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„Je-li Bůh s námi, kdo proti nám“ 

(Řím 8,31) 
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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 sociální sítě přispívaly k solidaritě 

a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich odlišnosti. 

▪ Národní úmysl: Abychom v různých nesnázích mohli zakoušet 

dobrotu neselhávajícího Boha 

▪ Farní úmysl: Za staré a nemocné lidi a zvlášť za ty, kdo mají 

dojem, že jim děti a vnoučata věnují málo času. 

Anděl Páně…  

Slovo kněze 

Milí farníci, 

předně bych chtěl poděkovat všem, kdo jakkoliv pomáhají 

v souvislosti s výmalbou kostela. A doufám, že až dostanete farní list 

s tímto úvodníkem do rukou, bude už náš farní kostel vymalovaný.   

Přiznám se vám, že tento úvodník píšu těsně před slavností Seslání 

Ducha svatého. Až vyjde farní list, bude už týden po této slavnosti. Byla 

by ale chyba, kdybychom na tuto slavnost, a především na Ducha svatého 

zapomínali (jak se alespoň mně někdy stává).  

Naopak, měli bychom Duchu svatému naslouchat a dávat mu 

v našich životech větší prostor. Jinak řečeno: měli bychom s pomocí Boží 

usilovat o zduchovnění našeho života. O to, aby všechny složky naší 

osobnosti pronikla oživující síla Ducha svatého. Jak píše kardinál Špidlík 
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v knize Prameny světla, ze které si půjčuji i další myšlenky tohoto 

úvodníku, cílem lidských dějin není nic menšího, aby skrze nás, 

křesťany, došlo k postupnému zduchovnění celého světa!!!   

Co je to zduchovnění? Stav, kdy duše vládne, kdy není v područí těla. 

Když totiž vládne tělo nad duší, vyšší zájmy se tím dusí. Když naopak 

vládne duše, i tělo z toho má prospěch. Když se staráme především o věci 

duchovní, sám Duch nás naučí, jak uvést do souladu všechny naše 

potřeby. To, co si žádá duše a tělo, pak není v rozporu s duchovním 

životem, ale ve všem je naopak harmonie.    

Měli bychom zkoumat své myšlenky, tj. „rozlišovat duchy“, Naše 

myšlenky mohou totiž pocházet nejenom z našeho nitra (paměti, úvah), 

ale i z vnějšku. Ať už z toho, co čteme, posloucháme, na co se díváme, 

nebo od zlého ducha nebo od anděla nebo od Boha. Celý problém 

je v tom, že zlé myšlenky se tváří jako dobré. Jak je rozlišit? Někdy 

na počátku nebývá snadné rozpoznat, kam nás daná myšlenka zavede. 

Stojí za to se ale nad tím zamyslet. Myšlenky se poznají podle ovoce, 

které přinášejí.  

Dobré vnuknutí přináší světlo, mír, odvahu ke snášení protivenství, 

rozmnožuje v nás lásku, vede k tomu, abychom vždy a všude vyznali 

Ježíše, vede nás k životu podle Desatera a blahoslavenství, 

ke spravedlnosti. Svatý Pavel píše, že ovocem Ducha svatého je láska, 

radost, pokoj, trpělivost, mírnost, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, 

tichost a zdrženlivost. Naopak opačným směrem nás vedou myšlenky 

zlé.  

No, a samozřejmě bychom se měli k Duchu svatému modlit. Děkovat 

mu, chválit ho, prosit o jeho dary.  

Také bychom měli objevovat, jakými dary pro službu farnímu 

společenství a případně i diecézi Duch svatý jednoho každého z nás 

obdaroval. Je to velký a zároveň dobrodružný úkol, protože aby farní 

společenství bylo živé a rostlo, nemůže jen spoléhat na službu kněze 

(těch mimochodem v současnosti v celé střední a západní Evropě rychle 

ubývá), ale jednotliví farníci musejí u sebe více rozeznávat zvláštní 
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charismata – dary Ducha svatého i “obyčejná“ přirozená nadání a zapojit 

je do služby farnosti.  

Tak kéž se nám to vše s pomocí Ducha svaté, jehož jsme všichni 

dostali ve křtu, daří.   

P. Zdeněk Sedlák 

Akce, události, nabídky, upozornění 

• 1. 6. (pátek) pastorace nemocných (Nížkov); 17:00 tichá adorace 

a sv. smíření 

• 2. 6. (sobota) – diecézní setkání ministrantů v Litomyšli (věk do 

cca 14 let); v Sirákově mše sv. s nedělní platností (v 17 hod.) 

• 3. 6. (neděle) Slavnost Těla a krve Páně („Boží Tělo“) 

• 4. 6. (pondělí) setkání dětí na faře od 17 hod. 

