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Motto: 

„Kdo věří v Syna, má život věčný“ 

(Jan 3,36) 

 

Velikonoční vigilie 
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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: 

Duben 2018: 

▪ Evangelizační úmysl: Aby laici mohli své jedinečné poslání 

naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes 

čelí. 

▪ Národní úmysl: Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás 

Bůh trvale provází a proměňuje. 

▪ Farní úmysl: Za děti, které se připravují na 1. svaté přijímání 

a jejich rodiče a sourozence.    

Anděl Páně…  

 

Slovo kněze 

Milí farníci, 

úvodem tohoto úvodníku bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, 

kdo se jakkoliv podíleli na oslavě letošních Velikonoc.  

Mladší ministranty – zhruba do 14 let věku – bych chtěl touto cestou 

povzbudit i k účasti na diecézním ministrantském setkání, 

které je naplánováno na sobotu 2. června do Litomyšle. Není to sice tak 

úplně za humny, ale přeci jen je to do Litomyšle o dost blíže, nežli to 

bylo loni do Dobrušky. A co asi málokdo z ministrantů ví, tak Litomyšl 

byla krátce i sídlem biskupství. Kdyby snad někdo neměl, jak se tam 

dopravit, rád ho tam i zpět odvezu.  
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Co nás čeká? 

Máme před sebou měsíc květen. Je to měsíc mariánský. Budou tedy 

jak je zvykem, probíhat májové pobožnosti, ve všední den i v neděli. 

Mariánské ctitele by mohlo zajímat, že Českomoravská Fatima 

v Koclířově pořádá ve dnech 4. až 8. května mariánský seminář vedený 

Štěpánem Maria Filipem na téma „Vítězství Mariina Neposkvrněného 

Srdce“. Je zde možnost zúčastnit se buď celého programu, nebo pouze 

první soboty. A o pár dnů později bude tamtéž probíhat charizmatický 

seminář vnitřního uzdravení a v návaznost na něj exercicie.  

A tato pozvánka na mariánský a charizmatický seminář je pro mne 

příležitostí přejít na mé oblíbené téma. V květnu ještě zpočátku slavíme 

dobu velikonoční, ukončenou slavností Seslání Ducha svatého. Právě 

Panna Maria je bezesporu tou nejcharizmatičtější ženou všech dob. 

Můžeme tedy třeba i na přímluvu Panny Marie prosit o dary Ducha 

svatého a také o to, abychom se na jednu ze tří největších slavností 

církevního roku, kterou Seslání Ducha svatého je, dobře připravili. Bylo 

by totiž škoda tu velikonoční radost z Kristova zmrtvýchvstání nechat jen 

tak „vyšumět“, zmizet. A tak prosme Ducha svatého, aby v nás tuto 

radost „přetavil“, aby rostla naše víra, naděje a láska, a aby nám „rozum 

osvěcoval, paměť posiloval a vůli sílil“. 

Zažijeme i nějaké komplikace v provozu kostela, vyvolané výmalbou, 

ale když chceme mít kostel vymalovaný, tak něco musíme vydržet. 

Každá větší práce na kostele má i velký duchovní význam, a tak se 

prosím modleme za to, aby práce na výmalbě probíhaly bez větších 

komplikací. A snad ještě více se modleme za děti, které se připravují na 

první svaté přijímání. Je to pro ně (i pro jejich blízké) velká příležitost 

k prohloubení vztahu s Ježíšem a byla by pro ně velká škoda, kdyby 

jejich první svaté přijímání bylo i poslední.     

