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Motto:

„Je třeba se obrátit“
(Mk 6,12)

Misijní klubko

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:
Březen 2018:
▪ Evangelizační úmysl: Aby si celá církev uvědomovala
naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní
i komunitní rovině.
▪ Národní úmysl: Za dar rozlišování trvalého od pomíjivého,
cenného od prázdného, pravého od falešného.
▪ Farní úmysl: Za děti, které se připravují na 1. sv. přijímání.
Anděl Páně…

Slovo kněze
Milí farníci,
letošní březen spadá prakticky celý do doby postní. Stojí tedy za úvahu
zamyslet se nad tím, co to vlastně znamená půst. Když jsem se nad tím
zamyslel, vybavila se mi slova z knihy proroka Izajáše. Tak jsem
si našel příslušnou kapitolu a dočetl se tam následující:
„Což to je půst, který si přeji? Den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu
sklání jako rákos, žínici obléká a popelem si podestýlá? Dá se toto
nazvat postem, dnem, v němž má Hospodin zalíbení? Zdalipak půst,
který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát
ujařmeným volnost, každé jho rozbít?
Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné,
ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný
k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá
rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat
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Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš
o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘ Odstraníš-li ze svého středu jho,
hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li
ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude
jak poledne.“ (Iz 58, 5-10)
Je to krásný text: a má nám pomoci pochopit, že v postu nejde
především o nějaké vnější úkony, nýbrž o obrácení našeho srdce k Bohu
i k lidem. Ty vnější projevy, jako třeba střídmost v jídle či oblékání
i popelec jako znamení kajícnosti nám mohou pomáhat jako prostředky,
vyjadřující naši touhu či snahu po obrácení. Bylo by ale velkou chybou,
kdyby se pro nás tyto prostředky staly cílem.
Půst má být prostředkem k obnově. K obnově vztahů. K obnově vztahu
k Bohu, k obnově vztahů k našim bližním, k obnově vztahu k sobě
samým a třeba i k obnově vztahu k přírodě. Tato obnova vztahů
si vyžaduje určitou rozhodnost. A rozhodnost se cvičí, jak známo
sebezáporem.
Kdo například chce uspět v nějakém sportu, tak bez sebezáporu nemá
šanci. I kdyby měl sebevětší talent, tak musí hodně trénovat,
a to znamená zapřít se a odříci si něco jiného (počítač, televizi, ale
někdy i setkání s přáteli, jiný sport atp.). Podobně je to ve studiu,
v zaměstnání, prostě v celém životě. Máme-li sklidit úrodu, musíme se
přemoci a v pravý čas zasít a v pravý čas okopat či zalít. I když se nám
nechce, musíme se přemoci, jinak ta úroda nebude stát za mnoho.
Tradice církve ovšem mezi kající skutky nepočítá jen sebezápor neboli
půst, ale také modlitbu a almužnu. Jak někoho můžeme obdarovat, jsme
již slyšeli výše od Izajáše. Říká nám to ale i sám Pán Ježíš. Cokoliv
uděláme pro toho nejposlednějšího člověka, děláme pro Něj.
Nabízí se ale otázka, kdo je dnes ten nejposlednější. Kdo je ta hodně
zatoulaná ovce? Kdo pobývá v nápravně výchovném zařízení? Asi ano.
Kdo upadl do nějaké závislosti? Asi ano. Migranti? Asi ano. Sociálně
vyloučení? Asi ano. Ale pozor: pomáhat těm prvním i druhým i …
může být až nebezpečné; a dobře a účinně jim pomoci vůbec není
jednoduché – někdy na to jedinec vůbec nestačí.
Jsou těmi nejposlednějšími ti, kterým náhle zemřel někdo blízký?
Asi ano. Ti, od nichž náhle odešel někdo blízký? Asi ano. Ti,
kdo ztratili smysl života? Asi ano. Ti, kdo nevědí kudy kam? Asi ano.
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Svatý Pavel nás vybízí, abychom dělali všechno bez reptání a váhání.
Ano, máme se cvičit v tom, abychom hledali Boží vůli a ochotně
ji plnili. I v této ochotě a rozhodnosti nás může povzbudit dobře prožitý
půst.
Pána Ježíše vyvedl po křtu v Jordánu Duch svatý na poušť a tam
se postil. Prosme tedy Ducha svatého, aby se stal i naším průvodcem
postní dobou.
P. Zdeněk Sedlák

