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Motto:

„Blaze tomu, kdo se slitovává.“
(Z 112,5)

Farní tábor

Ročník IX

Denní modlitba apoštolátu modlitby
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den, přináším ti v něm
své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Jeţíšem
Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe
samého za záchranu celého světa. Duch svatý, který jej vedl, kéţ
je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé
lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou
Marií, matkou našeho Pána a matkou církve, zvláště na úmysly,
které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc:
▪ Národní: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše
bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní.
▪Evangelizační: Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem
– staly místem sdílení víry a svědectví lásky. .
▪ Farní: Za žáky, studenty, učitele a další zaměstnance škol z naší
farnosti

Anděl Páně..

Slovo kněze
Milí farníci,
děti to neslyší rády, ale prázdniny se chýlí ke konci, a kdyţ toto
číslo farního listu dostanete do ruky, tak uţ z nich nejspíš bude zbývat
jen posledních pár dnů. Tak uţ to ale v lidském ţivotě bývá a období
práce a odpočinku se střídají.
Co bylo?
Provoz farnosti je sice o prázdninách poněkud volnější, ale to
neznamená, ţe by se vůbec nic nedělo. Jmenovitě chci poděkovat
Jiřímu Enderlovi, který převzal štafetu vedoucího farního tábora.
Ocenění si ale zaslouţí všichni, kdo chod farního tábora zajišťovali. Dík
patří také naší kostelnici Martině Vraníkové, která statečně - navzdory
zdravotním potíţím - velmi brzy po operaci opět převzala kostelnické
úkoly. Děkuji také Petře Eliášové za její dosavadní šéfredaktorskou
práci ve farním listě i za to, ţe se také statečně – navzdory znásobeným
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mateřským povinnostem – uvolila připravit ještě toto číslo farního listu.
Kdybych ale měl jmenovat všechny, kdo i o prázdninách přispěli ke
zdárnému chodu farnosti, tak bych jistě na někoho zapomněl – takţe
Pán Bůh zaplať i všem těm, které jsem nejmenoval.
Co bude?
A co se chystá? Pro pana malíře Vlčka jsou prázdniny dobou
malování škol a v září tak bude mít čas i na výmalbu našeho kostela.
Podrobnosti se dozvíte z ohlášek. Pan Rosa z Červeného Kostelce
dokončil restaurování obrazu k Boţímu hrobu a někdy koncem
prázdnin by nám ho dovezl zpět do Níţkova. Na sobotu 30. září je
naplánován farní zájezd, při kterém bychom navštívili poutní místa
Vranov u Brna a Brno - Tuřany. A v jednání je i varhanní koncert, který
by se uskutečnil v našem níţkovském kostele nejspíše některou
říjnovou neděli.
Se začátkem školního roku pochopitelně začne i výuka
náboţenství a páteční mše budou zaměřeny na děti. Podrobnosti se
dozvíte v ohláškách.
V liturgickém kalendáři v září nejvíce vyniká slavnost svatého
Václava, jemuţ je zasvěcen jeden z bočních oltářů v našem farním
kostele. Je patronem nejen Čech a Moravy, ale také míru a sládků. Úcta
k němu pomáhala nejen mnoha lidem, ale vlastně i celému národu
zvládnout velmi náročné ţivotní situace a těţká období v dějinách
národa. A snad proto se v novodobé historii scházeli v těţkých dobách
lidé, a to i nevěřící, tak často právě u jeho praţské sochy na
Václavském náměstí.
Chtěl bych také připomenout, ţe je moţnost vypůjčit si knihy
z farní knihovny. Není sice velká, ale jsou v ní zajímavé tituly jak
z oblasti beletrie, tak i v náboţenské literatuře. Moţné je přijít např.
v úředních hodinách (st, čt 14:30 – 17 hod.) nebo třeba po sobotní ranní
mši nebo od úterý do pátku po mši večerní. To je téměř jisté, ţe mne
zastihnete na faře. Můţete to samozřejmě zkusit i jindy, ale v tom
případě je určité riziko, ţe budu mimo faru.
Pár osobních slov
Nedávno mne v breviáři zasáhla slova svatého Štěpána
Uherského, který vyzýval svého syna, nástupce trůnu, mimo jiné těmito
slovy: „Nedopusť, aby dobro, které nám udělila Boţí láska bez našich
zásluh, bylo tvou liknavostí, leností a nedbalostí zničeno a zaniklo.“
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Mám dojem, ţe moje liknavost, lenost, nedůslednost a nedbalost
v duchovním boji vedla k tomu, ţe jsem nebral dost váţně to, co mi
někteří farníci říkali a na některé jsem byl navíc protivný a nepříjemný.
Je mi to líto.
Kaţdopádně všem, kdo se cítí dotčeni mým chováním, se
omlouvám. A úplně všechny farníky prosím o modlitbu nejenom za
sebe, ale za všechny kněze (a samozřejmě i za biskupy).
Prosme našeho dobrého Boha nejenom za víru, naději a lásku,
ale také za světlo Ducha svatého i za milost poznání svých hříchů
a dokonalé lítosti nad nimi. A samozřejmě děkujme celé Boţí Trojici za
všechny dary, kterými nás zahrnuje.
P. Zdeněk Sedlák