 

P. Zdeněk Sedlák 

Akce, události, nabídky, upozornění 

• 1. 5. (úterý) – mše sv. a májová pobožnost v Bukové  

• 3. 5. (čtvrtek) – od 17:30 adorace za nová kněžská a řeholní povolání 

• 4. 5. (pátek) pastorace nemocných (Nížkov); od 17:00 tichá adorace 

a sv. smíření 
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• 7. 5. (pondělí) setkání dětí na faře 

• 8. 5. (úterý) – mše sv. a májová pobožnost v Poděšíně (změna 

vyhrazena) 

• 10. 5. (čtvrtek) pastorace nemocných (Buková) 

• 11. 5. (pátek) pastorace nemocných (Poděšín + Sirákov); misijní 

klubko 

• 15. 5. (úterý) – mše sv. a májová pobožnost v Rosičce  

• 20. 5. (neděle) - Slavnost Seslání Ducha svatého; sbírka na pastorační 

aktivity v diecézi 

• 21. 5. (pondělí) setkání dětí na faře 

• 22. 5. (úterý) – mše sv. a májová pobožnost ve Špinově 

• 29. 5. (úterý) – mše sv. a májová pobožnost v Sirákově  

• O květnových nedělích budou také v 18 hodin májové pobožnosti 

v kostele v Nížkově 

• Vzhledem k výmalbě se letos naše farnost nezapojí do Noci kostelů.   

• Výhled: 

o 2. června – diecézní setkání ministrantů v Litomyšli (věk 

do cca 14 let) 

o 3. června – slavnost Těla a krve Páně (Boží tělo) 

o 24. června – 1. svaté přijímání dětí 

 

• Upozornění na práce v kostele sv. Mikuláše: 

Koncem měsíce dubna budou na osekaných vnitřních plochách 

provedeny nové omítky. Potom bude nutné je nechat vyschnout 

a teprve poté, tj. v druhé polovině měsíce května, se začne provádět 

výmalba. Předpokládáme, že se výmalbu podaří dokončit 

během začátku června. Raději však ponecháváme určitou rezervu, 

a proto byl stanoven termín 1. svatého přijímání dětí až na 24. června.      

 
 

Úklid fary: 12. 5. Dočekalová Ludmila, Marta 

 
Změny vyhrazeny 
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Okénko (nejen) pro maminky 

Mateřství: velké množství zdánlivě neužitečných úkolů 

 

O matkách se někdy předpokládá, že nic moc neumějí. Předpokládá se, 

že nemají nad druhými moc. O matkách se předpokládá, že 

nevydělávají peníze. Matky trpí tím, že mají ve společnosti nízké 

postavení. Někdy jsou matky považovány za jakési živoucí fosílie 

a jakési podivné připomínky vzdálené minulosti, kdy všechno bylo 

úplně jinak. 

 

Toto nízké společenské postavení nechává matkám pouze dvě 

možnosti: buď se začnou oblékat do kostýmků a přenechají mateřství 

jiným, nebo skloní hlavy a budou se snažit, aby nevzbuzovaly 

pozornost. Ale obvykle mají ženy ještě třetí možnost: mohou odmítnout 

nízké postavení, které jim společnost přisoudila, a požadovat uznání 

a podporu, neboť jim náleží. Podle mého názoru nespočívá síla 

mateřství v tom, že marníte své nadání při vykonávání domácích prací. 

Mateřství se zakládá na lásce, výchově a určitém managementu. Přináší 

s sebou nezměrné úkoly, ale také odpovědnost a svobodu. Mateřství 

vyžaduje vynalézavost a houževnatost. Mateřství vyžaduje využívání 

různých dovedností při řešení rozličných problémů, neustálé 

rozhodování a současné plnění různých úkolů. Mateřství rozvíjí 

přirozené lidské vlohy. 

 

Musíte si sama stanovit základní význam tohoto povolání, jeho 

všeobecné cíle i každodenní plány. Mateřství, ačkoli má obrovský 

význam, přesto se skládá z velkého množství zdánlivě neužitečných 

úkolů. Při konání velkých věcí neděláte žádné velké kroky, 

nepodepisujete šeky na významné částky, ani nepromlouváte k velkému 

shromáždění. V roli matky činíte velké věci prostřednictvím malých 

krůčků. Není vždy snadné plnit dlouhodobé cíle (například předávat 

správné hodnoty vašemu pubertálnímu potomkovi) v krátkodobém 
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horizontu (přimět jej, aby vám dnes večer pomohl s nádobím). 

