s důvěrou jeho
plánu lásky a současně o znovuobjevení pravé tváře člověka, stvořeného k
Božímu obrazu a podobě. Znovuobjevení toho, který je počátek i konec
samotného života, je nejkrásnějším plodem Božího milosrdenství, který se
zakouší ve svátosti smíření.
V tomto duchu, se zde chtějí nabídnout úvahy o Obřadech pokání
především s důrazem na některé teologicko-liturgické aspekty, zvláště na
dynamiku slavení samotného obřadu. Je velmi vhodné znovu vzít do rukou
tuto liturgickou knihu, přečíst její Úvod, přiblížit si texty i gesta, přivlastnit
1

"Svátosti, jak dobře víme, jsou místem blízkosti a Boží péče o lidi; jsou konkrétním

způsobem, kterými nám Bůh chtěl vyjít naproti, aby nás objal, aniž by se styděl za nás,
nebo naše omezení. Mezi svátostmi je to zvláště svátost smíření, která obzvlášť silně
zjevuje milosrdnou tvář Boha: zjevuje ji stále a konkrétně, bez přestávky. Nikdy na to
nezapomínejme, ať jako kajícníci nebo jako zpovědníci: neexistuje žádný hřích, který Bůh
nemůže odpustit! Žádný! Pouze to, co se ukrývá před Božím milosrdenstvím, nemůže být
odpuštěno, jako ten, kdo se skrývá před sluncem, nemůže být osvícen ani ohřán” (Papež
František, Audience pro účastníky kurzu pořádaného Apoštolskou penitencierií, 12. března
2015).
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si navržené postoje a v krátkosti pochopit jak Církev skrze obřady a
modlitby zprostředkovává Boží milosrdenství.
1. LÍTOST A OBRÁCENÍ SRDCE
Druhého prosince 1973 byly promulgovány Obřady pokání, které z
poslušnosti vůči koncilnímu zadání zrevidovaly obřady a texty „způsobem,
který zřetelněji vyjadřuje přirozenost a účinek této svátosti” (SC 72). S
odstupem několika desetiletí je nutné konstatovat, že jsou často ignorovány
některé návrhy slavení, možná proto, že byly shledány nevhodnými nebo
příliš obtížnými. Přestože nejsou nutné pro platnost svátosti, tvoří
rozmanitost pro slavení, ve kterém se uskutečňuje plná, vědomá a aktivní
2
účast kněze a věřících a kterou „je třeba při obnově a pěstování posvátné
liturgie mít co nejvíce na zřeteli” (SC 14).
Ztráta smyslu pro hřích
Jak potvrzují návštěvy ad limina, mnozí biskupové ve všech částech
světa mluví se starostlivostí o přetrvávajícím nezájmu věřících i kněží o
svátost smíření. Jádrem problému je bezpochyby – kromě všeobecného
uznání, že jsme hříšníci – dezorientace v poznání přirozenosti hříchu a tedy
v jeho vyznání a prosby o Boží odpuštění. Blahoslavený papež Pavel VI.
poznamenal před více než 50 lety v jednom svém kázání: „Ve slovníku
dnešních slušných lidí, v knihách, ve věcech o kterých se mluví,
nenaleznete děsivé slovo, které je naopak velmi frekventované v
duchovním světě, zvláště v tom, který je blízko Bohu: slovo hřích. Lidé, v
běžných soudech, již nejsou považováni za hříšné. Jsou označováni jako
zdraví, nemocní, výborní, dobří, silní, slabí, bohatí, chudí, učení, neučení;
ale na slovo hřích se nenarazí nikdy. A nevrátí se, protože rozdělením
lidského rozumu a Boží moudrosti se pojetí hříchu ztratilo. Jeden z
nezávažnějších výroků papeže Pia XII. říká toto: ‘moderní svět ztratil
smysl pro hřích‘; o co jiného se jedná, než o narušení vztahů s Bohem,
zapříčiněné právě hříchem?“² Svatý rok milosrdenství může být vhodným
časem pro obnovení pravého smyslu hříchu ve světle svátosti smíření, která
ukazuje, že se odehrává v rámci dialektiky tajemství lidského hříchu a
tajemství nekonečného Božího milosrdenství, které prostupuje celé biblické
dějiny.
Pavel VI, Homilie, 20. září 1964. Srov. také Jan Pavel II, Posynodální apoštolská
exhortace Reconciliatio et paenitentia, 2 prosince 1984.
2
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Obrácení srdce
Abychom znovuobjevili skutečnou hodnotu Obřadů pokání3, je
třeba mimo jiné přehodnotit některé prvky teologického pozadí této
svátosti, jak je možné číst v Úvodu k samotnému obřadu. „Protože hřích je
urážka Boha, která přetrhává přátelství s ním, pokání směřuje nakonec k
tomu, abychom Boha milovali a zcela se mu oddali (OP 5). Na druhou
stranu, hřích jednoho zasahuje všechny „a proto pokání vždy s sebou nese i
smíření s bratřími” (OP 5). Nesmí se zapomenout, že svátostná zkušenost
vyžaduje především přijetí pozvání, kterým Ježíš začal svoji veřejnou
činnost: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte
evangeliu.” (Mk 1,15).
Tridentský koncil vypočítává 4 prvky pokání: 3 ze strany kajícníka
(lítost, vyznáni, zadostiučinění) a rozhřešení udělované knězem, které
považuje za nejdůležitější část svátosti4. Obřady pokání připomínají nauku
Tridentského koncilu a dávají zvláštní důraz na jednání kajícníka, u kterého
je na prvním místě lítost neboli „niterné obrácení srdce” (OP 6). Příkladem
toho je marnotratný syn, který se rozhodne, se srdcem zkroušeným a
kajícím, vrátit se do otcovského domu. Svátost je koncilem vysvětlovaná v
přímé návaznosti na jednání Krista, který ohlašoval obrácení jako
podmínku pro vstup do Království. Bez obrácení se umenšují plody
svátosti, protože: „na této lítosti srdce závisí pravdivost pokání” (OP 6).
Úvod k Obřadům pokání, přestože cituje tridentský text, který chápe lítost
jako bolest duše a odmítnutí spáchaného hříchu, interpretuje lítost v
plnějším, biblickém smyslu, jako obrácení srdce: „Má totiž zasahovat
člověka v jeho nitru, aby mu den ze dne dodávalo většího světla a uvádělo
ho do stále většího souladu s Kristem.“ (OP 6).
V biblické antropologii je srdce člověka samotným středem jeho
osobnosti, která poznává, chápe a je svobodná. Je to centrum jeho
rozhodnutí a tajemného působení Boha. Spravedlivý kráčí se „v nevinnosti
srdce” (Žl 101,2), ale „ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky” (Mk 7,21).
Proto Bůh neopovrhuje „zkroušeným a pokorným srdcem” (Žl 51,19).
Srdce je místem, kde člověk potkává Boha. V biblickém vyjádření ukazuje
3

