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Motto:

„Veleb Boha v každé době a žádej od něho, aby řídil tvé cesty
a všechny tvé stezky.“
(Tob 4,19)
Slavnost Těla a Krve Páně

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:
Červenec 2018:
▪ Evangelizační úmysl: Aby kněží, kteří ve svém pastoračním
úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalézali pomoc a útěchu
v důvěrném vztahu s Pánem i v přátelství se spolubratry.
▪ Národní úmysl: Aby člověk naplňoval své jedinečné poslání,
které spočívá v tom, že smí Boha chválit.
▪ Farní úmysl: Abychom se z dovolených a prázdnin vrátili
občerstvení na těle i na duchu.
Srpen 2018:
▪ Všeobecný úmysl: Aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý
ekonomický a politický dopad, chránila rodiny jako největší
bohatství lidstva.
▪ Národní úmysl: Za vnímání přírody a okolního světa jako daru,
v kterém se Bůh zjevuje.
▪ Farní úmysl: Abychom dokázali být Bohu vděční za úrodu, za
svoje životy a vůbec všechny Jeho dary.
Anděl Páně…

Slovo kněze
Milí farníci,
jsou před námi prázdniny, a to je doba, kdy bychom díky dovoleným
mohli mít více času. Stojí však před námi výzva – využít tento čas
opravdu smysluplně, abychom se nezaměřili na návštěvu co největšího
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množství atrakcí, ale spíše na to, abychom načerpali duchovně.
Abychom dokázali zvolnit tempo a třeba skrze krásu přírody nebo díky
hezké zbožné knize kontemplovat Boha.
V této souvislosti jsem si vzpomněl na tzv. schönstattské svatyňky,
které jak asi většina z vás ví, putují v naší farnosti. Od letoška máme
zapůjčenu i velkou svatyňku – svatyňku Auxiliar. Je to díky iniciativě
paní Jany Vosmekové, která o tom psala v březnovém farním listu.
Pan Jaroslav Štikar mne upozornil na to, že by při poslední květnové
mši sv. v Sirákově, kam právě svatyňka Auxiliar čerstvě doputovala,
bylo vhodné o ni něco zmínit.
No, a tak jsem se díky zmíněným dvěma farníkům nakonec – a snad
také na vnuknutí Ducha svatého – dobral k tomu, že bych měl zmínit
něco ze života, a hlavně ze spirituality zakladatele schönstattského
hnutí, německého kněze Josefa Kentenicha, který žil v letech 18851968.
Co se mi jeví jako zajímavé, tak Kentenich vidí Pannu Marii jako naši
vychovatelku. Jistě, někdo může říci, že je to projev jeho zaměření na
psychologii a pedagogiku. Možná ano, ale to nic nemění na tom, že tím
klade před každého z nás otázku: „Je-li pro mne Maria moje nebeská
matka, všimnul jsem si vůbec, že se mne snaží nějak vychovávat?“
Anebo je pro nás Maria jako matka jenom naší přímluvkyní? Ona totiž
každá dobrá matka své děti také vychovává! K lásce přece výchova
neodmyslitelně patří.
A s tím souvisí i druhá otázka, či spíše otázky pro každého z nás. „Kým
je pro mne Bůh? Je pro mne milujícím Otcem? A když ano, je pro mne
to nejdůležitější – že mi jako Stvořitel daroval život a že mi poslal
svého jediného Syna, aby mne svou smrtí na kříži vykoupil a navěky
spasil a že se mi daroval i ve křtu darem Ducha svatého – opravdu tím
nejdůležitějším v mém životě?“ Pro Kentenicha to asi opravdu bylo to
nejdůležitější, když necouvnul, takže se pro tuto svoji víru ocitnul
v koncentračním táboře. Ale Kentenich by se nás možná zeptal ještě asi
na další věc. Možná by se zeptal takto: „Bůh je tvůj Otec, jako Syn tvůj
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Spasitel a Pán. A jako Duch svatý tě chce vést, chce být tvůj Učitel
a Vychovatel. Vnímáš to tak?“
Vnímáme, že Bůh je také – nikoliv především, ale také – náš
Vychovatel? Vnímáme to, že nás oslovuje i prostřednictvím událostí
všedního dne, prostřednictvím našich vztahů? Když se ohlédneme zpět
za naším životem, dokážeme rozeznat, že se nás Bůh snažil vychovávat
a kam nás to chce vést?
Asi to bylo mnoho otázek naráz, ale na prázdniny to třeba mohou být
zajímavé podněty k rozjímání.
P. Zdeněk Sedlák