• 7. 6. (čtvrtek) pastorace nemocných (Buková) 

• 8. 6. (pátek) pastorace nemocných (Poděšín + Sirákov) 

• 15. 6. (pátek) schůzka pastorační a ekonomické rady  

• 17. 6. (neděle) 15:00 koncert v kostele sv. Mikuláše (varhany, housle, 

zpěv, klavír) 

• 18. 6. (pondělí) setkání dětí na faře od 17 hod. 

• 23. 6. (sobota) 17:00 v Sirákově mše sv. s nedělní platností  

• 24. 6. (neděle) Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – 1. sv. přijímání 

dětí  

• 28. 6. (čtvrtek!) 16:00 mše sv. na poděkování na závěr školního roku, 

pak dětské odpoledne na faře 

 

Výhled: 

• 1. 7. (neděle) sirákovská pouť 

• 16. – 22. 7. farní tábor (Fryšava) 

 

Schůzky společenství podle zaběhnutého pořádku, případné změny dle 

ohlášek.   

 
 

Úklid fary: 2. 6. Holcmanová Zdena, 23. 6. Pokorná Marie 

 
Změny vyhrazeny 
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Okénko (nejen) pro maminky 

Rodičovské požehnání 
 

Pane Ježíši, vztáhni ruku na moje děti a vnuky a požehnej jim. 

Prosím Tě, zahrň je svým milosrdenstvím a láskou. 

Smiluj se nad nimi a odpusť jim všechny hříchy. 

Přikryj je svou Krví a chraň jejich mysl, srdce i vztahy. 

Uzdrav svou láskou všechna citová zranění jejich srdcí. 

Osvoboď je od všech vlivů Zlého. 

Ochraňuj je na cestách. 

Pane Ježíši, ve Tvém jménu jim žehnám a vyprošuji pokoj duše, 

čistotu srdce a osvobození od zlých myšlenek, slov a skutků. 

Žehnám jim, aby dostali lásku, radost, pokoj, životní moudrost, 

chuť k modlitbě a k plnění svých povinností, srdce plné lásky k Tobě 

a k lidem. 

Chraň je v životě před úklady Zlého, před závislostmi různého druhu 

a nemravností. 

Požehnej jim a daruj pokoj duše a vše potřebné pro život. 

Žehnám jim ve Tvém jménu, aby byli zdraví duchovně, duševně i tělesně, 

aby přišly do nebe s celou naší rodinou. 

Pane Ježíši, děkuji Ti, že při nich stojíš a že jim žehnáš. 

Požehnej i mně, abych se k nim chovala s Tvou trpělivostí, 

moudrostí a láskou. 

Amen.  
      zdroj: www.modlitbymatek.cz 

Okénko (nejen) pro mládež  

Krčma 

   V jedné vsi je krčma, kde se scházejí místní lidé. Někdo navrhuje, 

aby každý z přítomných řekl, jaké by bylo jeho největší přání, 

kdyby mohlo být splněno. Jeden mluví o penězích, druhý o krásné 

manželce a tak dále. Neznámý tulák v koutě mlčí, ale nakonec promluví. 

„Chtěl bych být králem, vládcem velké země. Chtěl bych, aby v noci 

vtrhl do mého království nepřítel, aby se moje armáda nepostavila 

na odpor, abych náhle probuzený a vyděšený musel ze svého paláce 

utíkat jen v košili, abych pádil přes hory a doly a ani na chvíli si 
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neodpočinul a abych nakonec zdravý dorazil do vaší hospody. To bych 

si ze všeho nejvíc přál. „Všichni na něj s úžasem hledí. „No, a co by ti tvé 

největší přání přineslo?“ „Košili,“ zní okamžitá odpověď. 

 

Skromnost je výsadou králů.   

 
                     (Petr Weissman: Laskavé slovo na každý den) 

Okénko (nejen) pro seniory 

Oba jsme tvůrci – Bůh i já 
  

Život s Bohem je především jiskřivá radost. 

Věřím pevně, že život s Bohem je jako koupě jízdenky kolem světa, 

jak sjezd hodně vysokých vodopádů. Zažil jsem to mrazení či lehkou 

závrať nad slavnými vodopády Iguazú na pomezí Argentiny a Brazílie 

a přemýšlel nad tím, o čem v podobné situaci vždy přemýšlejí všichni 

vodáci na světě. No. Je to hodně vysoko. A hodně to teče. Ale jet se to 

v principu dá. Není to úplně zadarmo, ale dá. 