Akce, události, nabídky, upozornění
● 2. 3. (pátek) pastorace nemocných (Nížkov); od 16:30 tichá adorace
a sv. smíření; od 17 hod. křížová cesta (vedená rodinami)
● 4. 3. (3. neděle postní) – od 17 hod. křížová cesta
● 8. 3. (čtvrtek) pastorace nemocných (Buková)
● 9. 3. (pátek) pastorace nemocných (Poděšín + Sirákov); misijní
klubko; od 17 hod. křížová cesta (vedená muži)
● 10. 3. (sobota) od 14 hod. duchovní obnova s P. Pavlem Seidlem,
v 16:30 mše sv.
● 11. 3. (4. neděle postní) – od 17 hod. křížová cesta
● 12. 3. setkání dětí na faře od 17 hod.
● 16. 3. (pátek) od 17 hod. křížová cesta (vedená ministranty)
● 18. 3. (5. neděle postní) – od 17 hod. křížová cesta
● 23. 3. (pátek) od 17 hod. křížová cesta (vedená mládeží?)
● 25. 3. (Květná neděle) – odpoledne od 15 hod. rozšířená příležitost
ke svátosti smíření, od 17 hod. křížová cesta
● 26. 3. setkání dětí na faře od 17 hod.
● 29. 3. (Zelený čtvrtek) – po mši svaté adorace v Getsemanské
zahradě
● 30. 3. (Velký pátek) – den přísného postu; od 15 hod. křížová cesta,
pak Velkopáteční obřady, po nich adorace
● 31. 3. (Bílá sobota) – adorace, od 20 hod. vigilie Zmrtvýchvstání
Páně
● Výhled do dubna:
● 1. 4. (Neděle Zmrtvýchvstání Páně) – obvyklý nedělní pořad mší sv.
● 2. 4. (Pondělí velikonoční) – mše sv. pouze v Nížkově v 8:30
● 15. 4. (3. neděle velikonoční) – nížkovská pouť
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● 28. 4. (sobota) - jednodenní farní zájezd (Křtiny, Sloup… bude
upřesněno)
Upozornění na údržbové práce v kostelích:
● V souvislosti s chystanou výmalbou kostela v měsíci březnu měly
probíhat práce na obnově omítek v soklové části interiéru kostela
sv. Mikuláše v Nížkově. Proto bude v některých týdnech provoz
kostela omezen a mše sv. budou na faře. Termín bude upřesněn
později s dodavatelem tak, aby se práce vyhnuly Svatému týdnu.
● Kostel Panny Marie v Sirákově bude v březnu od pondělí 5.3.2018
do pátku 16.3.2018 nepřístupný kvůli plánované likvidaci červotoče
plynováním. Nebude zde tedy nedělní mše sv. 11.3.
Úklid fary: 10. 3. Jindrová Vlasta, 31. 3. Jágrová Marie
Změny vyhrazeny

Okénko (nejen) pro maminky
„Čekání na miminko“
Byla jsem oslovená kamarádkou, abych napsala vzpomínku na téma
"čekání na miminko". Je tomu teprve krátce, co jsme se se Svatou
rodinou těšili z narození Ježíška. Většina žen se těší na den, kdy bude
moct pochovat své miminko, ale tato chvíle se někdy protáhne i na
několik let. S mým mužem jsme se před dvaceti lety brali s tím,
že chceme mít děti, ale na tento okamžik jsme si počkali deset let.
Během této doby jsme si ze strany rodiny vyslechly názory,
ať podstoupíme nějaká vyšetření, nebo dokonce umělé oplodnění. To
jsme ale vždy rezolutně zamítli s tím, že náš čas jednou přijde. Jednoho
dne jsem potkala onu kamarádku (Lenku Melicharovou), která mi dala
kontakt na sestry premonstrátky z kláštera v Doksanech, ať se na ně
s důvěrou obrátím a poprosím, aby se za můj úmysl mít děti modlí.
Napsala jsem jim (ony na každý dopis odpoví), odepsaly mi s tím, že až
budu číst jejich řádky, můžu být ujištěná, že se již za mě modlí. Jako
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mocného přímluvce mají sv. Norberta a opravdu neplodným
manželstvím děťátko vymodlí.
Nyní předávám kontakt vám, kdo byste chtěli mít děti a všechny
metody selhaly a už nevíte jak dál. Trpělivý Pán o vás ví, má spočítaný
každý vlas na vaší hlavě a až přijde ten správný čas, obdaruje i vás.
Přeji vám hodně sil a trpělivosti na této cestě.
Tady je ten kontakt: Klášter sester premonstrátek, Doksany 1,411 82.
Sobotková Monika

Okénko (nejen) pro mládež
Pár drobných
Chceme si zpříjemnit sváteční oběd. A tak si v cukrárně kupujeme
několik zákusků. Zamračený a otrávený prodavač nám je podává, bere
si od nás peníze a my máme pocit, že je rád, když odcházíme.
Ten prodavač se ale určitě ošidil! Znovu přepočítáváme cenu
zákusků. Ano, účtoval nám o 16 korun méně. S pocitem, že jsme
ho ošidili, by nám ty dobroty ani nechutnaly. A tak se vracíme.
„Asi jste se ošidil a účtoval nám o 16 korun méně,“ říkáme
s ostychem. Prodavač vše znovu přepočítá. „Máte pravdu. A děkuji.
To jste hodní. Moc děkuji!“ Jeho tvář se rozjasní, dokonce se na nás
usmívá
a
přátelsky
se
s
námi
loučí.
Jak málo někdy stačí k tomu, abychom v lidech obnovili radost
ze života. Těch pár drobných za to opravdu stálo.
(qvido.signaly.cz)