Akce, události, nabídky, upozornění
1. 9. (pátek) pastorace nemocných (Níţkov); 17:00 tichá adorace
a sv. smíření
3. 9. (neděle) ţehnání školních potřeb, farní odpoledne pro děti
4. 9. (pondělí) 17:00 – setkání dětí na faře
7. 9. (čtvrtek) pastorace nemocných (Buková)
8. 9. (pátek) pastorace nemocných (Poděšín + Sirákov); misijní
klubko na faře; 19:00 schůze pastorační a ekonomické rady
farnosti
11. 9. (pondělí) 17:00 – setkání mládeţe na faře
18. 9. (pondělí) 17:00 – setkání dětí na faře
25. 9. (pondělí) 17:00 – setkání mládeţe na faře
28. 9. (čtvrtek) Slavnost sv. Václava
30. 9. (sobota) farní zájezd
Po prázdninách se obnoví schůzky těch společenství, která měla pauzu
– sledujte prosím ohlášky. V první polovině měsíce září je plánováno
malování kostela – bude upřesněno v ohláškách.
Úklid fary: 2. 9. Jitka Mokrá, 23. 9. Draha Bruknerová
Změny vyhrazeny
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Poutní zájezd
V sobotu 30. září 2017 uspořádáme s naší farností putování po
mariánských poutních místech.
Prvním z nich bude kostel Zvěstování Panny Marie v Brně –
Tuřanech, stojící na starobylém poutním místě. Po komentované
prohlídce kostela bude následovat společná modlitba kříţové cesty.
Dalším poutním místem, které navštívíme, bude poutní kostel
Narození Panny Marie ve Vranově u Brna, jedno z nejvýznamnějších
poutních míst na Moravě, který sousedí s klášterem Paulánů. Po poutní
mši svaté budeme mít moţnost prohlídky, uvidíme zvonkohru a hrací
betlém.
Ve Vranově u Brna si uděláme přestávku na oběd, bude moţno
vyuţít místní restaurace u Klímů nebo na Gruntě nebo oběd z vlastních
zdrojů.
V odpoledních hodinách přejedeme do Brna Bystrce a
podnikneme plavbu parníkem po Brněnské přehradě,
Na zpáteční cestě plánujeme zastávku v Křiţanově u památníku
svaté Zdislavy, kde si vyprosíme poţehnání pro naše rodiny.
Odjezd z Níţkova bude v 7.00 hodin, návrat do Níţkova bude
nejpozději v 18.30 hodin. Během dne nebudou ţádné delší pěší přesuny,
takţe si s námi mohou troufnout i starší farníci a rodiny s menšími
dětmi.
Budeme se těšit na přátelskou atmosféru zájezdu a krásné
duchovní záţitky, které pro nás budou posilou do dalších všedních dní
v našich ţivotech.
Závazné přihlášky se zálohou na dopravu 200 Kč na osobu
přijímá Jana Vosmeková.
Jana Vosmeková

Okénko (nejen) pro děti
Panna Maria
Blíţí se svátek Narození Panny Marie, proto se nyní můţeš o mamince Pána
Jeţíše něco dozvědět. V obou tajenkách doplň do prázdných políček začínající
písmena věcí na obrázcích kolem. V první luštěnce ti vyjde, jak se jmenoval
tatínek Panny Marie, ve druhé vyjde název, kterým se Panna Marie označila,
kdyţ ji navštívil anděl.
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www.deti.vira.cz; zpracovala Aneta Pokorná