Věřím, že život s Bohem je především jiskřivá radost. Je to můj život, 

život, který mám jako možnost, kterou jsem dostal. Čas, který mám 

do smrti, je svěřený majetek, možnost.  Sám jsem sochařem svého života, 

věřím, že dostanu požehnání do všeho, co budu dělat, a přiznávám, 

že nevěřím moc na žádnou speciální Boží vůli na každý den, že Bůh není 

ten přísný otec, který by mi takzvaně pro mé dobro nařizoval každý krok. 

Oba jsme tvůrci – Bůh i já. 

Věřím v Boha a věřím, že Bůh věří ve mně. Věřím, že určité dobré 

projekty, které když neuděláme my, nebudou udělány vůbec. Věřím, 

že mě Bůh nestvořil jako automat, který se má pořád ptát, nýbrž že máme 

spolu, já a Bůh, budovat svět, že stvořitelskou jiskru přenesl Bůh i na mě, 

že oba jsme Tvůrci, že já i Bůh musíme napnout síly, aby byl svět 

zbudován. 

Nebát se chyby. 

Ne Bůh, to já jsem odpovědný za každou vteřinu svého života a až jednou 

budu umírat, ponesu odpovědnost za život jako takový a za všechna svoje 
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rozhodnutí.  Ne všechna rozhodnutí, která udělám, budou dobrá, 

protože jsou moje. Rozhodnutí budou často špatná a riskuji, že po čase 

poznám, že škola ani partnerka nejsou, jaké jsem chtěl, a že jsou, jaké 

jsem nechtěl. Neznamená to, že životem projdu rovnoměrně a přímočaře, 

že nezhavaruji a nebudu litovat. Ovšem znamená to, že svými 

rozhodnutími vyrostu, že ona budou modelovat moji tvář. 

Já sám budu stát před Bohem a řeknu, tak takový byl můj život. Ať byl 

jakýkoli, byl můj. Možná jsem, Bože, nebyl vždycky tvým jasným 

obrazem a mnohé by šlo udělat lépe. Ale bojoval jsem a aspoň jsem 

se pokusil. Nebál jsem se rizika chyby a přijímám odpovědnost za vše, 

co jsem udělal. 

Jediný strach, který můžu mít. 

Jediný opravdový strach, co smím mít, je ten, že nedostojím svému 

lidství, úkolu a velikosti, ke které jsme pozváni bez výjimky všichni. 

Že se nechám ďáblem přesvědčit o své malosti a o tom, že pozvání být 

svatým je jen pro některé, významné omilostněné duše, ale ne pro mě, 

a taky že cesta je tak závratně strmá, že je třeba zvážit své síly a nepouštět 

se do předem ztracených bitev, a že bych byl pro smích a stejně neuspěl. 

A že by to bylo hodně nepohodlné. 

Boží je naopak to, že žádná bitva není předem ztracená, žádné peřeje 

nejsou nesjízdné, žádná skála není nevylezitelná a že jsme pozváni 

k tomu, abychom to dokázali.  

z knihy: Marka Orko Váchy, Neumělcům života 

vybrala Jana Vosmeková 

Inspirace ke svatosti 

Svatý Antonín z Padovy 
Kdy žil: 1195–1231  

Liturgický svátek: 13. 6. 

Stupeň slavení: památka 

Patron: patron františkánů, cestujících, horníků a pekařů, snoubenců, 

manželů a rodin; vzýván je za šťastný porod i proti neplodnosti, horečce; 

http://cestabrno.cz/knihy-autor-marek-orko-vacha/61-neumelcum-zivota.html
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při hledání ztracených věcí; proti dobytčímu moru, pekelným mocnostem 

i katastrofám a jako pomocník v nouzi 

 

Svatý Antonín byl mužem, který svůj život velice brzy zasvětil Bohu, 

přesto ani jeho cesta nebyla přímočará. Toužil se podílet na misiích 

v Africe, ale jeho zdravotní stav mu to neumožnil. Snad právě díky této 

nemoci a dalším životním náhodám se dostal do Itálie, kde patřil 

k nejlepším kazatelům a učitelům. 

Vyrůstal v Lisabonu v rodině šlechtického původu. Již v 15 letech 

vstoupil do kláštera augustiniánů, kde byl neustále vyrušován 

příbuznými ve svém studiu a modlitbě, a tak nakonec odešel do kláštera 

v Coimbře, kde později přijal kněžské svěcení. Zde se též seznámil 

s františkány, kteří ho přitahovali svou prostou spiritualitou. Opustil 

augustiniány a vstoupil do františkánského řádu. 

Po roční formaci žádal, aby směl jet na misijní cesty do Maroka, což 

se mu podařilo. Bohužel byl většinu svého pobytu vážně nemocný 

a nemoc ho přinutila k návratu do Itálie. O letnicích se i se svými bratry 

vydal do Assisi, kde uslyšel projev sv. Františka, zakladatele řádu. 