Okénko (nejen) pro seniory
Mám-li snášet tebe, jsem si jist, že ty sneseš mě...
Pohleďme na staré muže a ženy, kteří už v životě snesli mnohé.
Podíváme-li se jim do očí, některé jsou mladé, mají mladého
ducha a novou mladost. A k tomu nás vybízí Pán: k tomuto
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obnovenému mládí cestou lásky, trpělivosti, snášení protivenství,
a dovolím si říci, když se vzájemně snášíme. Musíme si přitom
počínat také laskavě a mít se rádi, neboť, mám-li snášet tebe,
jsem si jist, že ty sneseš mě, a tak půjdeme vpřed Ježíšovou
cestou. Prosme Pána o dar tohoto křesťanského snášení,
dávajícího pokoj, srdečného a radostného snášení, abychom stále
mládli jako dobré víno, abychom stále mládli novou mladostí
ducha.
zpracováno podle knihy: 365 dní s papežem Františkem

RANNÍ MODLITBA POSLEDNÍCH OPTINSKÝCH
STARCŮ
Pane dej, abych s duševním pokojem přijímal všechno, co mě přinese
tento den.
Dej, abych se ve všem úplně odevzdal do Tvé svaté vůle.
Všechny zprávy, které během dne obdržím, mě nauč přijímat
s pokojnou myslí a pevným přesvědčením, že ve všem je Tvá svatá
vůle.
Ve všem, co dělám a ve všem co říkám veď moje myšlenky a city.
Ve všech neočekávaných situacích nedopusť, abych zapomněl,
že všechno jsi seslal Ty.
Nauč mě jednat přímo a rozumně s každým členem rodiny (lze mít
na mysli i farní rodinu) abych nikoho nezarmoutil a nikomu neublížil.
Pane dej mi překovat tíhu nového dne a zvládnout všechny události
v jeho průběhu.
Veď mou vůli a nauč mě modlit se, doufat, věřit a odpouštět. Amen.
Jana Vosmeková
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Inspirace ke svatosti
Blahoslavený Pius IX.
Kdy žil: 1792–1878
Liturgický svátek: 7. 2.
Stupeň slavení: nezávazná památka
Patron: prvního vatikánského koncilu, města a diecéze Senigallia
Papež Pius IX. se narodil se jménem Giovanni Maria Mastai Ferretti.
Byl z velmi liberální rodiny, toto politické přesvědčení od ní přejal.
Roku 1819 byl vysvěcen na kněze, při svém studiu věnoval pozornost
chudým chlapcům, o které se snažil starat. Dva roky působil jako
misionář v Chile. Ve 35 letech se stal biskupem, v 48 letech kardinálem
a v 54 byl zvolen papežem, přičemž jeho pontifikát trval 31 let a byl
nejdelší v historii.
Zpočátku byl papežem revolučním a velice liberálním. Zrušil například
cenzuru. Ovšem pak jeho revolučnost opadla. Itálie tehdy byla pod
nadvládou Rakouska a lidem se to nelíbilo, tak na něj tlačili, aby zasáhl.
Pius IX. napsal dopis rakouskému císaři, jenže nic víc udělat nechtěl.
Naděje lidí opadla. Už z nového papeže vůbec nebyli tak nadšení jako
dříve.
Z papeže se později stal konzervativec. Bylo to snad proto, že byl
papežem v rozbouřené Evropě, čelil mnoho útokům, musel utíkat
z Papežského státu, který zanikl a místo něj se vrátil do nově vzniklého
Vatikánu. Neměl vůbec lehký život. V jedné encyklice dokonce
liberalismus odmítl.
Roku 1858 byl u něj poprvé don Bosco, aby mu představil stanovy své
kongregace. Pius IX. ho sice podporoval, ale trvalo to dlouho, než
mohla být kongregace církevně schválena, don Bosco měl totiž v Římě
mnoho nepřátel. Ale papež Boskovi radil a Bosco rady přijímal –
obyčejný oděv, žádné hábity; hluboká modlitba, která však není nudná
a zdlouhavá. Nakonec tedy odsouhlasil stanovy Společnosti svatého
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Františka Saleského, později i Institu Dcer Panny Marie Pomocnice
křesťanů a Zbožné společnosti salesiánských spolupracovníků. On sám
byl prvním spolupracovníkem.
Během svého pontifikátu vydal mimo jiné dogma o neposkvrněném
početí Panny Marie nebo o neomylnosti papeže. Roku 1869 svolal první
vatikánský koncil, mezi jehož závěry patří například potvrzení toho,
že víra a rozum mohou být vedle sebe a nemusí se spolu přít.
„iZIDOOR“

Oběť lásky
„Na kříž s ním“ zní katů hlasy.
„Ukřižuj ho, ukřižuj!
Je-li Bohem, nechť se spasí.
Jsi-li králem, nařizuj!“

Když přišel první pád,
Šimon nesl jeho kříž.
Po pádu vždy musel vstát,
tím je naše spása blíž.