 

Jakožto matka musíte vložit do činnosti, kterou vykonáváte až 

čtyřiadvacet hodin denně, celé své já – duchovní, citové, duševní i 

tělesné. Mezi placenou prací a mateřstvím je asi takový rozdíl jako mezi 

elektronickou poštou a osobním rozhovorem: můžete si ponechat část 

svého já, ukázat pouze jeho určitou složku a udržet si tak oddělené 

soukromí. Kolegové vám to umožní, ale děti ne. Kanceláře zůstávají 

přes noc prázdné, v domovech se žije naplno i v noci. Mateřství je 

povoláním, kterého nemůžete jen tak nechat. 

 

 zdroj: www.víra.cz  podle knihy Mateřství od Anny Melchiorové, 

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství vybrala Jana Vosmeková 

Okénko (nejen) pro mládež  

Je dobře, že jsi! 

   Jeden člověk mi nedávno říkal: „Když jsem byl malý, doma mi 

vždycky jen nadávali, že nesplňuju jejich představy. Cítil jsem, že jsem 

jim na obtíž. K narozeninám jsme si vůbec nepřáli. Až v mých pětatřiceti 

letech mi poprvé někdo k narozeninám řekl: „Jsem rád, že jsi.“ 

   Tohoto člověka hluboce zasáhla věta: „Jsem rád, že jsi.“ Jsou to slova, 

která člověk potřebuje stále slyšet od dětství až po stáří. Bůh nám to říká 

celým svým bytím: „Je dobře, že jsi, že jsi takový, jaký jsi.“ Jenže my ho 

vždycky neslyšíme. On neřeší naše nadbytečná kila, naše zlozvyky. On 

nás miluje takové, jací jsme. Je-li potřeba něco změnit, chce nám pomoci 

to změnit, ale jeho láska není podmíněna naší dokonalostí. 

   V Bibli stojí: „Šel jsem kolem … řekl jsem ti: Žij!“ (Ez 16,6). Boží 

mocné slovo povolání k životu zní nad námi od věčnosti: Chci, abys žil! 

Chci, abys žila! 

 
                     (www.vira.cz) 

 

 

 

http://www.víra.cz/
http://ikarmel.cz/kniha/Materstvi_101378.html
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Okénko (nejen) pro seniory 

Bůh dává každému, co potřebuje, aby mohl splnit svůj úkol... 

 

Pokoj duše v komunistickém vězení 

Izolace od světa byla v Ruzyňské věznici dokonalá. Ani návštěva, 

ani dopis. Tíživá byla samota, dokud si na ni člověk nezvykl. Proti 

poustevníkovi jsem měl výhodu, že jsem nemusel sbírat lesní plody, 

ani se živit kobylkami. Naproti tomu jsem neměl ani knihy, ani psací 

potřeby. Uvědomil jsem si, že izolace od drahých, od světa je vědecky 

propracovaná součást vymývání mozků. Tak jsem se já, zvyklý na 

společnost, stal kartuziánským mnichem. Bez slibů, bez řeholního 

roucha, ale v kajícím šatu vězeňské pytloviny. Nechtěl jsem to, ale smířil 

jsem se s tím jako s Božím povoláním ke zvláštní službě. Odměnou jsem 

získal pokoj duše, jaký jsem dosud nepoznal, a nadhled nade vším, co mě 

obklopovalo.  Zaslechl jsem, jak bachař za dveřmi šeptá bachaři: "Poď 

sem, koukni, von se usmívá, to bude nějakej farář." Vida, jakou pověst 

mají kněží! Povzbudilo mě to. 

 

Čas od času přicházela pokušení proti víře 

Čas od času ale přicházela pokušení proti víře. A já si musel opakovaně 

zdůvodňovat, proč věřím v Boha, proč věřím v Kristovo zmrtvýchvstání, 

v jeho tajemné tělo –  církev, jehož je on hlavou a já, se všemi pokřtěnými 

a po pravdě toužícími, jeho částí. Opakoval jsem si bod za bodem 

apoštolské vyznání víry a pokaždé dospíval k osvobozujícímu 

přesvědčení, že má víra není jen zděděná, že je podepřená řetězem 

logických závěrů. 

 

Bůh dává každému, co potřebuje, aby mohl splnit svůj úkol... 

