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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: 

▪ Všeobecný: Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou 

osamocení, našli i ve velkoměstech příležitost k setkání, vzájemné 

podpoře. 

▪ Evangelizační: Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s 

takovými formátory, kteří prožívají radost evangelia a moudře je 

připraví na jejich poslání.  

▪ Národní: Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše 

biskupy a kněze, farnosti a rodiny.  

▪ Farní:  Aby svátost biřmování byla počátkem duchovní přípravy na 

obnovu farnosti.  

Anděl Páně.. 

Úvodník     

Moji milí bratři a sestry,  

 na úvod chci moc poděkovat za květnový měsíc. Vstoupili jsme do 

něj krásnou slavností prvního svatého přijímání. Devět dětí poprvé přijalo 

Pana Ježíše v Eucharistii, mám z toho radost – už tak velkou radost nemám 

z toho, že jsem některé pak v kostele neviděl. Nicméně chci moc poděkovat 

všem, kteří se podíleli na harmonii této slavnosti.  

 Druhá neděle patřila výročí hasičského sboru v Nížkově a žehnání 

praporu – byl to opět den, kdy jsme si mohli společně připomenout potřebu 

služby druhému člověku. Moc děkuji a žehnám hasičům k jejich službě a 

práci.  

 Sesláním Ducha Svatého jsme zakončili letošní velikonoční dobu, 

která byla ve znamení opravy varhan a takového provizoria, kdy mše svaté 
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se různě střídali na faře a v kostele – děkuji, že jste toto provizorium 

vydrženi v naději, že skončí – to je křesťanská zvěst v praxi. Věříme, že 

budeme mít stálou vlast v nebi. Padající okvětní lístky – liturgická 

intervence inspirovaná Pantheonem v Římě -  mají být připomínkou Ducha 

Svatého v našem životě. Opět děkuji za přípravu květin a pak samotnou 

realizaci této intervence.  

 Celý květen byl pak lemován májovými pobožnostmi – jsem dojatý 

vaší účastí na těchto modlitbách, na mších svatých, zvláště na nedělních 

Večerních chválách. Upřímné díky.  Zvláště chci při této příležitosti 

poděkovat za krásné poutě v okolních vesnicích – nejenom účastí, ale také 

tím, jak se o kapličky staráte. V mnohých jsem byl poprvé a byl to pro mě 

veliký zážitek. Děkuji také za překvapení v tom smyslu, že se v mnohých 

kapličkách denně modlíte. Společná modlitba je krásný a důležitý rozměr 

života křesťana. Proto děkuji za tuto vaší iniciativu a aktivitu. Děkuji 

zvláště těm, kteří jsou patroni, preoratoři v těchto kapličkách.  

 Mé květnové putování do Říma bylo od vás podpořeno modlitbou a 

také intencemi, které jste napsali – děkuji, moc rád jsem se za vás modlil. 

Ve farním listě je kopie požehnání Svatého otce Františka pro naši farnost, 

originál bude uložený na faře a příležitostně vystavován (třeba během Noci 

kostelů, či výstavy Betlémů….)  

 Nyní společně vstupujeme do nového měsíce. Dnes, kdy vychází 

nový farní list, slavíme slavnost Božího Těla – je to koruna v květnovém 

slavení. Děkuji za organizaci, přípravu i za průběh této slavnosti všem, 

kteří se na ní aktivně podílejí.  

 Dnes večer v naší farnosti přivítáme ostatky sv. Jana Pavla II. 

Památný obrázek nám má připomínat tuto slavnost, na kterou vás všechny 

srdečně zvu. Tyto ostatky pak budou o biřmování uloženy v presbytáři.  

 Od dnešního večera pak celý týden budeme prožívat duchovní 

přípravu na slavnost Biřmování v naší farnosti. Je to důležitá událost 

nejenom pro biřmovance, ale pro celou farnost – prosme Ducha Svatého o 

obnovu naší farnosti. Abychom byli společenství, které vede Boží Duch.  

 Tato slavnost bude v sobotu 4.6 ve 14.00hodin. Po ní bude na faře 

zahradní slavnost – tato slavnost bude zároveň oslavou dne Dětí i 

zakončením školního roku. Kromě našeho dětského hřiště tady bude 

nafukovací hrad, zmrzlinář a budeme grilovat. Pivo a limonáda potečou 

proudem. Proto vás všechny, všech kategorií, na tuto slavnost zvu.  