Pilát smývá vlastní vinu:
„Suďte si ho, já jsem čistý.“
Vzdává se tím svého činu.
Mlčením si je tak jistý…

Na kříž Syna-Boha zvali.
On to přijal z lásky k nám.
Hřeby tělo podpíraly.
Padal s ním ten pravý chrám.

Boží děti zvednou zbraně
vůči svému stvořiteli.
Splácí vlastní vinou daně,
které hříchem probouzely.

Vedle Krista lotr visí,
prosící o spásu duše.
Druhý lotr se však liší,
do Pána jen slovy tluče.

Zbičován za věčnou lásku,
koruna mu z úcty dána.
Trny hladí jeho čelo.
Davy volají mu: „sláva“.

Pro tu víru v odpuštění,
darován byl věčný život.
Lotr lotrem dávno není,
dnes obléká svatý trikot.

Místo hole, kříž mu dalioporou jest v jeho strachu.
Za krále ho pomazali.
Nechali ho vstávat z prachu.

Sejmi z katů jejich viny,
Odvrať od nich těžký trest.
Nechť dnes jejich láska sílí.
Nyní-dokonáno jest!
Jiří Enderle ml.
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Modlitba
Pane Ježíši, v tichu ranního úsvitu přicházím k tobě. V pokoře
a s důvěrou tě prosím o tvůj pokoj, moudrost a sílu. Dej, ať se dnes
dívám na svět tvýma láskyplnýma očima. Dej mi pochopit, že veškerá
sláva církve tryská jako pramen z tvého kříže.
Dej, ať přijmu svého bližního jako člověka, kterého chceš skrze mě
milovat. Daruj mi ochotu oddaně mu sloužit a rozvíjet v něm všechno
dobré, cos do něho vložil. Ať má slova vyzařují laskavost a celé mé
chování ať přináší pokoj.
Ať se v mém duchu uchytí jen ty myšlenky, které šíří požehnání. Uzavři
mé uši před každým zlým slovem a před každou zlomyslnou kritikou.
Ať můj jazyk slouží pouze dobrému. Ale především mi, Pane, dej,
ať je ve mně tolik radosti a laskavosti, aby všichni, s nimiž se setkám,
mohli pocítit tvou přítomnost a lásku.
Obleč mě slávou své dobroty a krásy tak, abych po celý den zjevovala
tebe. Amen.
Marie od Ukřižovaného Ježíše – Miriam z Abellinu