Jako pokušení přicházela také otázka: "Jak se opovažuješ pokládat se za 

vyznavače?" Už v prvokřesťanských dobách se totiž vyznavači – věznění 

a pronásledovaní pro Krista – těšili zvláštní úctě věřících, kteří se k nim 

obraceli s prosbou o přímluvu u Boha. Moudřejší já 
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odpovídalo: "A nejsem? Copak tady nejsem pro to, že jsem v osudové 

chvíli nezapřel svou víru?" Také otázku: "A jsem toho hoden?" jsem 

nepokládal za pokušení, ale za napomenutí, abych si o sobě moc 

nemyslel. Samozřejmě jsem si musel odpovědět, že nejsem hoden, 

nicméně jsem byl vybrán. Ale proč právě já? Odpověď na to však už 

spadá do kompetence Boží. On ví, proč koho k čemu vybírá. Přesto je mi 

úzko, zda je v mých silách zvládnout tak odpovědný úkol. Ale proč jsem 

najednou malověrný, vždyť vím, že Bůh dává každému, co potřebuje, 

aby mohl splnit úkol, pro který možná přišel na svět? 

 

zdroj: www.víra.cz z knihy Václava Vaško: 

Ne vším jsem byl rád, kterou vydalo 

Karmelitánské nakladatelství vybrala Jana Vosmeková 

Inspirace ke svatosti 

Svatý Dominik Savio 
Kdy žil: 1842–1857  

Liturgický svátek: 6. 5. 

Stupeň slavení: svátek 

Patron: dětí a jejich skupin, ministrantů, nevinně obžalovaných 

 

Dominik Savio pocházel ze severu Itálie, z Piemontu, nedaleko 

od Turína. Jeho rodina byla spíše chudá, ale zato bohatá vírou, věřila 

upřímně, hluboce a intenzivně. Rodiče předali tuto víru i Dominikovi 

a ten ve dvanácti letech odešel k Donu Boskovi, aby mohl studovat u něj 

na Valdoccu. Don Bosco v něm rozpoznal čistou duši a chlapce skutečně 

oddaného Pánu, proto ho vzal mezi své chlapce. 

Dominik pomáhal, kde mohl. Učil mladší chlapce, staral se o ně, když 

byli nemocní. Byl uctivý, pokorný, poslušný a vedle všech těchto ctností 

byl ještě velmi veselým chlapcem, který rozveseloval všechny ostatní. 

Také se hodně modlil a rozpoznal, jak je hřích špatný a snažil se chlapce 

od hříchu odvádět co nejdál, chtěl zachránit duše všech podle motta "Da 

mihi animas, coetta tolle". Choval velkou úctu k Panně Marii, potěšilo 

http://www.kna.cz/
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ho dogma o jejím neposkvrněném početí vydané Piem IX. Založil 

na Valdoccu Společnost Neposkvrněné, ze které později vyšlo několik 

pomocníků. 

Chtěl se stát svatým, Donu Boskovi se se svým přáním několikrát svěřil 

a Don Bosco byl připraven mu na cestě ke svatosti pomoci. Žil tímto 

životem do svých patnácti let, kdy ale vážně onemocněl. Vrátil se domů 

do Mondonia, kde obklopen rodinou zemřel. 

 

 „iZIDOOR“ 

Modlitba 

Modlitba k Panně Marii 

 

Děkujeme Ti, Panno Maria. 

Děkujeme Ti, že jsi zde. 

Děkujeme Ti, že jsi naší Matkou. 

Ty jsi Matkou církve – Ty jsi Matkou světa. 

Svět to sice ještě nepoznal. Neví, že jsi zde. 

Ale čeká na Tebe. Svět Tě potřebuje. 

Svět nad propastí potřebuje Tvou lásku, potřebuje Tvou oporu. 

Svět ve tmě potřebuje tvůj jas, potřebuje tvé světlo. 

Svět plný těžkosti potřebuje Tvé pochopení, potřebuje Tvé ruce. 

Svět v bažině potřebuje, abys ho táhla vzhůru, potřebuje Tvou čistotu. 

Svět plný nenávistí potřebuje Tvou dobrotu, 

potřebuje Tvou lásku, která vyzařuje z lásky věčného Boha. 