Akce, události, nabídky, upozornění
Červenec
● 1. 7. (neděle) pouť v Sirákově; biskup Z. Wasserbauer ve Velké
Losenici
● 6. 7. (pátek) pastorace nemocných (Nížkov); 17:00 tichá adorace
a sv. smíření
● 9. 7. – 13. 7. dovolená duchovního správce
● 15. 7. (neděle) sbírka na afrického bohoslovce
● 16. – 22. 7. farní tábor (Fryšava)
● 19. 7. (čtvrtek) pastorace nemocných (Buková)
● 20. 7. (pátek) pastorace nemocných (Poděšín + Sirákov)
● 21. 7. (sobota) mše sv. v DPS
Srpen
● 3. 8. (pátek) pastorace nemocných (Nížkov); 17:00 tichá adorace
a sv. smíření
● 6. 8. – 10. 8. dovolená duchovního správce
● 12. 8. (neděle) sbírka na opravy kostela
● 16. 8. (čtvrtek) pastorace nemocných (Buková)
● 17. 8. (pátek) pastorace nemocných (Poděšín + Sirákov)
● 20. 8. – 24. 8. dovolená duchovního správce
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● 2. září (neděle) sbírka na církevní školství, v 15 hod. požehnání
školních potřeb a farní odpoledne
Úklid fary: 14. 7. Vlčková Anna, 4. 8. Havlíčková Anna,
25. 8. Linhartovi
Změny vyhrazeny

Okénko (nejen) pro mládež
Bůh námi občas zatřese
Před několika lety jsem řídila na dálnici auto, když mě najednou
přepadl mikrospánek. Probudil mě až náraz do svodidel. Nikomu se nic
nestalo, jen auto bylo trochu odřené. Byl to sice krátký okamžik, ale pro
mě měl zásadní důsledky. Tato příhoda mě totiž přinutila „zastavit se“
a srovnat si svůj postoj vůči Bohu. Byla jsem přesvědčena, že to byl on,
kdo mě chránil. Zaplavila mě vděčnost. Vnímala jsem to jako jeho
zájem o mě, což mělo za následek, že jsem se snažila přehodnotit svůj
žebříček hodnot.
Bůh volá na člověka různými způsoby, aby se „probral“ a zamyslel
se nad svým dosavadním životem. Mohou to být jen krátké okamžiky,
určitá událost nebo změna životní situace.
Možná máme tendenci na Boží otázku: „Kde jsi?“ Bohu vysvětlovat
důvody svého jednání. Možná své nedobré jednání svádíme na někoho
jiného, možná dokonce na Boha samého. Bohu ale nic vysvětlovat
nemusíme, on vidí do našeho srdce. Když nás Bůh volá, je to pro nás
dobrá příležitost, abychom si některé věci pojmenovali a případně
změnili úhel pohledu, způsob myšlení a jednání.
Boží zájem o nás nemůže nic narušit. Patří k Boží podstatě, že mu jde
o každého z nás. Touží, abychom se od něj nevzdalovali. Protože
ale nejsme jeho loutky, dal nám svobodu, čas od času na nás zavolá,
abychom si uvědomili, kde jsme. Jsme-li od něj daleko, můžeme
se kdykoli vrátit. Jsme-li u něj blízko, můžeme si více uvědomovat jeho
milující náruč. Bohu ale vždy jde o člověka, nenechává ho v nouzi
a chce být s ním.
(www.vira.cz)
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Okénko (nejen) pro seniory
Když Tvoje víra vychladne…
Když Tvoje víra vychladne, uvěříš tlaku médií, že katolíci jsou ti, kteří
řeší antikoncepci, homosexuály, sex před manželstvím a potraty.
A cestou si už ani nevšimneš, že se z Tvé víry stalo politické nebo
obrodné hnutí.
Když Tvoje víra vychladne, začneš rozhodovat o tom, co papež má
a co nemá dělat, a začneš rozhodovat, s kým se papež smí a s kým
se nesmí modlit, a zdali může i s protestanty, nebo dokonce i se Židy.
Když Tvoje víra vychladne, začneš usilovně hledat na svých bližních
něco zlého a vítězoslavně najdeš vždycky.
Když Tvoje víra vychladne, začneš řešit, v jaké poloze přijímat svaté
přijímání, aby to bylo správné, jak má být otočen oltář a jak má být
otočen kněz a jakým jazykem má mluvit, aby byl Bůh spokojen nebo
aby byli spokojeni lidé nebo abys byl spokojen Ty, a ještě tomu budeš
drze říkat návrat k tradici.
Když Tvoje víra vychladne, začneš se v kostele otáčet a rozhodovat
o tom, kdo ještě smí a kdo už nesmí chodit ke svatému přijímání.
Když Tvoje víra vychladne, zapomeneš, že církev svatá není řízena
anděly, a budeš mít spoustu připomínek k tomuto nebo jinému
křesťanu, sestřičce, knězi, řeholníku či biskupovi a budeš kritizovat,
kritizovat a kritizovat. A tím vším budeš ztrácet čas a prožiješ život
v dost příšerné hořkosti, že věcí nejsou, jak měly být, a že to všechno
mělo být úplně jinak a jen to nikdo nechtěl pochopit.
Z knihy Nevyžádané rady mládeži od Marka Váchy
vybrala Jana Vosmeková