 Červen je měsíc tradičně zasvěcený Srdci Ježíšovu, obnovme své 

zasvěcení Panu Ježíši, zvu vás na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 
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Modleme se litanie k Srdci Ježíšovu, ať jsou refrénem našeho života 

s Pánem. A oslavou toho všeho, co pro nás vykonal a stále koná.  

 Ať tyto slavnosti, které budeme v červnu prožívat, ale také kulturní 

akce, o kterých se dozvíte na dalších stránkách farního listu, nás vedou 

blíže k Pánu. V naší farnosti kromě sv. Mikuláše budeme mít dalšího 

našeho nebeského ochránce, svěřujme jim našeho rodiny a životy. Moc si 

přeji, aby se v modlitbách po mši svaté objevili kratičké litanie:  

Svatá Maria, matko Boží – oroduj za nás 

Svatý Michaeli, archanděli – oroduj za nás 

Svatý Mikuláši – oroduj za nás 

Svatý Jene Pavle II. – oroduj za nás.    

 

 Do posledního školního měsíce v tomto školním roce Vám ze srdce 

žehnám.  

+P. Filip Foltán 

Letní prázdniny 

 Během letních prázdnin bude upravený pořad bohoslužeb a to 

následovně: v úterý a v sobotu mše svatá nebude. Dále během letních 

prázdním vyjde dvojčíslí farního listu, z toho důvodu během června 

zapisujeme intence mší svatých na celé léto. Děkujeme za pochopení.  

P. Filip Foltán 

Varhany 

 Během května byly zprovozněny varhany – hlavní manuál. V červnu 

budou dokončeny práce na druhém manuálu. Při této příležitosti chci 

poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na pracích na kůru: 

výměna podlahy, demontáž lavic, nátěry, elektrifikace, nová podlaha, 

restaurování skříně a pak pomoc při samotné stavbě varhan.  

 Děkuji všem sponzorům i všem, kteří se angažovali a angažují 

v adopci píšťal. Aktuálně na varhany chybí 150 000 Kč, které snad do příštího 

roku seženeme. Nové varhany jsou historickou událostí v naší farnosti, protože 

to, co se během těchto dvou měsíců v kostele udělalo, je investice do 

nejbližšího století. Proto děkuji všem iniciátorům, dárcům i vám všem, kdo se 

za toto dílo modlíte.  
P. Filip Foltán 
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Akce, události, nabídky 

 1. 6. - 4. 6. (středa – sobota) duchovní příprava na biřmování  

 3. 6. (pátek) 9:00 - pastorace nemocných v Nížkově; 17:00 -  

zpovídání, tichá adorace 

 4. 6. (sobota)14:00 - přijetí svátosti biřmování, mše sv. s uložením 

ostatků sv. Jana Pavla II. v kostele – Mons. Jan Vokál; Den dětí, 

zakončení školního roku, setkání s biskupem Janem   

 6. 6. (pondělí) 17:00 – setkání dětí na faře 

 10. 6. (pátek) 9:00 - pastorace nemocných v DPS; 18:00 - Noc 

kostelů v Nížkově 

 12. 6. (neděle) 18:00 - setkání účastníků zájezdu do Rakouska na 

faře 

 14. 6. (úterý) 10:00 – setkání maminek s dětmi na faře 

 16. 6. (čtvrtek) poslední hodiny náboženství  

 17. 6. (pátek) 9:00 - pastorace nemocných v okolních vesnicích; 

18:45 – farní rada 

 19. 6. (neděle) sbírka na charitu; 14:00 - koncert  Tria Consonanza 

(Petra Ločárková) 

 20. 6. (pondělí) 17:00 – setkání dětí na faře 

 25. 6. (sobota) 17:00 – setkání ministrantů; 18:00 setkání mládeže 

 28. 6. (úterý) 15:00 – setkání maminek s dětmi na faře 

 
Změny vyhrazeny 

Z mého soukromého diáře 

(aneb informace o tom, kde se nacházím, když nejsem přítomen                

ve farnosti) 

 

 6. 6. - 7. 6. – ročníkové setkání kněží 

 11. 6. - dopoledne účast na oslavách 50. narozenin P. Tomáše 

Hoffmanna; 14.00 – zpovídání před 1. sv. přijímáním v Přibyslavi  

 13. 6. – vikariátní konference v Havlíčkově Brodě  

 18. 6. – mše sv. v Rokoli (50 let společného života) 

 20. 6. - 24. 6. – exercicie v Rokoli  
P. Filip Foltán 
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Světová válka – 10. část 

(Jak žila naše farnost právě před 100 lety - ze záznamů ve farní kronice, 

zapsaných roku 1916 nížkovským farářem Václavem Dvořáčkem). 