Amen 

 
 P. Diepers z brožury Putovních svatyněk Schonstattnského hnutí 

Milovaná země 

Innisfree je irský jezerní ostrov. Za dávných časů na něm trávil dny svého 

života světec, pro kterého bylo toto místo odrazem samotného nebe. 

Když se jeho čas naplnil, přátelé ho vynesli z domu a položili 

na milovanou půdu ostrova. Před posledním vydechnutím nabral světec 

do dlaně hlínu ze země, na níž spočíval. 
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   Když dospěl k nebeské bráně, svatý Petr mu vyšel v ústrety: "Vstup 

dovnitř, příteli, už na tebe všichni čekáme... Nejdřív se však musíš zbavit 

oné hrsti země, kterou svíráš." 

   "Nikdy," odpověděl světec, a tak ho posmutnělý Petr zanechal před 

branou. 

   Věky plynuly. Petr znovu vyšel, tentokrát však v doprovodu irského 

národního věrozvěsta, svatého Patrika. Světec byl nadmíru šťasten, 

že vidí velkého patrona své vlasti. I usedli a dlouho si povídali 

o milovaném Irsku. Když se posléze svatý Patrik měl k odchodu, řekl: 

"Pojď se mnou dovnitř, máme tam pro tebe nádherné překvapení, ale 

nejdřív odhoď tu pozemskou hlínu, kterou opatruješ." Ale světec znovu 

odmítl a opět zůstal vně nebeské brány. 

   A znovu ubíhala staletí i věky, znovu vyšel svatý Petr, ale tentokrát už 

s ním byl sám Bůh. Ten na světce vlídně pohlédl a pravil: "Vstup dovnitř, 

synu, všem se nám po tobě stýská. Připravili jsme ti něco úplně 

zvláštního." 

   V tom čase už byl světec před rajskou bránou velice starý a zesláblý. 

Pánbůh i svatý Petr mu pomohli na nohy, a jak ho vedli do nebe, starce 

síly opustily, sevřená hrst povolila a hlína pozemského ostrova se mu 

zvolna začala sypat mezi ochablými prsty, až měl ruku úplně prázdnou. 

   Vstoupil do ráje, a co nevidí! Přímo před očima měl svůj milovaný 

ostrov Innisfree...  

    
 (www.pastorace.cz) 

Světová válka 

(Ze sto let starých záznamů ve farní kronice, zapsaných nížkovským 

farářem Václavem Dvořáčkem) 

 

Dne 10. května 1918: Prováděny rekvizice. Předsedou některý profesor 

z Něm. Brodu. Prohlíželi skříně, postele apod. Nížkov dodal polovici 

určené dávky: 33 metr. centů obilí. Proto v Nížkově rekvizice nebyla. 

V Nížkově má býti zavedeno elektrické světlo. Postavení sítě elektrické 

Polná – Nížkov – Přibyslav rozpočteno inženýrem Zrzavým 

z Okrouhlice na 340 tisíc korun bez sloupů a pozemní práce. 

Dne 27. května 1918 ráno mráz. Brambory a žita zmrzla. 
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Četnictvo zjišťuje pobyt res. poručíka Václava Kouklíka, syna zdejšího 

řídícího učitele. Došla zpráva, že je vyšším důstojníkem v české legii 

ve Francii a že dostalo se mu vysokého vyznamenání. Rodičům svým 

však nedává o sobě žádných zpráv. 

Dne 4. 6. 18 mráz, na vodě ½ cm silný led. Večer o 10 ¼ hod. nastal otřes 

země. Okna a dveře drnčely. Později se to vysvětlilo tím, že ve Vratislavi 

vybuchly prachárny a skladiště. 

Dne 8. 6. 18 náhlá rekvizice kovů. Byly dvě komise současně. Sbírány 

svícny, hmoždíře, žehličky ve všech domácnostech. 

Dne 10. 6. 18 Uteklo odtud pět zajatců – Rusů. U Fejtů vzali dva 

bochníky chleba. 

 

(Poznámka: Zmíněný Václav Kouklík se po válce z legií vrátil, 

stal se učitelem a později ředitelem školy v Polné a za druhé světové 

války se zapojil do odboje proti nacistům.) 