Obřady pokání, Sekretariát České liturgické komise, Praha 1982.

Srov. Dokumenty Tridentského koncilu, 14. zasedání 25. 11. 1551, Učení o svatých
svátostech pokání a posledního pomazání, č. 3, ed. I. A. Hrdina, Krystal OP, Praha 2015,
105.
4
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srdce celistvost lidské osoby na rozdíl od jednotlivých schopností a skutků
samotné osoby; jeho vnitřní a neopakovatelné bytí; střed lidské existence,
souběh rozumu, vůle, temperamentu a citlivosti, ve kterém osoba nachází
svojí jednotu a svoje vnitřní zaměření, mysli, srdce, vůle a emocionálnosti.
Jak říká Katechismus Katolické církve, „duchovní tradice církve mluví také
o srdci, které v biblickém smyslu označuje onu ‚hlubinu bytí‘, kde se
člověk rozhoduje pro Boha nebo proti němu“ (KKC 368). Srdce je tedy
nerozdělený princip, kterým milujeme Boha a bratry.
Obrácení srdce není pouze základním prvkem, ale je také tím, co
sjednocuje všechny skutky kajícníka, které vytvářejí svátost smíření. Každý
jednotlivý prvek je totiž definován ve vztahu k obrácení srdce: „Toto
vnitřní obrácení srdce, které obsahuje lítost nad hříchem a úmysl nového
života, vyjadřuje hříšník skrze vyznání církvi, vhodné zadostiučinění a
změnu života (OP 6). Obrácení srdce se tedy nemá chápat jako jednotlivý
skutek, vykonaný jednou pro vždy, ale jako rozhodné zřeknutí se hříchu s
cílem postupného a trvalého přilnutí ke Kristu a přátelství s ním. Části
Obřadu pokání jsou jakoby vyjádřením různých momentů a etap života,
které se nevyčerpávají při slavení svátosti, ale utvářejí celý život kajícníka.
V tomto kontextu je potřeba přemýšlet o kajících pobožnostech,
které nejsou svátostí. Jestliže v jádru svátosti smíření je obrácení srdce, je
nutné velmi zdůraznit takové slavení, které jak čteme v Úvodu, „ je
shromáždění Božího lidu, aby slyšel Boží slovo, které vyzývá k obrácení a
obnově života, i zvěst o našem vysvobození z hříchu skrze Kristovu smrt a
vzkříšení” (OP 36). Tyto nesvátostné obřady se tedy kladou před a za
slavení svátosti smíření, poněvadž obrácení srdce předpokládá poznání
toho, co hřích je a tedy že byl spáchán. Vzpomeňme, jaký vliv mělo Boží
slovo v obrácení svatého Augustina: „Miluji tě, Pane. Probodls mi srdce
svým slovem – a já jsem si tě zamiloval”.5 Na milosrdnou lásku Boží se
odpovídá láskou.
Z italského originálu, s přihlédnutím k textu v angličtině a francouzštině, přeložil
Vojtěch Blažek;http://www.liturgie.cz/clanky/znovu-objevit-obrady-pokani.html