 

 Dne 21. května odpoledním vlakem přijelo pro Nížkov 20 ruských 

zajatců pod vedením prostého vojáka Poláka. Do Bukové přijelo 5 zajatců. 

V Nížkově rozděleni do statků. Na noc scházejí se v horní pazderně. 

Hospodáři dali jim tam slamníky; některý deku, některý peřinu. Dostanou 

ve statku stravu a 50 h denně. Voják – dohližitel – 1 K 50 h. Že z toho 

nemůže být živ, připlácí se mu. Do Poděšína dostali 20 Srbů a umístili je 

v hasičském skladišti pod školou. Mezi srbskými zajatci v Poděšíně byl syn 

ministrův, povoláním velkoobchodník, že nechtěl pracovati dovezen do 

tábora a vyměněn. V pátek dne 2. června do Špinova 6 zajatých Rusů. 

 Dne 8. června fasovala pí Mokrá tabák. Na večer ho přivezli. Za 

chvíli se kuřáci sbíhali a útočili na trafiku tak, že ji Mokrá zavřela. I 

policajt musel udržovati pořádek. Obyčejný tabák stojí 9 h. – Dne 8. června 

odpoledne a zítra dopoledne zastaven prodej lihovin a vína kvůli zítřejším 

odvodům na Polensku. Nařízena druhá sbírka vlny a kaučuku v den 13. a 

17. června. Dne 10. června byl odvod v Něm. Brodě pro venkovské obce 

okresu Polenského. Dostaviti se museli všichni od 19 do 50 let. Z Nížkova 

se dostavilo 37 mužů a z nich bylo odvedeno 10. Z Poděšína stavělo se jich 

17, odvedeno 7. Ze Sirákova se jich stavělo 22 – bylo jich odvedeno 7. 

 Másla, vajec, tvarohu málo k dostání. Kdo z města má na venkově 

známého letos se k němu hlásí a prosí o zásilku toho co k dostání. Z měst 

okolních vycházejí a vyjíždějí na venkov nakoupit všeho, co se dá, a 

přeplácejí. Na mnohých místech zamluveno vše na šest neděl napřed. Na 

venkově peněz dost. Hospodáři dluhy většinou splatili a doma peněz ještě 

zásoba. Drahota stihla nejvíce vrstvy lidové se stálým platem jako kněze, 

učitele, úředníky. Ti mají jen vodu zadarmo. 

 Na Cikhaji mají na kácení lesa 60 Rusů. Správa panství je špatně 

vyživuje, proto utíkají do tábora. A zdejší zajatci prosí, aby jich do tábora 

neposílali, že budou pilně robit. 

 Do Sirákova přišlo dne 13. června 13 Srbů a 2 dozorci. 
 

Podle farní kroniky sestavil Jaroslav Jelínek 
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Noc kostelů 10. 6. 2016 

Dne 10. 6. 2016 proběhne opět po roce v naší farnosti Noc kostelů. 

Program začne dětskou mší svatou v 18 hodin, vše pak završí spálení 

úmyslů v deset hodin večer. Srdečně zveme všechny přátele kostelů - 

přijďte se podívat na bohatý program a pozvěte také své známé!  

 

18:00 - 18:45 - dětská mše svatá (kázání zaměřeno na symboliku a  

    význam důležitých míst v kostele) 

18:45 - 19:15 - dětská půlhodinka (soutěž + hry pro děti) 

19:00 - 21:00 - prohlídky věže s ukázkou natahování hodin 

19:00 - 21:00  - výstava ornátů na faře (19:00- komentář P. Filipa Foltána) 

19:00 - 21:00 - Život naší farnosti (pásmo fotografií z akcí proběhlých v 

     minulém roce; v Černé kapli)  

19:30 - 20:00 - přednáška o historii kostela a kostnice  

20:00 - 20:30 - varhanní koncert  

20:30 - 21:00 - koncert Scholy Calandrella 

21:00 - 22:00 - Hodina otevřených srdcí (meditační chvíle v kostele,     

     možnost tiché modlitby, přímluvy, rozhovoru s knězem) 

22:00  - spálení úmyslů před kostelem a zakončení Noci kostelů 

  
Petra Eliášová; P. Filip Foltán  

Odevzdání se do rukou Božích 

 „Buď vůle tvá.“  Tato slova nás provázejí po celý náš křesťanský 

život. Každý z nás je vyslovuje tak často, že si možná ani neuvědomuje, co 

vlastně říká. Ale to je špatně! Pokud bezmyšlenkovitě opakujeme slova 

modlitby, jakou pak mají váhu? Skutečně jsme k Bohu upřímní? Neznějí 

naše slova pouze do prázdna? 