Okénko (nejen) pro mládež
Strach zabíjí
Ježíš řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k
Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a
vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku a zachytil ho.
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Jaroslav Pavlíček, známý odborník na přeţití v extrémních
podmínkách, říká, ţe nejrychleji člověka zabije strach. Bez jídla člověk
přeţije měsíc, bez vody několik dní. Na podchlazení umře za několik
hodin, na strach, který člověka ochromí, za pár minut.
V běţných podmínkách většinou nejde o přeţití, ale funguje to
podobně. Do kolika věcí jsme se nepustili, protoţe jsme znejistěli a
dostali strach předem? Kolik chyb a špatných rozhodnutí jsme udělali
jen proto, ţe jsme se báli (selhání, odmítnutí, samoty...)? Strach je
moţná nejúčinnější zbraní pokušitele.
Petrova zkušenost nám ukazuje, ţe s pohledem upřeným na
Jeţíše můţeme jít i po rozbouřeném moři. Kdyţ se necháme ovládnout
strachem, začneme se v tom plácat a topit. I pak je řešením obrátit se na
Jeţíše a volat: „Pane, zachraň mě!“ On je připraven k nám vztáhnout
ruku a vytáhnout nás ven.
www.vira.cz; zpracovala Aneta Pokorná

Okénko (nejen) pro seniory
Z mladších let svého působení vzpomínám na jeden pěkný
příběh. Udál se v Německu, v Porúří někdy kolem r. 1925. Bylo tam
velké shromáţdění. Nějaký učenec tam celé dvě hodiny dokazoval, ţe
Bůh neexistuje. Předloţil veškerou svou moudrost. Sál byl plný lidí.
Nad nimi se vznášel mrak tabákového kouře. Mnozí nešetřili chválou a
nadšením. Kdyţ řečník po dvou hodinách skončil, vstal předseda
shromáţdění a řekl: „Teď bude diskuse. Kdo chce něco říci, ať se
přihlásí!“ Ovšem nikdo neměl odvahu. Kaţdý si myslel: „Takovému
učenému muţi sotva mohu odporovat.
Jistě tam byli mnozí, kteří s jeho výkladem nesouhlasili, ale kdo
by měl odvahu vystoupit na podium, kdyţ dobře tisíc přítomných
řečníkovi přitakávalo! A přece - vzadu na sebe upozorňovala nějaká
stará babička, taková pravá východopruská babička s černým
čepečkem, jakých je v Porúří mnoho. Kdyţ se hlásila, předsedající se
zeptal: „Babičko, chcete něco povědět?“ „Ano, chtěla bych něco říci,“
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odpověděla babička.“ „Pak ale musíte přijít sem dopředu!“ „Ano, ano,
vţdyť uţ jdu,“ řekla babička. Statečná ţena!
Babička přišla dopředu na pódium, postavila se za řečnický pult
a začala: „Pane řečníku, mluvil jste dvě hodiny o své nevěře. Dovolte
mi, abych hovořila pět minut o své víře. Ráda bych vám řekla, co pro
mne udělal můj Pán, můj nebeský Otec. Kdyţ jsem byla mladá, stalo se
mému muţi na dole neštěstí. Přinesli mi ho domů mrtvého. Zůstala
jsem s třemi malými dětmi sama. Tenkrát bylo sociální zabezpečení
velice skrovné. Kdyţ jsem stála nad manţelovou mrtvolou, byla jsem
úplně zoufalá. A přece - Bůh mne začal tak těšit, jak to nikdo z lidí
nedovedl. To co mi říkali lidé, byly jen prázdné řeči. Ale On, ţivý Bůh
mne potěšil. Řekla jsem mu: „Pane, teď musíš být otcem mých dětí ty.“
Často jsem večer nevěděla, kde vezmu peníze, abych příštího dne
nasytila děti. Tehdy jsem opět řekla Spasiteli: „Pane, ty přece víš, jak
jsem na tom bídně. Pomoz mi!“
A pak se ta stará paní obrátila k řečníkovi a řekla: „On mne
nikdy nezklamal a neopustil. Měli jsme mnoho těţkostí, ale nikdy nás
nenechal v tísni. Bůh učinil ještě daleko víc: poslal svého Syna, Pána