Svatý Augustin, Vyznání, kn. 10, č. 6. 8, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří
2015, 253
5
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Oprava varhan a kůru
Milí bratři a sestry, s díky za vaše dary a příspěvky jsme zahájili
opravu kůru a stavbu varhan. Předpokládaný konec prací je na konci
května. Prosím o trpělivost a pozornost v ohláškách, když budu říkat, kde
budou mše svaté. Vzhledem ke krátké době budou muset dělníci pracovat
od úsvitu do setmění, proto mše svaté budou podle potřeby také na faře.
Dílo začínáme s důvěrou, že chybějící peníze ještě vybereme. Proto
vás prosím ještě o pomoc podle vašich možností, abychom v tomto svatém
roce mohli zahájit toto veliké dílo, které koncepčně zapadá do rekonstrukce
celého objektu.
V dalších rekonstrukcích budeme postupovat podle možností
z dotačních fondů, aby finanční břímě neleželo pouze na nás. Prosím o
modlitby za celé toto dílo i za nás, kteří rozhodujeme, co budeme dělat,
abychom se nechali vést Duchem Svatým, a tak všechny tyto stavební a
rekonstrukční aktivity dělali moudře.
P. Filip Foltán

Kostnice
Během pouti bude opět otevřena Nížkovská kostnice:
 9. 4. sobota od 10.00-12.00 a od 14.00-17.00
 10. 4. neděle od 14.00-17.00
Pak bude kostnice otevřena každý víkend do konce září (Duben – září):
 sobota 14.00-17.00
 neděle 14.00-17.00
Prosím, abyste takhle vyrozuměli všechny případné návštěvníky
kostnice. Mimo tuto dobu prohlídka nebude možná.
Zároveň s ekonomickou radou nabízíme možnost BRIGÁDY
(průvodcovská služba v kostnici) pro studenty z naší farnosti, kteří
pojedou na Světové setkání mládeže se svatým otcem v Krakově. Kdo by
splňoval tyto tři podmínky (student, náš farník a účastník SDM Krakov
2016), ať se co nejdříve přihlásí u duchovního správce.
P. Filip Foltán
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Můj milý příteli!
„Musím Ti napsat, abys věděl, co pro mne znamenáš. Včera jsem tě
pozoroval, jak rozmlouváš se svými přáteli. Celý den jsem čekal, kdy
budeš rozmlouvat se mnou. Na sklonku dne, po západu slunce, jsem ti
poslal osvěžující vánek a čekal jsem. Nepřišel jsi. Velmi mne to rmoutilo,
ale neotřáslo to mou láskou k tobě, protože jsem tvůj přítel. Když jsem tě
minulé noci pozoroval spícího, rozlil jsem po tvé tváři měsíční světlo.
Čekal jsem až do rána, abychom si spolu porozprávěli. Měl jsem pro tebe
mnoho dárků. Ale když ses probudil, pospíchal jsi do práce. Moje slzy se
mísily s kapkami deště. Kdybys mne chtěl jen vyslechnout, mám tě rád.
Pokouším se ti to říci modrou oblohou, kobercem zelených trav, šepotem
listí stromů, zářivými barvami květů. Horské potůčky hovoří o mé lásce
k tobě, i ptáci o ní zpívají. Moje láska k tobě je hluboká, hlubší než moře
a větší než tíseň tvého srdce. Ptej se mne! Předkládej mi prosby! Prosím,
nezapomínej na mne! Mám ti toho tolik co povědět a chtěl bych se s tebou
o tak mnoho rozdělit. Ale nechci se ti vnucovat. Rozhodni se sám. Daroval
jsem ti svobodnou vůli a plně ji respektuji. Vyvolil jsem si tě, ale budu
čekat, protože tě mám rád.“
Tvůj přítel Ježíš
zpracovala Ludmila Vystrčilová