Inspirace ke svatosti
Blahoslavený Pier Giorgio Frassati
Kdy žil: 1901–1925
Liturgický svátek: 4. 7.
Stupeň slavení: připomínka
Patron: mládeže, horolezců, sociální pracovníků
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Pier se narodil v Itálii, byl chlapcem z Turína na začátku 20. století.
Jeho rodiče byli věřící, otec se stal později liberálním senátorem a jeho
rodina byla spíše buržoazní. Navíc za rok a půl v rodině přibyla i sestra
Luciana. Oběma dětem se dostala přísná křesťanská výchova, která
kladla důraz na odříkání, překonávání svých potřeb a poslušnost.
To v Pierovi skutečně podnítilo velkou lásku k Bohu, ale také k lidem.
Pier chtěl žít Ježíšovým příkladem. Už v jedenácti letech začal peníze
od babičky rozdávat chudým a potřebným. Byl tak moc zbožný
a obětavý, že se ho lidé začali ptát, jestli se nechce stát knězem. Ale on
nechtěl. Prý je to povolání moc odloučené od lidí.
Jak rodičové dříve kladli důraz na víru, sami se jí začali vzdalovat.
Když chtěl Pier každý den na mši a k přijímání, mamince se to
ponejprve nelíbilo. Pier si však stál za svým. Dokončil střední a šel na
technickou vysokou školu a vstoupil do několika katolických spolků.
Jaký tehdy vedl život? Jeho život se lišil od ostatních vrstevníků. Jeho
život byl asketický a dbal na čistotu. Modlíval se. Obdivoval Boží dílo
nejenom v každodenním životě, ale také při svých výšlapech na hory.
Také vstoupil do Konference sv. Vincence, která pomáhala chudým.
Pier pomáhal chudým i nemocným, snažil se jim najít práci nebo lékaře.
Jenže potom se společnost začala hroutit. Byla založena fašistická
strana, které se obával. Později i strana opoziční, kterou podporoval.
Jeho otec byl stále v politice, velvyslancem v Berlíně. Tam Pier jezdíval
a sledoval životy dělníků.
Dělníky měl také moc rád. Usiloval o sblížení vysokoškoláků a dělníků
na mnoha kongresech katolické mládeže, kam jezdil. Jeden takový
kongres, v Římě, skončil dokonce zbitím několika vysokoškoláků
vojáky, zavřeli je na noc do vězení, kde se společně modlili za ty, kteří
jim předchozího dne ubližovali.
Tou dobou Pier vstoupil k dominikánům jako terciář. Stále se staral
o chudé. Navštěvoval rodiny a nosil jim peníze, kterých dostával hodně
od rodičů. Sám žil chudě. A šetřil, kde se dalo, aby mohl peníze rozdat.
A potom přišla velká rána – roku 1922 fašisté v Itálii zvítězili. Jeho otec
už nebyl velvyslancem ani senátorem. Pier byl z celé situace nešťastný,
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ale sílu mu dodával Bůh a díky Bohu měl stále radost. Vždyť
i křesťanství se muselo před fašismem skrývat. Pier proto založil
Společnost podezřelých existencí, která usilovala o opravdové, hluboké
prožívání víry a modlitby, schovávali se ale za nejrůznější hry.
Útěchou mu také stále byly hory. Při jednom takovém výšlapu potkal
Lauru Hidalgovou, do které se zamiloval čistou láskou. Byla to
Španělka, která v Itálii studovala, pocházela z ateistické rodiny, ale tady
uvěřila. Pier z ní byl nadšený. Když však jednou přišla k němu domů na
oběd, rodičům se nelíbila. On s ní plánoval celý život, založit rodinu,
ale ustoupil, aby se jeho stávající rodina nerozpadla.
Doma to totiž nebylo jednoduché. Rodiče se už neměli rádi, chtěli
se rozvést, pomalu ani nevěřili v Boha. On se nabídl Bohu jako oběť za
jejich obrácení. Tehdy výrazně zhubl. O pár týdnů později již nemohl
vstát z lůžka. Jeho babička zrovna umírala a doktor za ní denně chodil,
podíval se tedy i na Piera a konstatoval revma. Nikdo si ho dál
nevšímal. Měl horečky a blouznil.
Babička umřela a začal se jí chystat pohřeb. A v tu chvíli doktor zjistil,
že má Pier obrnu a ochrnují mu vnitřní orgány. Bylo pozdě, už mu
nebylo pomoci. Zemřel ve dvaceti čtyřech letech.
„iZIDOOR“