Jeţíše Krista. Ten za mne zemřel a vstal z mrtvých a v jeho oběti jsem
nalezla očištění od všech mých hříchů. Teď jsem uţ stará. Brzo umřu.
A přece - On mi dal jistou naději věčného ţivota. Aţ zavřu oči, procitnu
v nebi, poněvadţ patřím Jeţíši. Toto všechno On pro mne učinil. A teď
se vás ptám, pane řečníku: Co pro vás udělala vaše nevěra?“
Tu se řečník postavil, poklepal babičce na rameno a řekl: „Ach,
takové staré ţeně přece nechceme víru brát. Pro staré lidi je víra docela
dobrá.“
Tu jste měli stařenku vidět! Energicky to odmítla a řekla: „Ne,
ne! Tak si na mě nepřijdete! Poloţila jsem otázku a chci slyšet vaši
odpověď! Řekla jsem vám, co pro mne učinil můj Pán. Teď povězte vy,
co pro vás učinila vaše nevěra!“ Řečník upadl do rozpaků. Ta stařenka
byla moudrá ţena…
Z knihy: Wilhelm Busch, „Život bez všedních dnů.“Wilhelm Busch (+ 1966)
byl německý pastor, kazatel a spisovatel; zpracovala Jana Vosmeková
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Světová válka
Následující seznam je s drobnými úpravami převzat z tužkou psaných
poznámek volně založených ve farní kronice. Jde o soupis padlých,
zajatých a nezvěstných z Bukové z doby na konci první světové války.
Mohlo jít jen o pracovní poznámky, které možná ani nebyly dokončeny,
takže seznam může být neúplný. Některá slova jsou velmi špatně čitelná
a jsou zde přepsána s otazníkem.
Buková nezvěstní
1) Musil Alois, nar. 6/8 1877 v Bukové č. 29, svob. syn Josefa Musila a
Marie roz. Peřinovy z Bukové č. 9, zajat dle pověsti na ruské frontě.
2) Novotný Rudolf, nar. 7/4 1883 v Sirákově č. 27, svob. syn Antonína
a Anny roz. Vencálkové z Nov. Veselí, bytem v Bukové – narukoval
1914 na Rusko, za 2 měsíce byl zajat, odvezen na Sibiř, psal jednou a
pak nepřišly jiţ ţádné zprávy více.
V zajetí
1) Špaček Václav, nar. v Matějově 1879, narukoval 1914 do Sarajeva
(?), pak do Karpat (?), 30/5 15 zajat, odveden Romanovka (?)
Boleřovská (?) gubernie, pak do Tambor (?) a odtud přes Moskvu zpět a
přišel 20/4 1919 domů.
Buková padlí
1) Pospíchal Josef, nar. v Bukové č. 12 dne 8/3 1886, ţenatý, obuvník
v Bukové, padl na italské frontě.
2) Peřina Jan, nar. 8/10 1896 v Níţkově č. 15, syn Václava Peřiny a
Anny roz. Strnadovy, padl 22/7 1915 na lesním dílci 224 u Majdanu –
Borzechovsky kraj Lublin.
3) Pospíchal František, nar. 17/9 1897 v Bukové čís. 12, svob. syn
Matěje Pospíchala a Františky roz. Peřinové z Velké Losenice č. 8 –
padl na italské frontě.
4) Daič Jan, nar. 12/12 1899 v Bukové č. 31, svob. syn Václava Daiče a
Kateřiny roz. Wasserbauerové z Vel. Losenice č. 36, padl na ruské
frontě.
5) Šmirous Gustav, nar. 20/7 1897 v Bukové č. 25, svob. syn Františka
Šmirouse a Emilie roz. Zikmundové z Níţkova, padl na italské frontě.
Jaroslav Jelínek
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On je větší než všechno zlo v našem životě
Jedna kananejská žena křičela na Ježíše: "Smiluj se nade mnou, Pane,
moje dcera je krutě posedlá." Přistoupila k němu a prosila: "Pane,
pomoz mi!" Ježíš jí odpověděl… (srv. Mt 15,22.25-26)
Někdy moţná i náš ţivot nebo ţivot někoho blízkého svazuje
nějaké zlo. Zlo, které bere radost, sílu, někdy i dech. Uţ dlouho s tím
bojujeme, ale vítězství je vţdy jen dílčí. Můţe to být cokoliv, třeba i
hněv, zášť, srovnávání se, skepse nebo strach a komplexy všeho
druhu… Nebo se nám moţná prostě nedaří mít rád druhého člověka,
přát mu dobro. V srdci se nám můţe roztahovat strach o sebe, rodinu