Světová válka
Světová válka
Následující seznam je s drobnými úpravami převzat z poznámek volně
založených ve farní kronice. Jde o soupis přímých účastníků války
ze Sirákova. Seznam může být neúplný nebo nedokončený.
Sirákov
Č. p. 1 Sobotka František, zemřel v nemocnici.
Č. p 2 Jelínek František, nezvěstný, má býti mrtev.
Č. p. 10 Fišar František, nezvěstný, mrtev.
Č. p. 21 Jaroš František, padlý, zjištěn, svobodný.
Č. p. 19 Vytlačil František, nezvěstný, má býti mrtev, svobodný, 28 let.
Č. p. 18 Anděl František, padlý, zjištěn, 27/8 1914.
Č. p. 28 Sobotka Jan, ženatý, rolník, byl z č. 33 rozený, padlý v září
1914 na Rusku.
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Č. p. 43 Růžička František, ženatý, padlý, zjištěn.
Č. p. 27 Folta Antonín, příslušný Skrejšov, svobodný, padlý ve Francii
co legionář.
Č. p. 31 Jaroš Alfons, padlý, zjištěn.
Č. p. 40 Novotný Karel, svobodný, dříve č. 35, otec Jan, zemřel 11/11
1918 v Mostaru č. 26 nemocnice.
Č. p. 45 Kadeřávek Karel, zemřelý.
Č. p. 14 Musil František, zemřel v Taškentu, Rusko.
Vytlačil Jan, v pazderně jako strýc, závodčí, zemřel v Rusku.
Č. p. 26 Landsman František, choromyslný.
Č. p. 9 Morkus Jan, ženatý, nar. v Sirákově, byl v Přibyslavi, zajat
v Rusku.
Č. p. 32 Jaroš František, ženatý, bytem Matějov, zajat Rusko,
nezvěstný.
Č. p. 50 Novotný Jan, svob., zajat Itálie.
Č. p. 20 Jaroš Anton, svobodný, přes 30 let, zajat.
Č. p. 5 Jaroš Josef, zajat, nyní v Rakovníku legie.
Č. p. 9 Hladík Josef, zajat nezvěstný.
Č. p. 10 Fišar Alois, zajat v Rusku, nyní doma.
Č. p. 12 Sobotka Jaroslav, svob., zajat, dnes doma na dovolené, legie.
Č. p. 16 Košák Alois, zajat v Rusku, nyní doma.
Č. p. 18 Anděl Josef, nezvěstný.
Č. p. 52 Landsman Matěj, choromyslný, doma.
Č. p. 28 Chlubna Josef, zajat v Rusku, nyní je v legii.
Č. p. 29 Rosecký Alois, zajat Rusko, legie.
Č. p. 29 Rosecký František, ženatý, Dobroutov, zajat Rusko, legie.
Č. p. 30 Holcman Jan, svob., zajat, nyní v legii.
Č. p. 37 Pazour Josef, zajat, nyní doma.
Č. p. 42 Jaroš Matěj, zajat, Maržov Morava.
Č. p. 4 Landsman Matěj, ženatý, zajat, nezvěstný, nepíše, Rusko.
Křivánek Josef, zajat Itálie.
Č. p. 17 Uttendorfský Anton, raněn, nyní doma.
Č. p. 17 Uttendorfský Alois, raněn, nyní doma.
Č. p. 17 Jan Augustin, výminkář, vdovec, raněn, doma.
Daič Antonín, ženatý v Polné.
Landsman Karel, byl zajat v Itálii, nyní legionářem.
Zpracoval Jaroslav Jelínek
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Proč se křičí?
Jednoho dne se mistr zeptal svých žáků: „Proč lidé křičí,
když se hněvají?“
„Křičí, protože ztrácejí klid,“ odpověděl jeden z nich.
„Ale proč křičí, když ten druhý stojí hned vedle?“ zeptal se znovu
mistr.
„No, křičíme, protože chceme, aby nás ten druhý poslouchal,“
odpověděl jiný student.
Mistr položil novou otázku: „A není možné říci mu to tiše?“
Žáci dávali různé odpovědi, ale žádná mistra nepřesvědčila.
A tak mistr zvolal: „Víte, proč na druhé lidi křičíme, když jsme
rozzlobení? Protože když se na sebe dva lidé hněvají, jejich srdce jsou
od sebe velmi daleko. Chtějí-li překonat tuto vzdálenost, musí křičet,
aby se slyšeli. A naopak, co se stane, když jsou dva lidé do sebe
zamilovaní? Nekřičí, ale mluví velmi potichu. A proč? Protože jejich
srdce si jsou velmi blízko.“
Svou promluvu mistr uzavřel slovy: „Když spolu hovoříte,
nedopusťte, aby se vaše srdce vzdálila, neříkejte věty, které by je mohly
ještě více oddálit, protože se může stát, že jednoho dne bude vzdálenost
tak veliká, že už nikdy nenajdou cestu zpět, aby se setkala.“
(Bruno Ferrero: Květiny pro duši)

Tabulka lektorů na březen 2018
ČT
PÁ
SO
NE

│12│

1
2
3
4

Chromá H.
Pojmonová M.
1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
2. čtení 7:00
Brukner J. st.
Eliáš B.
přímluvy 7:00

8:30
8:30
8:30

Strašilová S.
Jindrová V.
Vlčková N.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

Pojmonová M.
1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
Brukner J. st.
11 2. čtení 7:00
přímluvy 7:00
Brukner J. ml.

Pojmonová M.
1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
Brukner J. st.
18 2. čtení 7:00
Eliáš B.
přímluvy 7:00

19

ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

20
21
22
23
24

PO
ÚT

1. čtení
2. čtení

Němcová T.
Havlíčková V.
Vlčková P.

8:30
8:30
8:30

Holcmanová Z.
Ločárková P.
Vlčková N.

8:30
8:30
8:30

Bártová J.
Linhartová M.
Vlčková P.

Jindrová V.
Pojmonová M.
Bártová J.
Holcmanová Z.
Chromá H.

Pojmonová M.
1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
Brukner J. st.
25 2. čtení 7:00
přímluvy 7:00
Brukner J. ml.
26
27

8:30
8:30
8:30

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

12
13
14
15
16
17

PO

NE

Jindrová V.
Bártová J.
Holcmanová Z.
Chromá H.

5
6
7
8
9
10

Jindrová V.
Bártová J.
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ST

28

ČT

29

PÁ
SO

30
31

1. čtení
2. čtení

Laštovičková M.
Chromá H.
Holcmanová Z.