Ten ho tak zaujal, že se rozhodl zůstat v Itálii v jednom z klášterů. 

Žádný klášter však o něj nejevil zájem, považovali ho za neužitečného 

a neschopného, protože se na něm podepsala nemoc, a tak nebyl ještě 

v plné kondici a nemohl vykonávat mnoho prací. Nakonec ho umístili do 

kláštera poblíž Bologny, kde vynakládal všechny své síly, aby byl 

vzorným knězem. 

Netoužil po pozornosti a své schopnosti nepovažoval za výjimečné. 

Jednou se však účastnil kněžského svěcení, kde byl požádán o promluvu 

bez přípravy. Z povinnosti se tedy úkolu zhostil a vroucně a pokorně 

začal hovořit o pokladu víry. Posluchači byli okouzleni jeho znalostmi 

a zkušenostmi a stylem projevu. Když se o tom doslechl zakladatel řádu 

František z Assisi, poslal Antonína na studia, aby své znalosti prohloubil 

a mohl vyučovat mladší řeholníky. 

A tak se z pokorného původně nechtěného řeholníka stal výborný 

kazatel, který oslňoval svojí výřečností a učil lidi i své spolubratry. 
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Jedna legenda vypráví, že jednou promlouval u vody v Rimini, a dokonce 

i ryby z ní začali vykukovat, aby si jej poslechli. Když to obyvatelé 

Rimini viděli, nechali se všichni pokřtít. 

Ač byl mezi lidmi velmi oblíbený, stále toužil po samotě a tichu, 

ve kterém by mohl rozjímat. Kladl důraz na to, aby si člověk vyhradil 

prostor pro Boha. Když zemřel, událo se na jeho přímluvu několik 

zázraků, proto byl již po jedenácti měsících od své smrti prohlášen 

za svatého. 

 

 „iZIDOOR“ 

Modlitba 

Prosba za život v síle biřmování 
Pane, náš Bože, darovals mi svátosti biřmování Ducha svatého, který 

mě posvěcuje a sjednocuje s Kristem. 

Mám být před světem svědkem Kristovy radostné zvěsti, jeho lásky, 

jeho smrti a vzkříšení. 

Pomáhej mi, abych byl živým údem církve, abych Tě v ní oslavoval 

skrze Krista v Duchu svatém. 

Pomáhej mi vedením Ducha svatého, abych sloužil všem lidem, 

jak to činil Ježíš Kristus. 

V kostele 

   Kněz si povšiml ženy, jež s hlavou v dlaních seděla v prázdném kostele. 

Byla tam, ještě když po hodině odcházel. Později se vrátil a nalezl 

ji na stále stejném místě. 

   Pomyslel si, že je to nějaká duše plná úzkosti, a proto k ní přistoupil 

a zeptal se: „Promiňte, ale můžu vám v něčem pomoci?“ 

   „Ne, díky, otče,“ odpověděla. „Všechnu pomoc, kterou potřebuji, 

už mám.“ 

   Znovu zabořila hlavu do dlaní, a když duchovní odcházel, letmo 

zaslechl tato šeptem pronesená slova: „A teď Pane…, o čem jsme 

to vlastně mluvili, než nás přerušil?“ 

 
 (www.pastorace.cz) 
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Pane, nauč nás modlit se 

„Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden 

z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky 

i Jan.“ Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno 

tvé jméno. Přijď tvé království. Náš denní chléb nám dávej každého dne. 

A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, 

kdo se proviňuje proti nám. A nevydej nás do pokušení.“ 

(Tento úryvek Písma je z Lukášova evangelia (Lukáš 11, 1-4). 

My se většinou modlíme mírně změněnou verzi této modlitby. Pokud 

ale chceme upřímně hledat, co nám chtěl touto modlitbou Ježíš říct, 

může lépe posloužit právě tato verze.) 

Modlitba, kterou nás naučil Ježíš, provází křesťany celým životem. 

Je to naše jistota, o kterou se můžeme opřít. Nebo je tomu jinak?  

Když si pečlivě projdeme těch pár řádků, které tato modlitba čítá, musí 

nás nutně zastavit jedno souvětí: „A odpusť nám naše hříchy, neboť i my 

odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám.“ 

„Neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám“? Možná 

nás chce Ježíš právě touto větou vyprovokovat. Byl požádán, aby nás 

naučil modlitbu, On nám ale ukáže cestu. Neustále nás nabádá k obrácení 

a pokání. Slyšíme ale tohle jeho volání? Vždyť i žalmy naznačují tvrdost 

našeho srce: „Když dnes uslyšíte Jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá.“ 

Co je naše modlitba, povídání naučených frází s myšlenkami na to, 

co budeme dělat zítra? To jistě ne. Můžeme odříkat celý růženec a Boha 

se ani nedotknout. Modlitba je především o otevření se Bohu. 