 

Jaroslav Jelínek 

Tabulka lektorů na květen 2018 

ÚT 1     Bártová J.     

ST 2     Laštovičková M.     

ČT 3     Chromá H      

PÁ 4           

SO 5     Pojmonová M.     

NE 6 

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Strašilová S. 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Jindrová V. 

přímluvy 7:00 Eliáš B. 8:30 Vlčková N. 

  

PO 7     Jindrová V.     

ÚT 8     Bártová J.     

ST 9     Laštovičková M.     

ČT 10 
1. čtení   Chromá H.     

2. čtení   Laštovičková M.     
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PÁ 11           

SO 12     Pojmonová M.     

NE 13 

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Němcová  T. 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Havlíčková V. 

přímluvy 7:00 Brukner J. ml 8:30 Vlčková P. 

  

PO 14     Jindrová V.     

ÚT 15     Bártová J.     

ST 16     Holcmanová Z.     

ČT 17     Chromá H.     

PÁ 18           

SO 19     Pojmonová M.     

NE 20 

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Holcmanová Z. 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Ločárková P. 

přímluvy 7:00 Eliáš B. 8:30 Vlčková N. 

  

PO 21     Jindrová V.     

ÚT 22     Bártová J.     

ST 23     Laštovičková M.     

ČT 24     Chromá H.     

PÁ 25           

SO 26     Pojmonová M.     

NE 27 

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Bártová J. 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Linhartová M. 

přímluvy 7:00 Brukner J. ml 8:30 Vlčková  P. 

              

PO 28     Jindrová V.     

ÚT 29     Bártová J.     

ST 30     Holcmanová Z.     

ČT 31 
1. čtení   Chromá H.     

2. čtení   Pojmonová M.     

  

Zdena Holcmanová 
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Mše svaté s intencemi v květnu 2018  

Úterý 1. května 
18:00 Za Růženu a Jana Vlčkovy, syna, 

zetě, živou a zemřelou přízeň 

Středa 2. května  

Památka sv. Atanáše, 

biskupa a učitele církve 

18:00 Za Boženu a Jindřicha Perničkovy, 

jejich rodiče, syna a zetě 

Čtvrtek 3. května 

Svátek sv. Filipa a 

Jakuba, apoštolů 

18:00 Za nová kněžská a řeholní povolání 

Pátek 4. května 18:00 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 5. května 
7:30 Za rodiče Polreichovy, syna 

Miroslava a Jana Švece 

Neděle 6. května 

6. neděle velikonoční 

7:00 Za Bohuslava Peřinu, rodiče, sestry a 

Jana a Zdeňku Wasserbauerovy 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za Františka Chvátala, 

syny Františka, Jaroslava, Oldřicha, 

Josefa, manželku, vnuka Pavla a rodiny 

Zichovy. 

Pondělí 7. května 
18:00 Za Marii Štohanzlovu, rodiče 

Kasalovy a živé i zemřelé těchto rodin 

Úterý 8. května 18:00 Za dar zdraví a Boží ochranu 

Středa 9. května 

18:00 Za rodiče Františka a Boženu 

Vomlelovy, syna, celý rod a rod Musilů, 

rodiče Vlčkovy, Důstojného pána 

Aloise Flesara 

Čtvrtek 10. května 

Nanebevstoupení Páně 

18:00 Za rodinu Kubovu a Duškovu a 

duše v očistci 

Pátek 11. května 

18:00 Za Josefa Bártu, rodiče, bratra Jana 

a Boží požehnání pro celou živou 

rodinu 

Sobota 12. května 
7:30 Za prosbu o dar zdraví a Boží 

požehnání pro celou rodinu 
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Neděle 13. května 

7. neděle velikonoční 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Josefa a Marii Jágrovy, Josefa a 

Annu Bečkovy, jejich rodiče a 

sourozence a dar zdraví pro celou 

rodinu 

10:00 (Sirákov) Za Miroslava Peřinu, jeho 

rodiče, Blanku Peřinovu, rodiče 

Růžičkovy a duše v očistci. 