Zdena Holcmanová

Mše svaté s intencemi v březnu 2018
Čtvrtek 1. března
Pátek 2. března
Sobota 3. března

Neděle 4. března
3. neděle postní

Pondělí 5. března
Úterý 6. března
Středa 7. března
Památka sv. Perpetuy a
Felicity, mučednic
Čtvrtek 8. března
Pátek 9. března
Sobota 10. března
Neděle 11. března
4. neděle postní
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17:30 Za Důstojného pána Jana Ledvinku,
rodiče a duše v očistci
17:30 Za dar víry pro děti a mládež
7:30 Za rodinu Synkovu, Kohoutovu a
Polreichovu
7:00 Za Josefa Wasserbauera, sestru,
rodiče, švagry, rod Stránských a
Wasserbauerů
8:30 Za farnost
10:00 (Sirákov) Za Marii a Jaroslava
Jelínkovy, Jana Slámu a jejich rodiče.
17:30 Za Důstojného pána Josefa Petruchu,
rodiče a sourozence
17:30 Za rodinu Perníčkovu, Němcovu a
Jiřího Havlíčka
17:30 Za Josefa a Boženu Kubovy, jejich
syna, dceru, zetě, rodiče a sourozence
17:30 Za kněžská a řeholní povolání
17:30 Za prezidenta Miloše Zemana
17:00 Za účastníky duchovní obnovy
7:00 Za farnost
8:30 Za Jana Dobrovolného, rodiče, bratry
Janákovy a živé i zemřelé těchto rodin
10:00 (Sirákov) Za rodiče Černých,
Danihelovy, Jiřího Danihela, manžele
Dvořákovy a celou přízeň.

Pondělí 12. března
Úterý 13. března
Středa 14. března
Čtvrtek 15. března
Pátek 16. března
Sobota 17. března

Neděle 18. března
5. neděle postní
Pondělí 19. března
Slavnost sv. Josefa
Úterý 20. března
Středa 21. března
Čtvrtek 22. března
Pátek 23. března
Sobota 24. března

17:30 Za Důstojného pána Jana Mokrého,
rodiče a sourozence
17:30 Za Růženu a Jana Vlčkovy, syna,
zetě a duše v očistci
17:30 Za Marii a Václava Tománkovy,
syna, Ludmilu a Adolfa Peřinu, rodiče
Vlčkovy a živé i zemřelé těchto rodin
17:30 Za Vladimíra Pibila a celý rod, za
rodiče Prchalovy a celý rod a duše
v očistci
17:30 Za Josefa a Marii Pojmonovy,
sourozence, snachu a synovce a za dar
zdraví
7:30 Za Jaroslava Baumruka, vnuka
Vojtěcha a živou i zemřelou rodinu
7:00 Za farnost
8:30 Za rodiče Chvátalovy, jejich děti a
příbuzné, za rodinu Roseckou a
Coufalovu
10:00 (Sirákov) Za Josefa a Věru
Roseckých a celý rod.
17:30 Za Josefa Pokorného, sestru, rodiče,
rodinu Filipovu a duše v očistci
17:30 Za Václava a Miladu Fejtovy, rodiče
Vlčkovy a všechny živé i zemřelé těchto
rodin
17:30 Za Jaroslava a Věru Grodlovy, zetě
Zdeňka,
vnuka
Petra
a
Janu
Havlíčkovou
17:30 Za rodiče Ondráčkovy, dvě dcery a
manželé, manžele Tichých a duše v očistci
17:30 Za Marii a Jana Holcmanovy, jejich
rodiče a sourozence a za rod Holcmanů,
Fišerů a Augustinů
7:30 MŠE SVATÁ NEBUDE
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Neděle 25. března
Květná neděle

Pondělí 26. března
Úterý 27. března
Středa 28. března
Čtvrtek 29. března
Zelený čtvrtek
Pátek 30. března
Velký pátek – památka
Umučení Páně
Sobota 31. března
Slavnost
zmrtvýchvstání Páně vigilie

7:00 Za Josefa a Libuši Dočekalovy, rod
Dočekalů a Šerejchů
8:30 Za farnost
10:00
(Sirákov)
Za
rodinu
Wasserbauerovu, Jarošovu, Bedřicha a
Miluši Jarošovy, rodinu Hofferovu a
syna Jaroslava.
17:30 Za rodiče Musilovy, 3 syny, celou
živou a zemřelou přízeň a duše v očistci
17:30 Za Václava Špačka, rodiče, rodiče
Sobotkovy a živé i zemřelé těchto rodin
17:30 Za Marii Hoškovu, manžela a syna
Miloslava
17:30 Za dar zdraví a Boží ochranu pro
celou rodinu
15:00 VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