 „Buď vůle tvá.“ Tato věta nás nemůže provázet pouze jako 

stereotypní část modlitby. Pokud chceme opravdu žít s Bohem, je naší 

cestou k němu právě ono odevzdání se do jeho rukou.  

 Jsem přesvědčený o tom, že to s námi Bůh myslí skutečně dobře. 

On nás skutečně miluje! Jeho láska je nesrovnatelná s láskou, kterou sami 

dáváme svým nejbližším. Je to láska, která miluje, i když je odmítána. Kdo 

z nás dokáže upřímně milovat ty, kteří nás nenávidí? Troufám si říct, že 

toto dokáže s opravdovostí jenom pravý Bůh. 
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 Pokud opravdu věříme, že nás Bůh (Otec) miluje natolik, že nám 

poslal svého jediného syna, Ježíše Krista, je přeci tak lehkomyslné a 

samozničující uzavírat se před ním do sebe a nenechávat ho působit 

v našich srdcích a životech. Proto Vás vyzývám: „proste Boha s upřímným 

a odevzdaným srdcem o to, aby vedl naše kroky, aby se projevoval v našem 

životě a abychom dokázali přijímat i těžkosti s tím spojené, které nás 

k němu naší obětí přibližují.“ Jenom Bůh skutečně ví, co je pro nás 

nejlepší, tak proč stále hledat kličky a vlastní cesty? Vždyť naše jediná 

jistota je v Bohu. 

 Otče náš, jenž jsi na nebesích. Otče náš, jenž jsi nám poslal svého 

jediného syna. Otče náš, jenž nás vedeš po svých cestách. Otče náš, jenž 

nám dáváš naději ve tvé lásce. Otče náš, jenž jsi i přes naše hříchy neustále 

milosrdný. Otče náš, jenž jsi v našich srdcích. Buď vůle tvá, jako v nebi, 

tak i na Zemi. Amen 
 Jiří Enderle ml.  

Znovu objevit Obřady pokání – 3. část 

 Svatý rok milosrdenství se ukazuje jako vhodná příležitost pro 

komunity, diecézní i farní, aby znovu objevily „Liturgii svátostného smíření 

pro více kajícníků se soukromou zpovědí”.8 Části bohoslužby, které nacházíme 

v této druhé kapitole Obřadů pokání, pomáhají osvětlit dva důležité momenty 

církevního rozměru slavení.  Především naslouchání Božímu slovu dostává 

strukturu bohoslužby slova, a tedy skutečného aktu bohopocty (srov. SC 56). 

Evangelní ohlašování milosrdenství a výzva k obrácení zaznívají ve 

společenství, v kterém „věřící společně naslouchají Božímu slovu, které hlásá 

Boží milosrdenství, a tím je vyzývá k obrácení, společně uvažují, jak se jejich 

život s Božím slovem shoduje, a pomáhají si vzájemnou modlitbou” (OP 22). 

Apoštol Jakub vyzývá: „Vyznávejte se tedy vzájemně ze svých hříchů a 

modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.” (Jk 5,16) 

 Jestliže je důležité naslouchání slovu Písma, které „probodává srdce” a 

vzájemná podpora v modlitbě, je neméně důležitá chvála a díkuvzdání, 

                                                 
8“Druhý způsob udílení svátosti celkem pro svou společenskou povahu a charakter, jímž 

se vyznačuje, zdůrazňuje některé velmi důležité aspekty: slovo Boží společně slyšené má 

ve srovnání s privátním čtením Písma zvláštní účinnost a lépe vystihuje církevní povahu 

obrácení a smíření. Tento způsob se ukazuje více vhodný pro různá období církevního 

roku a tehdy, když se spojuje s událostmi zvláštního pastoračního významu.“ (Jan Pavel 

II., Postsynodní apoštolská adhortace o smíření a pokání v dnešním poslání církve 

Reconciliatio et paenitentia, 2. prosince 1984, č. 32, Zvon, Praha 1996, 82).  
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kterými obřad končí (srov. OP 29).  Protože: „když se každý vyzpovídal a 

dostal rozhřešení, všichni společně chválí Boha za jeho divy, které vykonal 

pro dobro svého lidu, jejž si přivlastnil za cenu krve svého Syna.” (OP 22). 