Naší modlitbou může být starost o rodinu, když do ní přivedeme Boha. 

Naší modlitbou může být omítání zdi, když k tomu pozveme Boha. 

Naší modlitbou může být návštěva nemocné osoby, když s sebou 

ve svém srdci poneseme Boha. Neříkám, že modlitba růžence není 

správnou cestou pro hledání Boha. Nestačí však jen mluvit. Musíme 

především obrátit svá srdce k Nebi.  

Vrátím se ale k vytažené větě. Vážně bychom neměli brát na lehkou váhu 

to, co je v ní řečeno. Když to má být naší modlitbou, měli bychom 
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se snažit o to, aby nám byla ke spáse, a ne ke zkáze. Bez odpuštění 

to prostě nepůjde. Ne vždycky jde odpustit a okamžitě zapomenout. 

Jde ale o to rozhodnutí-odpustit. Když naši snahu odpustit svěříme Pánu 

a upřímně půjdeme naproti dokonalému odpuštění skrze Krista, 

je to ta správná cesta. Ježíš přece musel vědět, jak moc jsme slabí 

a nechtěl nás modlitbou vézt k našemu vlastnímu odsouzení, ale k naší 

spáse v poznání cesty. 

„Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ (Lukáš 6, 38) 

 

Jiří Enderle ml. 

Farní zájezd do Křtin 

V sobotu 28. 4. 2018 jsme vyrazili na farní zájezd. Sraz byl v 7 hodin. 

Jeli jsme do Křtin. V kostele jsme měli mši svatou s naším panem farářem 

Sedlákem. Po mši svaté byla prohlídka s průvodcem, který nám povídal 

o historii kostela. Viděli jsme tam spoustu zvonů. Pan průvodce je pustil, 

měly hodně hlasitý zvuk – až uši zaléhaly. Potom jsme navštívili kostnici. 

U nás v Nížkově je daleko víc kostí. Potom byl odpočinek a doba oběda. 

Pak jsme jeli do nedalekého Sloupu, kde jsme navštívili kostel Panny 

Marie, který jsme si prohlédli a pomodlili se. Poté jsme jeli do jeskyně 

SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ. Někteří do jeskyně nešli, jeli kousek dál 

autobusem do vesnice, kde mají postavený nový moderní kostel. 

My jsme šli se skupinou do jeskyně. Prohlídka trvala asi hodinu. Během 

prohlídky jsme překonali mnoho schodů a propastí. Paní průvodkyně 

zhasla světlo, aby nám ukázala, jaká je tam tma. V jeskyni bylo místo, 

kde mohou pobývat děti léčící se třeba s astmatem. Mohou si tam hrát 

nebo i přespat. Potom jsme se obě dvě skupiny sešly a jeli jsme se podívat 

do Lysice na zámeckou zahradu. Byl tam hodný pejsek, který chodil 

po zahradě s námi. Po prohlídce už jsme jeli domů. Pan řidič Vosmek 

nás dobře dovezl a paní Vosmeková se starala, abychom nikoho nikde 

nezapomněli. Patří jim za to díky. Výlet se nám moc líbil a těšíme 

se na další. 

 
Zdenička Uttendorfská 
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K zamyšlení 

Jeden muž šířil o druhém, že je zloděj. Osočený byl zatčen, ale soud 

zjistil, že je nevinen. Autor pomluv u soudu své jednání zlehčoval: 

„No co, byla to jen slova, beru je zpátky, nikoho nezranila.“ Soudce 

pronesl: „Zítra si přijdeš pro rozsudek. Do té doby ale sepíšeš na papír 

všechno, co jsi o druhém lživě roznesl, následně ten papír roztrháš 

na kousíčky a po cestě domů rozházíš.“ 

Muž to vykonal a druhý den vyslechl od soudce: „Nyní jdi a sesbírej 

všechny ty kousky papíru.“ Muž zrozpačitěl: „Ale to přece není možné. 

Vítr je už dávno roznesl do všech světových stran.“ „Přesně jako Tvé 

pomluvy,“ přikývl soudce. 

Muž si od soudu odnesl ponaučení: 

„Jestliže o druhém nemůžeš říct nic dobrého, raději mlč. 

Pomluvy jsou horší než krádež, ze které osočíš nevinného. Krádeží totiž 

člověku vezmeš jen pár věcí. Lží kradeš pověst, čest i budoucnost. 