20:00 Za nově pokřtěné

Změny vyhrazeny

Papež František
S Ježíšem nám Matka Boží přináší
také novou, smysluplnou radost;
přináší nám novou schopnost prožívat s vírou
i ty nejbolestnější a nejobtížnější momenty;
přináší nám schopnost milosrdenství, abychom si navzájem odpouštěli,
chápali se a podporovali se.
Papež František
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Svátost smíření
„Lidé od svátosti smíření mnohdy ani neočekávají jiný efekt než ryze
náboženský. Není problém i zde?
Ano i s tím se také velmi často setkávám. Svátost smíření je chápána
jen po stránce duchovní: „Teď jste se vyzpovídali, můžete chodit
ke svatému přijímání, a kdybyste druhý den umřeli, jistě přijdete
do nebe.“ To je jistě spásná pravda, ale kromě ní má tato svátost
i životodárný rozměr. Jde též o to, jaký bude mít tato svátost užitek pro
samotného člověka a pro jeho vztah k druhým lidem. Je tedy třeba vidět
i její praktičnost, její lidskou rovinu, kdy se člověk zbavuje přítěže
balastu, nůše plné balvanů, které s sebou táhne. Když si jako psycholog
uvědomím, kolik životodárného udělá s člověkem dobře vykonaná
svátost smíření, jakou úlevu a uvolnění přinese jeho psychice, tak mi
přijde divné, že to ani věřící lidé často nevědí. Vždyť člověku, který
si dal do pořádku svou minulost, se uleví i po stránce tělesné. Tento
psychosomatický efekt si lidé rovněž neuvědomují. Proto platí moudrá
Jungova slova, že kdyby lidé více klečeli ve zpovědnici, méně by leželi
v nemocnici.
Právě v postní době budou zase ty fronty před zpovědnicemi, a tak bych
doporučoval, aby se v každém kostele udělala na začátku postní doby
promluva, která by se týkala právě širšího významu svátosti smíření,
a to nejen z hlediska duchovního, ale i psychologického a praktického.
Je potřeba, aby lidé věděli, že dávají do pořádku to nejdůležitější: svoje
nitro. A je také potřeba lidem říci, že dobře vykonaná zpověď není
v tom, že jsem ve zpovědnici dlouho, ale že jdu až na samou hlubinu
toho, co chci očistit. Uzdraveno je totiž jen to, co je odhaleno.
A je třeba to vzít poctivě a ode dna. V plné svobodě. To je pak hotové
znovuzrození.
Svěříš-li svou minulost do rukou psychiatra, napíše ti prášky na
spaní. Svěříš-li svou minulost do rukou psychologa, bude tě učit,
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jak na ni zapomenout. Svěříš-li svou minulost do rukou Ježíše,
uzdraví ji.“
Převzato z knihy: O zemi beze studu, Rozhovory s Maxem Kašparů