Sex až po svatbě (dodatek ke článku z minulého farního listu)
Věřte mi, že pokud si svoje tělo necháte až pro tu pravou/toho
pravého, ušetříte si hodně bolesti, která by přišla v případě rozchodu. I bez
toho je každý rozchod velikou zkouškou a utrpením, tak proč si to ještě
ztěžovat…Sám jsem si myslel, že jsem potkal tu pravou, ale když jsme se
rozešli, teprve mi došlo, jak těžké by to bylo, kdybych se v tomto vztahu
nedokázal ovládnout. Taky je dobré vědět, že zamilování není pravou
láskou. Láska není opojení smyslů, ani chtíč. Láska je dar sebe sama, bez
ohledu na to, zda si jej milovaná osoba zaslouží. Láska není ten pocit, který
se Vám rozlévá po těle, když se právě zamilujete. Všem Vám z celého
srdce přeji, abyste dokázali rozeznat pravou lásku od chtíče a pobláznění a
nebáli se uvěřit božímu slovu. Je to tak osvobozující, když uvěříte, že to s
Vámi Bůh myslí skutečně dobře. Bůh s Vámi.
Jiří Enderle
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Dva ostrovy
Uprostřed oceánu byly dva ostrovy, které dělil úzký pruh moře.
„Já jsem daleko krásnější,“ prohlašoval první.
„Já jsem daleko větší,“ nezůstával pozadu druhý.
„Já mám delší pláž,“ říkal první.
„Na mně hnízdí ptáci s nejkrásněji zbarveným peřím na světě,“ nedal se
druhý.
Celé roky se takhle dohadovaly. Čas ubíhal, vlny oceánu bez přestání
omývaly pobřeží, ve dne i v noci, a na oba ostrovy přinášely písek. Oba se
každým dnem trošku rozšiřovaly. Úžina, která je oddělovala, byla stále
menší. Až se nakonec jednoho dne obě pláže dotkly a byla z nich jediná.
Ani jeden ze soupeřů nebyl spokojený.
„A kdo z nás dvou je teď lepší?“ lamentovaly oba bývalé ostrovy.
Odpověď měl vítr, který si hrál s vlnami: „Dříve jste byly dva smutné
ostrůvky. Teď jste oba společně jedním nejkrásnějším ostrovem na světě.“
Bruno Ferrero: Hvězdy pro duši; zpracovala Aneta Pokorná

Mše svaté s intencemi v dubnu 2016
Pátek 1. dubna
Velikonoční oktáv
Sobota 2. dubna
Velikonoční oktáv
Neděle 3. dubna
2. neděle velikonoční
(Božího milosrdenství)

Pondělí 4. dubna
Slavnost Zvěstování Páně
Úterý 5. dubna
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18:00 Za děti a mládež
7:30 Za dar zdraví, víry a Boží požehnání
pro celou rodinu
7:00 Za farnost
8:30 Za Františka a Marii Hoškovy, syna
Miloslava, celou živou a zemřelou
rodinu Hoškovu
10:00 (Sirákov) Za Jana a Marii
Landsmanovy, manžele Kubíčkovy a
duše v očistci
18:00 Za Annu Čejkovou, Boženu
Štursovou a za zemřelé členy jejich
rodin
18:00 Za Jana a Antonii Laštovičkovy, děti
a rodiče

Středa 6. dubna
Čtvrtek 7. dubna
Pátek 8. dubna

Sobota 9. dubna

Neděle 10. dubna
3. neděle velikonoční
Titulární slavnost kostela v
Nížkově (pouť)
Pondělí 11. dubna
Úterý 12. dubna
Středa 13. dubna
Čtvrtek 14. dubna
Pátek 15. dubna
Sobota 16. dubna