To všechno už člověk obtížně poskládá zpátky.“ Podobně jako muž 

všechny kousíčky papíru... 

„100 nejkratších cest k Tobě“ 

Poutní zájezd na Turzovku 

15.září 2018 plánujeme uskutečnit farní zájezd na poutní místo Turzovka 

na Slovensku s duchovním doprovodem pana faráře Sedláka.  

Předpokládaný odjezd z Nížkova v brzkých ranních hodinách, 

kolem 4.30 h. 

Program pouti: 

• Mše svatá v novém kostele Panny Marie Matky Církve 

• Návštěva kaple Panny Marie  

• Prohlídka areálu  

• Návštěva 4 zázračných pramenů, které zde vytryskly 

v souvislosti se zjevením 

• Možnost svátosti smíření skoro celý den 

• V případě hezkého počasí výhled z věže kostela 

• Křížová cesta  
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• Odjezd z Turzovky kolem 15 hod., návrat domů po 20 hod.  

Jídlo na celý den s sebou. 

Prosíme zájemce, kteří plánují účast na tomto zájezdu, aby se do 30. 6. 

2018 přihlásili v zákristii kostela. 

 
     za farní radu Jana Vosmeková 

Tabulka lektorů na červen 2018 

PÁ 1           

SO 2     Pojmonová M.     

NE 3 

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 4     Jindrová V.     

ÚT 5     Bártová J.     

ST 6     Laštovičková M.     

ČT 7     Chromá H.     

PÁ 8 
1. čtení         

2. čtení         

SO 9     Pojmonová M.     

NE 10 

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 11     Jindrová V.     

ÚT 12     Bártová J.     

ST 13     Holcmanová Z.     

ČT 14     Chromá H.     

PÁ 15           

SO 16     Pojmonová M.     

NE 17 

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. 
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PO 18     Jindrová V.     

ÚT 19     Bártová J.     

ST 20     Laštovičková M.     

ČT 21     Chromá H.     

PÁ 22           

SO 23     Pojmonová M.     

NE 24 

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 
1. svaté 

přijímání 
2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 

přímluvy 7:00 Brukner J. ml 8:30 

  

PO 25     Jindrová V.     

ÚT 26     Bártová J.     

ST 27     Holcmanová Z.     

ČT 28     Chromá H.     

PÁ 29 
1. čtení         

2. čtení         

SO 30     Holcmanová Z.     

Zdena Holcmanová 
 

Mše svaté s intencemi v červnu 2018  

Pátek 1. června 

Památka sv. Justina, 

mučedníka 

18:00 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 2. června  7:30 MŠE SVATÁ NEBUDE 

Neděle 3. června 

9. neděle v mezidobí 

7:00 Za Zdeňku a Jana Wasserbauerovy, 

jejich rodiče, zetě Bohuslava Peřinu a za 

živé i zemřelé těchto rodin 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za rodiče Holcmanovy, 

Blažkovy, syna Milana a duše v očistci 

Pondělí 4. června  

18:00 Za rodiče Karla a Marii Sobotkovy, 

Anežku a její rodiče a rodinu Vlčkovu a 

duše v očistci 
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Úterý 5. června 

Památka sv. Bonifáce, 

biskupa a mučedníka 

18:00 Za rodinu Saňkovu 

Středa 6. června 
18:00 Za Josefa Šorfa a rodiče, rodiče 

Puchýřovy a syna a Josefa Kovače 

Čtvrtek 7. června 18:00 Za nová kněžská a řeholní povolání 

Pátek 8. června 

Slavnost Nejsvětějšího 

srdce Ježíšova 

18:00 Za dar zdraví a Boží ochranu 

Sobota 9. června 

Památka 

Neposkvrněného srdce 

Panny Marie 

7:30 Za dar zdraví a Boží ochranu 

Neděle 10. června 

10. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Vladimíra a Marii Špinarovy, 

jejich rodiče a snachu Renatu 

10:00 (Sirákov) Za rodiče Jana a Marii 

Prokešovy, celý rod, rodinu Zikmundovu 

a Celbovu 

Pondělí 11. června 

Památka sv. Barnabáše, 

apoštola 

18:00 Za Ladislava a Marii Vlčkovy, 

rodiče Fejtovy a všechny živé i zemřelé 

těchto rodin a duše v očistci 

Úterý 12. června 
18:00 Za Bohuslavu Filipovou, Ludmilu a 

Jana Pospíchalovy a celou přízeň 

Středa 13. června 

Památka sv. Antonína z 

Padovy, kněze a učitele 

církve 

18:00 Za Jana a Antonii Laštovičkovy, 

jejich rodiče, zemřelé děti, zetě a snachu 

Čtvrtek 14. června 18:00 Za rodinu Sobotkovu a Fišarovu 

Pátek 15. června 
18:00 Za Josefa a Žofii Dobrovolných, tři 

syny, rodiče Janákovy a duše v očistci  

Sobota 16. června 
7:30 Za dar víry, zdraví a Boží požehnání 

pro celou rodinu 
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Neděle 17. června 

11. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za rodiče Velínovy, syna a rodiče 

Puchýřovy a syna 

10:00 (Sirákov) Za rodinu Ondrákovu, 

Musilovu, celou přízeň a duše v očistci 

Pondělí 18. června 
18:00 Za Jaroslava Jeřábka, rodinu 

Zikmundovu a Jeřábkovu 

Úterý 19. června 

18:00 Za Františka a Lenku Zvolánkovy, 

jejich rodiče a sourozence a za dar 

zdraví a Boží ochranu pro obě rodiny  

Středa 20. června 
18:00 Za Ludmilu Chalupníkovu, oboje 

rodiče, zemřelou rodinu a přízeň 

Čtvrtek 21. června 

Památka sv. Aloise 

Gonzagy, řeholníka 

18:00 Za Vojtěcha Baumruka a živou i 

zemřelou rodinu Baumrukovu, 

Čejkovu a Štursovu 

Pátek 22. června 
18:00 Za Bohuslava Bruknera a živou i 

zemřelou přízeň 

Sobota 23. června 

7:30 Za Bohuslava a Marii Eliášovy, 

jejich rodiče, děti, sourozence a 

všechny živé i zemřelé obou rodů 

Neděle 24. června 

Slavnost Narození sv. 

Jana Křtitele 

7:00 Za farnost 

8:30 Za děti, které přistupují poprvé ke sv. 

přijímání 

10:00 (Sirákov) Za Jaroslava Sobotku, 

rodiče Sobotkovi, rodiče Langovi a 

duše v očistci. 

Pondělí 25. června 

18:00 Za Zdeňka Bublána, bratra, Josefa 

Šimanovského, rodiče a rod 

Kopeckých a Jarošů 

Úterý 26. června 
18:00 Za Miloše Augustina, rodinu 

Augustinovu, Němcovu a duše v očistci 

Středa 27. června 

18:00 Za rodiče Gabrielovy, Pilvouskovy, 

Josefa Kučeru a celou živou i zemřelou 

přízeň 
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Čtvrtek 28. června 

Památka sv. Ireneje, 

biskupa a mučedníka   

16:00 Na poděkování na závěr školního 

roku 

Pátek 29. června 

Slavnost sv. Petra a 

Pavla, apoštolů 

18:00 Za Františka Toufara, rodiče a 

rodiče Kolouchovy a celou živou i 

zemřelou přízeň 

Sobota 30. června 
7:30 Na poděkování za dary Ducha 

svatého a Miroslava Polreicha 

 

Změny vyhrazeny 

 

Pro zasmání 

 

Na faru přišla rázná dáma a hned: "Pane faráři, musíte nás rozvést!" 

"Cože?" nechápal kněz. 

"No rozvést, my už to spolu nevydržíme!" vysvětlovala rázná dáma. 

"Aha," chytal půdu pod nohama kněz, "ale to přece nejde, manželství 

je nerozlučitelné, však jste si to slíbili, dokud vás smrt nerozdělí." 

"Jaképak slíbili neslíbili, když jste nás sezdal, musíte nás i rozvést. 

A vůbec, my si to klidně zaplatíme!" trvala na svém dáma. 

"Hm..." zamyslel se kněz, "no, přijďte zítra, ono to nejde tak nahonem, 

na svatbu jste se přece také připravovali, pěkně se oblečte, nějak to 

zkusíme." 

Dáma spokojeně odešla domů a druhého dne připlula na faru v róbě 

a v doprovodu okravatovaného manžela. Kněz je přivítal, vzal kropáč, 

rozmáchl se... a bim dámu po hlavě! A bim pána! A znova dámu, 

a znova pána... 

"Co to děláte?!" vzpamatovala se po chvíli ze šoku dáma. 

"No vždyť jsem říkal – dokud vás smrt nerozdělí..." 
 

 

 

 

http://www.katolik.cz/texty/vtipy/vtipy.asp?p=50 
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Kázání z Domu sv. Marty 

Vatikán. „Církev je feminní“, „je matkou“, a vytratí-li se tento 

identifikační rys, stane se „dobročinným sdružením či fotbalovým 

týmem“; „maskulinní církev“ se stává žalostnou „církví starých 

mládenců“, „neschopnou lásky a neplodnou“ -  takto se zamýšlel papež 

v kapli Domu sv. Marty při ranní mši z dnešní liturgické památky Panny 

Marie, Matky církve. 