 Tyto stručné poznámky osvětlují v druhé kapitole Obřadů pokání 

dynamiku hříchu, ať osobního nebo sociálního. Církevní a osobní rozměr se v 

této svátosti spojují velmi zvláštním způsobem a zdůrazňují, že „pokání 

nemůže být vnímáno jako výlučně vnitřní a privátní záležitost. Poněvadž (a 

nikoli ačkoli) je osobním úkonem, pokání nabývá také určitý sociální rozměr. 

Jedná se o zřetel, který má velkou důležitost pro ospravedlňování jak 

eklesiálního, tak svátostného aspektu pokání.”9 

 Nyní postupně projdeme části první kapitoly „Liturgie svátostného 

smíření pro jednoho kajícníka”. Cílem není pouze lepší pochopení svátosti, ale 

především její autentičtější slavení, s vědomím, že v úkonech kajícníka a 

kněze, v gestech a slovech, je předávána milost odpuštění. Právě z důvodu, 

aby mens concordet voci, je důležité důstojné slavení, s vědomím důležitosti 

formy obřadu, protože v liturgii slovo předchází naslouchání a činnost utváří 

život.10 

 

Přijetí kajícníka 

 Paragraf 41 rituálu ukazuje, jak by měl být kajícník přijat: „Když se 

kajícník přijde vyznat ze svých hříchů, přijme ho kněz s bratrskou láskou a 

může ho též přátelsky přivítat”. Toto je začátek, který uvádí celý obřad. 

Obřady pokání žádají, aby vysluhovatel svátosti, který reprezentuje Krista, 

jednal v tomto počátečním momentu tak, aby byl pro kajícníka začátek co 

nejsnazší a vzbudil jeho důvěru. Všichni víme, jak může být těžké přistoupit k 

vyznání. Když se však podaří udělat tento první krok, je milost již při díle. 

Proto je kněz vyzván k přijetí příchozího tak, jak otec přijímá marnotratného 

syna: běží naproti litujícímu synu, jakmile ho z dálky uvidí. Kněží se musí 

připravovat na vysluhování svátosti s vědomím, že reprezentují Krista, který 

nám v tomto podobenství odhaluje tvář nebeského Otce, který oslavuje a 

raduje se z každého, který se k němu navrací (srov. Lk 15,11-32). Úvod k 

Obřadům pokání nám pomáhá pochopit, že Bůh Otec slaví „svatý rok” 

                                                 
9 Mezinárodní teologická komise, Smíření a pokání, 29. června 1983, č. A2, in Dokumenty 

věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a dokument PBK Jednota a rozličnost v 

církvi, ed. C. V. Pospíšil, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011, č. 309, s. 88. 
10 “Bůh nám dal Slovo a posvátná liturgie nám nabízí slova; musíme vstoupit do hlouby 

těchto slov, do jejich významu, přijmout je, vstoupit v soulad s těmito slovy; tak se 

stáváme Božími dětmi, Bohu podobnými”. (Benedikt XVI., Katecheze při generální 

audienci, 26. září 2012). 
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pokaždé, když hříšník přistupuje k této svátosti: „Říkám vám, že právě tak 

bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad 

devětadevadesáti spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují ” (Lk 15,7).  

 Poté, co byl kajícník přijat, označuje se křížem a říká: „Ve jménu Otce 

i Syna, i Ducha svatého” (OP 42). Jde o poznávací znamení křesťana.11 Tento 

začátek je důležitý z důvodu praktického i teologického. Znamení spojené se 

slovy podtrhuje moment, ve kterém opravdu začíná liturgie. Také ve svém 

vrcholu během svátostného rozhřešení bude přítomno znamení kříže. Trojiční 

formule odkazuje na křest, kterým jsme se znovuzrodili do Božského života, 

zaměřuje nás ke slavení eucharistie, zachovává, dává růst a obnovuje v nás 

život v milosti. 

 Tento moment obřadu postupně otevírá vůči tomu, co následuje. Kněz 

nesmí jednoduše říci kajícníkovi: „Teď mi řekni svoje hříchy.” Jeho slova 

přijetí by měla ihned navodit vážnou atmosféru a současně probudit důvěru v 

Boha. Kněz říká: „Bůh, který osvěcuje naše srdce, kéž ti dá pravdivě poznat 

tvé hříchy a ukáže ti své milosrdenství.” (OP 42) Jak silně a příjemně znějí 

tato slova v srdci kajícníka, když je kněz pronáší s přesvědčením a z hloubky 

srdce a uvědomuje si službu, kterou ho svěcení uschopnilo konat.  