Neděle 17. dubna
4. neděle velikonoční

Pondělí 18. dubna
Úterý 19. dubna

18:00 Za Josefa Šorfa, rodiče, rodiče
Puchýřovy, syna a Josefa Kováče
18:00 Za kněžská a řeholní povolání
18:00 Za Marii a Františka Bémovy, rodiče,
přízeň, Irenu Jánošovou a Libinu
Bukáčkovou
7:30 Za Boží pomoc a ochranu pro rodinu
17:00 (Sirákov) Za rodinu Ondrákovu a
Musilovu, celou přízeň a duše v očistci
7:00 Za Josefa Wasserbauera, švagry,
sestru, rodiče, rod Stránských a
Wasserbauerů
8:30 Za rodiče Josefa a Marii Pojmonovy,
jejich rodiče, sourozence, snachu Alenu,
vnuka Jirku a duše v očistci
10:00 Za farnost
18:00 Za rodiče Musilovy, dva syny, jejich
rodiče a celou přízeň
18:00 Na poděkování za 60 let společného
života s prosbou o dar zdraví a Božího
požehnání pro celou rodinu
18:00 Za Karla Zikmunda, rodiče,
sourozence, manžele Tichých, manžele
Blehovy a duše v očistci
18:00 Za rodiče Chromých, syna, Miladu
Valentovou, duše v očistci a celou přízeň
7:30 Za Jana Mokrého, živou i zemřelou
rodinu a duše v očistci
Není mše svatá
7:00 Za farnost
8:30 Za zemřelé i živé členy rodiny
Vosmekovy a Lemperovy, s prosbou o
Boží požehnání a ochranu P. Marie
10:00 (Sirákov) Za Josefa Štikara a celou
rodinu, za rodiče Jarošovy, Bedřicha
Staňka a duše v očistci
18:00 Za Jana Laštovičku a dvoje rodiče
18:00 Za Josefa Jágra, rod Jágrů a duše
v očistci
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Středa 20. dubna
Čtvrtek 21. dubna
Pátek 22. dubna
Sobota 23. dubna
Svátek sv. Vojtěcha
Neděle 24. dubna
5. neděle velikonoční
Pondělí 25. dubna
Svátek sv. Marka, evangelisty
Úterý 26. dubna
Středa 27. dubna
Čtvrtek 28. dubna
Pátek 29. dubna
Svátek sv. Kateřiny Sienské,
patronky Evropy
Sobota 30. dubna

18:00 Za Jaroslava a Věru Grodlovy, zetě
Zdeňka, vnuka Petra a Janu Havlíčkovou
18:00 Za rodiče Pospíchalovy, Kučerovy a
syna
18:00 Za Annu Havlíčkovou, manžela a
syna, rodinu Pejchalovou a celou přízeň
a dar zdraví
7:30 Za živou i zemřelou rodinu Bártovu,
Baumrukovu a Nejedlých
7:00 Za farnost
8:30 Za Václava Špačka, rodiče Sobotkovy
a celou přízeň
10:00 (Sirákov) Za Marii a Jaroslava
Jelínkovy, Jana Slámu a jejich rodiče
18:00 Za Annu a Jana Chvátalovy,
nemocnou osobu a duše v očistci
18:00 Za Marii a Ludvíka Jandovy, rodiče a
Důstojného pána Dočekala
18:00 Za Jaroslava Veselého, manželku a
celý rod
18:00 Za Stanislava Bártu, rodiče a
sourozence
18:00 Na dobrý úmysl
7:30 Za Důstojného pána Jana Ledvinku,
rodiče a sestru Marii
Změny vyhrazeny

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 17. dubna 2016
Změna uvedených údajů vyhrazena (nutno sledovat ohlášky). Neprodejné!
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Nížkov, Nížkov 10, 592 12
tel.: 566 675 129, IČ: 48895661, bankovní spojení: 165081021/0300
webové stránky: www.farnost-nizkov.cz
P. Filip Foltán – administrátor farnosti: f.foltan@email.cz, 608 316 272
Petra Eliášová – šéfredaktorka farního listu: petapochop@seznam.cz
Romana Pešáková, Eliška Dvořáková, Aneta Pokorná – redaktoři farního listu
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