 

Tato závazná liturgická památka je letos poprvé v kalendáři všeobecné 

církve na základě dekretu Ecclesia Mater vydaného na podnět Svatého 

otce 3. března t.r. Kongregací pro bohoslužbu a svátosti. Připadá 

na pondělí po slavnosti Seslání Ducha svatého a její datum je tedy 

pohyblivé v závislosti na datu Velikonoc. Petrův nástupce ji ustanovil 

s cílem „podpořit mezi pastýři, zasvěcenými osobami a věřícími laiky 

růst mateřského cítění a ryzí mariánskou úctu.“  

Papež František v dnešní homilii podotkl, že evangelia označují Marii 

za „Ježíšovu matku“, nikoli za „paní“ či „vdovu po Josefovi“. 

Její mateřství prostupuje celým Písmem, počínaje Zvěstováním 

až do konce. Již otcové církve pochopili tuto specifičnost 

jako charakteristiku, která dosahuje a obepíná církev. 

 

„Církev je feminní, protože církev, nevěsta je ženského rodu. 

A je matkou, která přivádí na svět. Je nevěstou a matkou. Církevní 

otcové jdou ještě dále a říkají: »Také tvoje duše je Kristovou nevěstou 

a matkou«. Tuto feminní dimenzi spatřujeme v postoji vycházejícím 

od Marie, jež je Matkou církve. Pokud církev tuto dimenzi ztratí, 

je zbavena pravé totožnosti a stane se dobročinným sdružením 

či fotbalovým týmem nebo něčím jiným, ale přestane být církví.“ 

 

Jedině církev v ženském rodě může být plodná podle úmyslů Boha, 

který se narodil z ženy, aby nás naučil této ženské cestě – pokračoval 

papež. 

 

„Důležité je, aby církev byla ženou, která je nevěstou a matkou. Pokud 

na to zapomínáme, církev se stane maskulinní a tuto dimenzi ztrácí, stává 

se žalostnou církví starých mládenců, kteří žijí v izolaci, nejsou schopni 

lásky a nemají plodnost. Bez ženství se církev neobejde, protože 
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je ženou. A tohoto stavu se jí dostává od Marie, protože tak tomu chtěl 

Ježíš.“ 

 

Ctnost, ve které žena nejvíce vyniká – poznamenal dále papež – je něha. 

Vidíme to z Lukášova popisu betlémských událostí: »Maria porodila 

syna, zavinula do plének a položila do jeslí« (Lk 2,7). Pečovala o něho 

s jemnocitem, laskavě a pokorně – toto jsou mocné charakteristiky 

maminek. 

 

„Církev, která je matkou, ubírá se cestou něhy. Zná bohatou důmyslnost 

něhy, mlčení, soucitného pohledu a ztišení. A také duše – lidská bytost, 

která prožívá tuto svoji příslušnost k církvi a ví, že církev je matkou, musí 

se ubírat stejnou cestou. Je mírnou, jemnocitnou, přívětivou 

a láskyplnou.“ 

 

Kázal papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. 
 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27690 

Lee Venden – O čem je křesťanství 

Na svých cestách po Evropě jsem viděl spoustu vlaků, nikdy jsem 

ale neviděl, aby se samotné vagóny pohybovaly bez lokomotivy. 

Vagóny, které nejsou připojeny k lokomotivě, zůstávají odstavené 

na vedlejší koleji, samotné vlak nikdy nerozjedou. Naše chování je jako 

tyto vagóny a Ježíš je jako lokomotiva. Celé křesťanství je o tom poznat 

Ježíše a spojit se s Ním. Křesťanství není o tom, co děláš, ale o tom, koho 

poznáš. Ten, koho poznáš, potom změní to, co děláš. 

V podobenství o družičkách se polovina z těch, kteří čekají na Ježíšův 

druhý příchod, nedostane do nebe. Víte proč? Když Ježíše v tomto 

podobenství ti, co čekají na jeho druhý příchod, prosí, aby jim ještě 

otevřel, odpověděl jim, proč nemůžou dovnitř: „říkám vám, že vás 

neznám“. 

Poznat Ježíše, to je to o čem křesťanství doopravdy je. Víc, než všechno 

ostatní je to o přátelství s Ježíšem. Když se Ježíš opět vrátí, přijde pro 

svoje přátele. Já chci být mezi nimi, chceš mezi nimi být i ty? 

    
http://www.jesusmyhero.cz/category/k-zamysleni/page/13/ 
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Pozvánka na koncert 

 

 

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 16. června 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 