 Paragraf 42 také obsahuje další alternativní formule pro začátek 

obřadu, všechny jsou bohaté na biblické odkazy a teologicky nosné. Tyto 

formule, které různými způsoby povzbuzují důvěru v Boží milosrdenství, 

nabízející se ve svátosti, nás mohou povzbudit při kázáních a katechezích, 

abychom je slavili s radostí, vážností a pokojem. Pomysleme například na vliv, 

který mají na kajícníka slova proroka Ezechiela (srov. 33,11), kterými se na 

něj kněz obrací: „Důvěřuj v Boha, neboť on si nepřeje, aby hříšník zemřel, ale 

aby se obrátil a žil.” Zde mluví kněz s autoritou slova Božího a ne pouze 

vlastními náhodnými slovy.    

 

Čtení z Písma svatého 

 Přestože části Písma svatého zaznívají již v různých povzbuzeních k 

vyznání vin, obřad pokračuje nasloucháním Božímu slovu. Třebaže samotný 

rituál označuje tento prvek jako dobrovolný, ad libitum, jeho vynechání by 

mělo nastat pouze v případě vážné překážky. V dynamice Obřadů pokání se 

naslouchání Božímu slovu jeví jako zásadní moment slavení (srov. OP 17). 

                                                 
11 “Kříž je znamením utrpení Krista, je zároveň znamením zmrtvýchvstání. Je záchranným 

stéblem, které nám Bůh podává, mostem, po němž kráčíme přes propast smrti a veškeré 

hrozby zlého a po kterém k němu můžeme dospět. […] ve znamení kříže s trinitárním 

rozměrem je shrnuta celá podstata křesťanství, je v něm znázorněna křesťanská odlišnost.“ 

(J. Ratzinger, Duch liturgie, Barrister & Principal, Brno 2006, 157). 
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Úryvky, které se nabízejí, jsou charakteristické výrazy, které zvěstují Boží 

milosrdenství a zvou k obrácení (srov. OP 43). Obřad předkládá dvanáct 

biblických úryvků (srov. OP 43) a ještě další alternativní čtení (srov. OP 67–

167), ale mohou se vybrat i jiné texty z Písma, které kněz nebo kajícník 

považují za vhodné. 

 Priorita naslouchání Písmu ve struktuře obřadu připomíná skutečnost, 

že to, co je hlásáno, se naplňuje ve slavení zde a nyní. To, co bylo zvěstováno, 

kajícník zakouší s absolutní novostí a svěžestí, protože Slovo zaznívá 

obohacené o nový význam díky svátostnému momentu prožívanému s vírou. 

Svatý rok milosrdenství je příležitostí aby kněží a věřící opravdu zkvalitnili 

svůj vztah k Písmu. V jednotlivých biblických úryvcích, které jsou navrženy, 

mohou kněží znovu objevit velikost služby, která jim byla svěřena a kajícníci 

mohou s úžasem zahlédnout světlo, které je vede k setkání s Kristem ve 

svátosti. 

 Výběr úryvku z knihy proroka Ezechiela 11,29-20 (srov. OP 43) 

například dovoluje kajícníkovi pocítit, že výrok Hospodina je směřován přímo 

k němu: „Dám jim nové srdce a do jejich nitra vložím nového ducha; odejmu z 

jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa“. Když si kajícník 

uvědomuje, že tento příslib byl vysloven právě pro něj, může se v té chvíli 

jeho srdce otevřít útěše a důvěře, a on tak může vyznat své hříchy. Jestliže se 

naopak vybere úryvek z Markova evangelia 1,14-15 (srov. OP 43), pak kněz i 

kajícník zakoušejí, že sám Kristus je přítomen, tady a teď, aby jasně řekl tomu, 

kde se vyznává: „Přiblížilo se Boží království, obrať se a věř evangeliu”. 

Odpovědí na přítomnost Krista a na jeho slova pak bude vyznání hříchů. Nebo 

s výběrem pasáže z evangelia podle Lukáše 15,1-7 (srov. OP 43), může 

kajícník pochopit, že také kvůli němu se Ježíš brání obviňování z toho, že jí s 

hříšníky. Během slavení totiž Ježíš stojí vedle kajícníka – hříšníka, a 

prohlašuje, že chce obnovit společenství s ním, že ho chce nalézt, jak to dělá 

pastýř se ztracenou ovcí. Cožpak zde Boží slovo nezvěstuje Svatý rok 

milosrdenství a nedává nám odvahu vyznat naše hříchy s nadějí a důvěrou?  