Pondělí 14. května 

Svátek sv. Matěje, 

apoštola 

18:00 Za Jana Musila, 2 bratry, rodiče, 

jejich rodiče a celou přízeň 

Úterý 15. května 

18:00 Za rodiče Velínovy, syna 

Stanislava, rodiče Kučerovy a duše v 

očistci 

Středa 16. května 

Svátek sv. Jana 

Nepomuckého, kněze a 

mučedníka, hlavního 

patrona Čech 

18:00 Za Jana a Marii Holcmanovy, jejich 

rodiče a sourozence a rod Holcmanů, 

Fišerů a Augustinů 

Čtvrtek 17. května 
18:00 Za Annu a Jana Chvátalovy, 

nemocnou osobu a duše v očistci 

Pátek 18. května 
18:00 Za Marii a Jiřího Pospíchalovy a 

rodiče 

Sobota 19. května 7:30 Za rodiče Enderlovy a jejich děti 

Neděle 20. května 

Slavnost Seslání Ducha 

Svatého 

7:00 Za farnost 

8:30 Za živou a zemřelou rodinu 

Novákovu, Linhartovu a Pospíchalovu 

10:00 (Sirákov) Za Josefa a Věru 

Roseckých, Václava Nováka a celý rod. 

Pondělí 21. května 

18:00 Za Jaroslavu Pokornou, rodiče, 

sestru, rodiče Pokorných a rodinu 

Duranovu 

Úterý 22. května 
18:00 Za rodiče Landovy, zetě, celou 

živou a zemřelou přízeň 

Středa 23. května 
18:00 Za Vladimíra a Marii Špinarovy a 

jejich rodiče 
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Čtvrtek 24. května 
18:00 Za rodiče Holcmanovy, Dienerovy, 

jejich rodiče a duše v očistci 

Pátek 25. května 

18:00 Za Marii a Jana Musilovy, rodiče 

Veselých, oboje jejich rodiče, 

sourozence a duše v očistci 

Sobota 26. května 

Památka sv. Filipa 

Neriho, kněze   

7:30 Za Důstojného pána Stanislava 

Enderle a jeho rodiče a sourozence 

Neděle 27. května 

Slavnost Nejsvětější 

trojice 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Jaroslava Dočekala, rodiče, 

sestru, rodinu Hanusovu, synovce 

Františka 

10:00 (Sirákov) Za celou rodinu 

Neubauerovu, Stejskalovu, Stránských 

a všechny duše v očistci. 

Pondělí 28. května 

18:00 Za Josefa Pokorného, Bohuslavu 

Filipovu, rodiče Filipovy a dva syny a 

duše v očistci 

Úterý 29. května 

18:00 Za Jaroslava Zikmunda, rodiče a 

jejich sourozence, za Jana Kubáta a 

Václava Němce, rodiče Sáblíkovy a 

Zdeňka Vykoukala 

Středa 30. května 

Památka sv. Zdislavy 

18:00 Za Annu Čejkovu, manžela, dva 

syny, dceru, vnuka Miloslava a 

pravnuka Vojtěcha 

Čtvrtek 31. května 

Slavnost Těla a krve 

Páně 

18:00 Za Zdeňka Brabce, syna Petra, 

sestru Janu a oboje rodiče 

 

Změny vyhrazeny 

Pro zasmání 

"Přiklekne muž do zpovědnice a říká: Ta moje tchyně, ta by stála za 

hřích. Kněz: Takže myšlenky proti šestému přikázání?" 

"I ne, proti pátému!" 

http://www.katolik.cz/texty/vtipy/vtipy.asp?p=0 
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Misijní klubko 

 

 
 

 

 

 

 

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 19. května 2018 

Změna uvedených údajů vyhrazena (nutno sledovat ohlášky). Neprodejné! 
Náklady na jeden výtisk činí 10 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 

Vojtěch Bárta, Marie Bruknerová – šéfredaktoři farního listu 
farni.list.nizkov@email.cz - email 

Aneta Pokorná, Jana Vosmeková, Jiří Enderle ml., Jaroslav Jelínek, Petra Eliášová – 
redaktoři farního listu 