nebo nekončící touha mít stále víc.
I kdyţ se moţná stále snaţíme klubka našich těţkostí rozmotat,
zjišťujeme, ţe jen naše síly nestačí. Opakovaně zakoušíme svou
bezmoc. Kořeny těchto věcí jsou často tak spletité a hluboké, ţe
můţeme po čase rezignovat, smířit se s nimi anebo se tvářit, ţe nejsou.
To ale není cesta ke svobodě, ke které jsme byli stvořeni.
Ţena v evangeliu proţívala velkou bolest a bezmoc. Její dcera
krutě trpěla. Dost moţná uţ jako matka vyzkoušela pro její uzdravení,
co se dalo. Pochopila, ţe to sama nezvládne. Najednou uvidí Jeţíše. A i
kdyţ plně nechápe, kým Jeţíš je, v srdci tuší, ţe kolem ní prochází
někdo, z koho vyzařuje moc. Někdo, kdo je větší neţ všechno zlo, které
ji a její dceru potkalo, a přináší záchranu pro kaţdého. A v tu chvíli si
uvědomí: Pane, jen Ty můţeš: Smiluj se nade mnou!
Stejně tak jako kdysi i já dnes můţu předstoupit před Jeţíše,
s tím, co mě vnitřně poutá a na co nemám sil.
Dnes můţu jako ţena v evangeliu volat:
Pane, věřím, ţe Ty můţeš rozvázat všechna pouta.
Přijď a vládni v mém ţivotě, v ţivotě lidí kolem mě,
Ty a Tvá moc.
Osvoboď mě a mé blízké
a veď nás k ţivotu v plnosti.
http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/
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Spravedlnost nepřijde od východu ani od západu (Ž 75,7)
„Spravedlnost nepřijde od východu ani od západu, z pustiny ani
z hor.“ Tak je v českém breviáři přeloţen sedmý verš Ţalmu 75. A dál
ţalm pokračuje: „ale Bůh je soudce.“ Kdyţ jsem se nedávno modlil
breviář, vytanuly mi při těchto verších na mysli blíţící se parlamentní
volby.
Velkým omylem, který se šíří uţ od doby osvícenství a ještě zesílil
ve 20. století je představa, ţe nějaká politická ideologie vyřeší všechny
problémy společnosti. Ţe nějaká ideologie je schopná nastolit „ráj
na zemi.“ Před takovými ideologiemi, ať uţ přicházejí z kterékoliv
světové strany a ať uţ slibují cokoliv, je potřeba varovat. Ze západu
Evropy se v současné politice šíří myšlenky, zahalené do slov o
lidských právech, toleranci a svobodě, ovšem ve skutečnosti lidská
práva a svobodu potlačující. Jedná se o genderovou ideologii,
vynucování eutanazie a umělých potratů a potlačování svobody slova
těch, kdo nesouhlasí s těmito smrtonosnými praktikami. Ruku v ruce
s tím jde všeobecné zpochybňování rodiny, manţelské věrnosti atd.
Kaţdopádně platí, ţe nejen státy, ale i celé civilizace se udrţují
těmi myšlenkami a hodnotami, na kterých vznikly. Jak opakovaně
připomíná např. prof. Tomáš Halík, tak je faktem, ţe téměř vše dobré,
co v naší a evropské kultuře je, vychází tak či onak z křesťanské, nebo
přesněji řečeno ţidovsko-křesťanské tradice.
Bůh je svobodný a člověka stvořil ke svému obrazu jako
svobodného tvora. A tak kaţdý, kdo má volební právo a povaţuje se za
věřícího křesťana, je svojí vírou vyzýván k tomu, aby šel volit. A svojí
vírou a zdravým selským rozumem je vyzýván k tomu, aby volil stranu,
která se ve svém programu a praktickém fungování co nejvíce řídí
evangeliem. Neříkám vám, kterou stranu máte volit, ale prosím vás, ať
je to ta, která se podle vašeho osobního názoru nejvíce drţí evangelia.
Má-li Evropa a naše země zůstat místem, kde se dobře ţije, nemáme
jinou moţnost, neţ se drţet evangelia a podle toho i volit.
P. Zdeněk Sedlák
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Tabulka lektorů na září
PÁ
SO