 
Z italského originálu, s přihlédnutím k textu v angličtině a francouzštině, přeložil Vojtěch 

Blažek; http://www.liturgie.cz/clanky/znovu-objevit-obrady-pokani.html 

Lektoři 

 Před krátkým časem vznikl nápad od lektorů, aby se dal řád četbě při 

mši svaté. Číst Písmo Svaté, resp. předčítávat ho během liturgie je veliká čest a 

je důležité, aby člověk byl na tuto službu náležitě připravený. Proto je dobře 
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vědět dopředu, kdy, kdo a co bude při mši svaté číst. Proto od září v každém 

farním listě najdete tabulku s rozpisem lektorských služeb v kostele sv. 

Mikuláše.   

 V kostele je nyní univerzální tabulka, do které se můžete zapsat a 

křížkem označit dny a mše svaté, na které běžně chodíte. Např.: v pondělí 

musím vyzvednout děti z hudební školy, proto mši sv. nestihnu, ale v úterý 

jsme doma, tak mohu přijít. Tak do tabulky zaznačím úterní čtení a pak 

v neděli, protože chodíme na druhou mši svatou, tak tam označím první i 

druhé čtení, protože mi to je jedno. Anebo nikdy nevím, kdy vyjít na to druhé 

čtení, tak si zaškrtnu pouze první čtení.  

 V takto vytvořené univerzální tabulce se v některé dny objeví vícero 

jmen – to vůbec nevadí. Koordinaci čtení má na zodpovědnosti paní Zdeňka 

Holcmanová, ona vytvoří vždycky aktuální tabulku na konkrétní měsíc. Na ní 

se pak můžete obrátit, když budete vědět, že v nějaký týden budete v lázních, 

či na dovolené, tak aby vás tam nenapsala.  

 Když se stane, že se v ten den nemůžete zúčastnit mše svaté, tak je 

možné si čtení vyměnit třeba s osobou, která má v konkrétní den číst za týden. 

Důležité je, aby si ten člověk našel náhradu. Kdyby jí nebyl schopen najít, tak 

zkontaktuje paní Holcmanovou a ona to zařídí.  

 Lektorství je krásná liturgická služba, která byla Druhým vatikánským 

koncilem svěřena do rukou laiků. Těch služeb není moc, proto si jí važme a 

buďme ochotní se v ní angažovat. Předem všem, kteří tuto službu vykonávají, 

anebo chtějí vykonávat, upřímně děkuji a k této službě ze srdce žehnám.  

 
P. Filip Foltán 

Dobrý skutek 

 Dva mniši přecházeli při svém putování řeku. Na břehu stála krásná 

žena. Chtěla se také dostat na protější břeh, ale neměla odvahu vstoupit do 

vody. Jeden z mnichů neváhal, vzal ji na ramena a přenesl ji na druhou 

stranu. Druhého to vyvedlo z míry, ale neříkal nic. Stále ho pronásledovala 

otázka: „Jak to jako mnich mohl udělat? Jak se mohl dotknout ženy? Co 

dotknout, ale nosit ji přes řeku!“ Po celé dny ho trápil hněv. 

 Nakonec oba dospěli ke klášteru svého učitele. Rozhněvaný mnich 

se nemohl dočkat, až bude svému učiteli vyprávět, jak jeho druh přebrodil 

s ženou řeku. Učitel na to řekl: „On ji nechal na druhém břehu, ale ty ji 

stále ještě nosíš s sebou. 
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 Svatý Tomáš Akvinský říkával: „Jakýkoli skutek lásky si zasluhuje 

věčný život.“ Nedělám ale dobré skutky jen ze strachu ze špatného 

svědomí? 

 

Petr Weissman: Laskavé slovo na každý den; zpracovala Aneta Pokorná 

Mše svaté s intencemi v červnu 2016 

Středa 1. června 

Památka sv. Justina, mučedníka 

18:00 Za Františka Gabriela, manželku, 

sourozence a celou přízeň 

Čtvrtek 2. června 18:00 Za kněžská a řeholní povolání 

Pátek 3. června 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO 

SRCE JEŽÍŠOVA 

18:00 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 4. června 

Památka Neposkvrněného Srdce 

Panny Marie 

14:00 Biřmování 

Neděle 5. června 

10. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za rodiče Puchýřovy, syna, rodiče 