K zamyšlení
Je pátek po obědě a ty se vracíš domů autem. Pustíš si rádio.
Ve zprávách se mluví o nějaké bezvýznamné věci: v jedné daleké
vesnici zemřeli tři lidé na neznámou chřipku, o které nikdo nikdy
neslyšel. Nevěnuješ té zprávě příliš mnoho pozornosti. V pondělí, když
se probudíš, dozvídáš se, že už nejsou jen tři mrtví, ale zemřelo už 30
tisíc lidí ve vzdálených krajích Indie. Kontrolní lékařský úřad
Spojených států vysílá své lidi na kontrolu. V úterý je to nejdůležitější
zpráva na prvních stránkách všech novin, protože se to už netýká jen
Indie, ale i Pákistánu, Íránu a Afghánistánu. Zpráva vychází ve všech
denících. Nazývají to „tajemná chřipka“ a všichni se ptají: „Jak ji dostat
pod kontrolu?“ V Evropě nastává panika a zavírají hranice.
Ve večerních zprávách slyšíš zprávy z Francie, kde redaktorka hovoří
o jednom mrtvém muži, který zemřel v nemocnici na tajemnou chřipku.
Ve zprávách říkají, že když dostaneš tento virus, týden si ani
neuvědomíš, že ho máš. Pak máš čtyři dny hrozné bolesti a pak zemřeš.
Hranice zavírá i Velká Británie, ale už je pozdě. Další den zavírají
hranice ve Spojených státech, aby se vyhnuli nákaze, dokud nenaleznou
lék. Další den se lidé shromažďují v kostelích, aby se modlili za lék,
když tu přichází člověk a říká: „Zapněte si rádio a poslouchejte
zprávy!“ Dvě ženy zemřely v New Yorku. Zdá se, že chřipka zasáhla
celý svět. Vědci pokračují v hledání protilátky, ale zdá se, že nic
nezabírá. Brzy přichází dlouho očekávaná zpráva: Byl rozluštěn kód
DNA viru. Už je možné vytvořit protilátku. K tomu je ale potřeba krev
někoho, kdo nebyl nakažen. Vzápětí se šíří výzva, aby všichni
přispěchali do nejbližší nemocnice na krevní testy. Z vlastní vůle tam
jdeš s celou rodinou, se sousedy a ptáš se: „Co se stane? Není to konec
světa?“ V nemocnici po testech vychází lékař a vyvolává jedno jméno.
Tvé nejmenší dítě stojí vedle tebe, tahá tě za kabát a říká: „Tati, to je
moje jméno!“ Než se stačíš vzpamatovat, vezmou ti tvého syna a ty
voláš: „POČKEJTE!“ Oni odpovídají: „Všechno bude v pořádku, jeho
krev je čistá. Jsme přesvědčeni, že má správnou krevní skupinu.“ Za
dalších pár minut vychází ven lékaři, smějí se a volají. Poprvé za celý
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týden vidíš, že se někdo směje. Nejstarší lékař jde k tobě a říká:
„Děkujeme, pane, krev vašeho syna je čistá, můžeme vyrobit
protilátku.“ Zpráva se šíří všemi směry, lidé pláčí a křičí radostí. Tu
znovu k tobě a tvé ženě přichází lékař a říká: „Můžeme s vámi na chvíli
mluvit?… Jde o to, nevěděli jsme, že dárce bude dítě. Potřebujeme,
abyste podepsali papíry na darování krve. Když čteš formulář,
uvědomíš si, že tam není uvedeno, o kolik krve se jedná, a tak se ptáš:
„Kolik krve?“ Úsměv na tváři lékaře mizí a on odpoví: „Nevěděli jsme,
že to bude dítě. Nebyli jsme na to připraveni. Potřebujeme použít
všechnu krev!“ Nevěříš tomu a snažíš se bránit: „Ale… Ale…“ Lékař
pokračuje a naléhá: „Vy nerozumíte? Jde o lék pro celý svět! Prosím
vás, podepište to, potřebujeme všechnu krev. Ptáš se: „Ale nelze udělat
transfuze?“ A odpověď zní: „Když najdeme další čistou krev, uděláme
to. Podepište, prosím! Podepište!!!“ V tichosti, aniž bys cítil prsty
na ruce, která svírá pero, podepisuješ. Ptají se tě: „Chcete vidět vašeho
syna?“ Kráčíš na sál první pomoci, kde sedí tvůj syn a ptá se tě: „Tati!
Mami! Co se děje?“ Bereš jeho ruku do své a říkáš mu: „Synu, tvá
matka a já tě máme velmi rádi. Milujeme tě a nikdy nedovolíme,
aby se ti stalo něco, co není nevyhnutelné. Rozumíš tomu?“ Když
se vrátí lékař, říká: „Je nám líto, ale musíme začít, lidé na celém světě
umírají.“ Odešel bys? Mohl by ses otočit a nechat svého syna tam,
zatímco by ti říkal: „Tati? Mami? Proč mne tu necháváte?“ Za týden,
když pochováváš svého syna, je jeden doma a spí, další nepřišli, chtěli
se raději projít, nebo se šli podívat na fotbalový zápas. Jiní přišli
na pohřeb s předstíraným úsměvem a tváří se, že je to opravdu zajímá.
Chtěl bys vše zastavit a křičet: „Můj syn zemřel kvůli vám!!! Zajímá
vás to vůbec?“ Přesně to nám často chce říci Bůh: „Můj Syn zemřel pro
vás a vy nedokážete pochopit, jak vás miluji?“
http://www.jesusmyhero.cz/category/k-zamysleni/page/7/

Pro zasmání
Papež cestuje letadlem, letuška nabízí občerstvení:
„Nedáte si skleničku whisky?“
„A jak jsme vysoko?“ zjišťuje papež.
„Deset tisíc metrů.“
„Tak to mi dejte minerálku. Jsem moc blízko svému šéfovi.“
http://www.katolik.cz/texty/vtipy/vtipy.asp?p=50
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Výmalba kostela
Letos na jaře se chystá výmalba kostela, spojená s obnovou
poškozených částí omítek. V době, kdy je připravováno toto vydání
farního listu, nejsou ještě stanoveny konkrétní termíny. Budeme
se snažit o to, aby se práce vyhnuly nejsvátečnějším dnům, nicméně
je jasné, že dojde k určitému omezení provozu kostela. Prosím vás
všechny proto o trpělivost. A také poprosím, až to bude aktuální,
o pomoc při zakrývání vybavení kostela a při úklidu.
Výmalba lodi bude provedena ve stejném barevném provedení, jaké
je nyní na kůru. Tento návrh je obsažen ve studii úprav interiéru kostela
z dubna 2016 a byl odsouhlasen také příslušným orgánem státní
památkové péče, kterým je Městský úřad Žďár nad Sázavou.
P. Zdeněk Sedlák, administrátor

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 21. dubna 2018
Změna uvedených údajů vyhrazena (nutno sledovat ohlášky). Neprodejné!
Náklady na jeden výtisk činí 8 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
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