1
2

NE

3

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

4
5
6
7
8
9

NE

1. čtení
7:00
10 2. čtení
7:00
Přímluvy 7:00

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

11
12
13
14
15
16

NE

1. čtení
7:00
17 2. čtení
7:00
Přímluvy 7:00

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

18
19
20
21
22
23

NE

1. čtení
24 2. čtení
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1. čtení
7:00
2. čtení
7:00
Přímluvy 7:00

Pojmonová M.
Wasserbauerová M.
Brukner J. st.
Eliáš B.

8:30 Němcová T.
8:30 Havlíčková V.
8:30 Vlčková P.

Jindrová V.
Bártová J.
Laštovičková M.
Chromá H.
Pojmonová M.
Wasserbauerová M.
Brukner J. st.
Brukner J. ml.

8:30 Holcmanová Z.
8:30 Ločárková P.
8:30 Vlčková N.

Jindrová V.
Bártová J.
Holcmanová Z.
Chromá H.
Pojmonová M.
Wasserbauerová M.
Brukner J. st.
Eliáš B.

8:30 Bártová J.
8:30 Linhartová M.
8:30 Vlčková P.

Jindrová V.
Bártová J.
Laštovičková M.
Chromá H.

7:00
7:00

Pojmonová M.
Wasserbauerová M. 8:30
Brukner J. st.
8:30

Strašilová S.
Jindrová V.

přímluvy 7:00
PO
ÚT
ST

25
26
27

ČT

28

PÁ
SO

29
30

Brukner J. ml.

8:30

Vlčková N.

2.
čtení

Laštovičková M.

Jindrová V.
Bártová J.
Holcmanová Z.
1. čtení

Chromá H.
Pojmonová M.

Zdena Holcmanová

Důvěra
V roce 1847 koupil Don Bosko dům, který měl slouţit jako útulek pro
děti z ulice. Neměl však ani korunu a během čtrnácti dnů měl zaplatit
třicet tisíc liber.
Jeho matka Markéta si dělala velké starosti.
Don Bosko jí řekl: „Pověz mi, mami, kdybys ty peníze měla, dala bys
mi je?“
„Samozřejmě!“
„Tak jak bychom si tedy mohli myslet, ţe Bůh, náš Otec, není stejně tak
štědrý jako ty!“
A týden před uplynutím lhůty peníze přišly.
www.pastorace.cz; zpracovala Aneta Pokorná

Mše svaté s intencemi v září 2017
Pátek 1. září
Sobota 2. září

18:00 Za dar víry pro děti a mládeţ
Mše svatá nebude
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Neděle 3. září

Pondělí 4. září
Úterý 5. září
Středa 6. září
Čtvrtek 7. září
Pátek 8. září
Svátek Narození Panny Marie
Sobota 9. září

Neděle 10. září

Pondělí 11. září

Úterý 12. září
Středa 13. září
Památka sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve
Čtvrtek 14. září
Svátek Povýšení svatého kříţe
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7:00 Za farnost
8:30 Za Bohuslava a Kristinu Poulovy
a ţivou a zemřelou rodinu Poulovu
10:00 (Sirákov) Za Jana a Marii
Landsmanovy, manţele Kubíčkovy
a ţivé a zemřelé členy jejich rodů
18:00 Za Jiřího Havlíčka, rodinu
Perničkovu a Němcovu a za
všechny ţivé i zemřelé těchto rodin
18:00 Za zemřelou rodinu Svobodovu,
Švecovu a duše v očistci
18:00 Za Marii a Ludvíka Jandovy,
jejich rodiče a za důstojného pána
Dočekala
18:00 Za kněţská a řeholní povolání
18:00 Za Boţenu a Františka
Tonarovy, Lenku a Františka
Zvolánkovy, jejich rodiče a celou
ţivou a zemřelou přízeň
07:30 Za Vojtěcha Baumruka a ţivou a
zemřelou rodinu
7:00 Za Jana Laštovičku a duše v
očistci
8:30 Za farnost
10:00 (Sirákov) Za Jana Košáka,
rodiče a rodinu Augustinovu
18:00 Za Vladimíra Pibila, jeho
rodiče, rodiče Prchalovy, ţivé a
zemřelé z obou rodů a duše
v očistci
18:00 Za Lenku Zvolánkovou,
manţela, rodiče Homolovy a
nemocnou osobu
18:00 Za Josefa Kučeru, rodiče,
sourozence, rodiče Melicharovy a
dceru Marii
18:00 Za Bohuslavu Filipovou, rodinu
Pospíchalovu, Filipovu a uzdravení
nemocných osob