Velínovy a syna 

10:00 (Sirákov) Za rodinu Ondrákovu a 

Musilovu, celou přízeň a duše 

v očistci 

Pondělí 6. června 
18:00 Za rodiče Teclovy, Fuksovy a 

Rodhanzlovy 

Úterý 7. června 
18:00 Za Josefa Šorfa, rodiny 

Puchýřovy, Šorfovy a duše v očistci 

Středa 8. června 

18:00 Za Bohuslavu Filipovou a 

poděkování za přijatá dobrodiní při 

příležitosti životního jubilea 

Čtvrtek 9. června 18:00 Za dar zdraví a Boží ochranu 

Pátek 10. června 

18:00 Za rodiče Holcmanovy, 

Dienerovy, jejich rodiče a duše 

v očistci 

Sobota 11. června 

Památka sv. Barnabáše, apoštola 
07:30 Za rodinu Švecovu a tři bratry 
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Neděle 12. června 

11. neděle v mezidobí 

7:00 Za Jana a Olgu Peterkovy, rodinu 

Fraňkovu, duše v očistci a Boží 

ochranu pro rodinu 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za Jana a Marii 

Henzlovy a jejich rody 

Pondělí 13. června 

Památka sv. Antonína z Padovy, 

kněze a učitele církve 

18:00 Za Marii Štohanzlovou, rodiče 

Kasalovy a živé i zemřelé těchto 

rodin 

Úterý 14. června 
18:00 S prosbou o dar zdraví a Boží 

ochranu pro celou rodinu 

Středa 15. června 
18:00 Za Annu Zástěrovou, Annu 

Čejkovou a zemřelé členy rodin 

Čtvrtek 16. června 

18:00 Za Emilii a Jaroslava 

Zikmundovy, jejich rodiče, 

sourozence a duše v očistci 

Pátek 17. června 18:00 Za Pavla Bayerleho a rodinu 

Sobota 18. června 

Sobotní památka Panny Marie 

07:30 Za rodinu Filipovu, Pospíchalovu 

a dar uzdravení nemocných osob 

Neděle 19. června 

12. neděle v mezidobí 

7:00 Za Ladislava a Marii Vlčkovy, 

rodiče Fejtovy a všechny živé i 

zemřelé těchto rodin 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za Jaroslava Sobotku, 

jeho rodiče, rodiče Langovy a duše 

v očistci 

Pondělí 20. června 

18:00 Za Ludmilu Chalupníkovou, 

oboje rodiče a zemřelou rodinu a 

přízeň  

Úterý 21. června 

Památka sv. Aloise Gonzagy, 

řeholníka 

Mše svatá nebude  

Středa 22. června Mše svatá nebude 

Čtvrtek 23. června 
18:00 Za Zdeňka Brabce, syna Petra, 

sestru Janu a oboje rodiče 
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Pátek 24. června 

Slavnost NAROZENÍ SV. 

JANA KŘTITELE 

18:00 Za Václava Nováka, rodiče, dva 

bratry a synovce Vláďu 

Sobota 25. června 

Sobotní památka Panny Marie 

07:30 Na poděkování za přijatá 

dobrodiní s prosbou o Boží ochranu 

pro celou rodinu 

Neděle 26. června 

13. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Jana Slámu a živou i zemřelou 

rodinu 

10:00 (Sirákov) Za Jana a Marii 

Prokešovy, celý rod, rodinu 

Zikmundovu a Celbovu 

Pondělí 27. června 
18:00 Za Vladimíra Špinara, manželku 

a živou i zemřelou rodinu 

Úterý 28. června 

Památka sv. Ireneje, biskupa a 

mučedníka 

18:00 Za Bohuslava a Marii Eliášovy, 

dceru, syna a za živé a zemřelé toho 

rodu 

Středa 29. června 

Slavnost SV. PETRA A 

PAVLA, APOŠTOLŮ – 

doporučený svátek 

18:00 Na poděkování Pánu Bohu za 65 

let života s prosbou o dar zdraví 

Čtvrtek 30. června 

18:00 Za Josefa Kubu, rodiče, sestru, 

rod Kubů a rodiče Duškovy a 

Mokrých 

Změny vyhrazeny 

 

 

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 19. června 2016 

Změna uvedených údajů vyhrazena (nutno sledovat ohlášky). Neprodejné! 
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Nížkov, Nížkov 10, 592 12 

tel.: 566 675 129, IČ: 48895661, bankovní spojení: 165081021/0300 
webové stránky: www.farnost-nizkov.cz 

P. Filip Foltán – administrátor farnosti: f.foltan@email.cz, 608 316 272 
Petra Eliášová – šéfredaktorka farního listu: petapochop@seznam.cz 

Romana Pešáková, Eliška Dvořáková, Aneta Pokorná – redaktoři farního listu 
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