Pátek 15. září
Památka Panny Marie Bolestné
Sobota 16. září

Neděle 17. září

Pondělí 18. září
Úterý 19. září
Středa 20. září
Památka sv. Ondřeje Kim Taegoˇna, kněze, Pavla Choˇng Hasanga a druhů, mučedníků
Čtvrtek 21. září
Svátek sv. Matouše, apoštola a
evangelisty
Pátek 22. září
Sobota 23. září
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Neděle 24. září

18:00 Za umírající
7:30 Za rodiče Polreichovy a ţivé a
zemřelé členy rodiny Polreichovy
7:00 Za farnost
8:30 Za Ludmilu a Josefa Peňáze,
syna Josefa a vnuka Marka
10:00 (Sirákov) Za Oldřicha Chvátala,
otce Františka, bratry Františka,
Jaroslava a Josefa a jeho manţelku
Marii
18:00 Za rodiče Karla a Marii
Sobotkovy, Aneţku Sobotkovou,
jejich rodiče a duše v očistci
18:00 Za Annu Brabcovou, 2 manţely,
syna Zdeňka, dceru Janu a vnuka
Petra
18:00 Za dar zdraví a Boţí poţehnání
pro celou rodinu
18:00 Za Oldřicha Němce,
sourozence, jejich rodiče, Marii
Němcovou, rodiče Fišarovy a ţivé i
zemřelé těchto rodin
18:00 Za Josefa a Libuši Dočekalovy,
rod Dočekalů a Šerejchů
Mše svatá nebude
7:00 Za farnost
8:30 Za Františka Roseckého, rodiče a
příbuzné, rodiče
Coufalovy, celý rod a rodinu
Chvátalovu
10:00 (Sirákov) Za Josefa a Věru
Roseckých, Václava Nováka a celý
rod
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18:00 Za Václava Vlčka, rodiče a duše
v očistci
18:00 Na poděkování za 67 let
Úterý 26. září
společného ţivota s prosbou o Boţí
ochranu a dar zdraví do dalších let
18:00 Za Václava a Miladu Fejtovy,
Středa 27. září
oboje rodiče, celou přízeň a duše
Památka sv. Vincence z Paula, kněze
v očistci
Čtvrtek 28. září
18:00 Za zemřelého Václava Musila,
Slavnost SV. VÁCLAVA,
dva bratry, rodiče a ţivou i
MUČEDNÍKA, hlavního patrona
zemřelou přízeň
českého národa – doporučený svátek
Pátek 29. září
18:00 Za rodinu Slámovu, Jarošovu a
Svátek sv. Michaela, Gabriela a
duše v očistci
Rafaela, archandělů
Sobota 30. září
Památka sv. Jeronýma, kněze a
Mše svatá nebude
učitele církve
Pondělí 25. září

Změny vyhrazeny

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 24. září 2017
Změna uvedených údajů vyhrazena (nutno sledovat ohlášky). Neprodejné!
Náklady na jeden výtisk činí 9 Kč.
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Nížkov, Nížkov 10, 592 12
tel.: 566 675 129, IČ: 48895661, bankovní spojení: 165081021/0300
webové stránky: www.farnost-nizkov.cz
P. Zdeněk Sedlák – administrátor farnosti: sedlak.z.v@gmail.com, 604 246 882
Petra Eliášová – šéfredaktorka farního listu: petapochop@seznam.cz
Romana Pešáková, Aneta Pokorná, Jana Vosmeková, Jiří Enderle ml. – redaktoři
farního listu
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