Modlitba
Za víru v rodině
Ukázal jsi nám, Pane Ježíši, že víra patří k rodině. Vykvetla ve Svaté
Rodině a rozšířila se do celého světa. V době, kdy Tě naše rodiny
vylučují ze svého středu, Tě prosíme za odpuštění.
Za chvíle v rodině, prožité pod Tvou ochranou, Ti vzdáváme
díky a chválíme Tě. Veď naši rodinu, aby Ti důvěřovala za každých
okolností.
Obdař nás vytrvalou láskou a trpělivostí vůči těm členům v rodině,
kteří odolávají Tvému volání.
Ať tě naše rodina vždy vítá ve svém středu, když Tě budeme hledat
a objevovat jeden ve druhém. Amen.
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Noc a den
Jednou pozdě v noci seděl mistr se skupinou žáků u ohně. Jejich
rozhovor přerušovaly chvíle ticha, kdy hleděli na hvězdy nebo
do rozžhavených uhlíků. Náhle Mistr položil otázku: „Jak poznáme,
že skončila noc a nastal den?“
Jeden mladík se horlivě chopil slova: “Že skončila noc, poznáme, když
se zadíváme do dálky a rozeznáme psa od ovce. Je to správně, Mistře?“
„To je dobrá odpověď,“ pravil Mistr rozvážně, „ale já bych to řekl
trochu jinak.“
Pak se pokusila hádat žákyně: „Že skončila noc poznáme, když na listí
začne padat světlo a rozeznáme olivu od fíkovníku.“
Mistr znovu potřásl hlavou: „To byla chytrá odpověď, ale já hledám
jinou,“ řekl mírně.
V tom okamžiku se žáci začali přít. Nakonec jeden z nich požádal
Mistra: „Odpověz sám na svou otázku, Mistře, protože my jinou
odpověď nemáme.“
Než Mistr odpověděl, pozorně se zahleděl do dychtivých tváří. „Když
se podíváte člověku do očí a poznáte v něm bratra nebo sestru, pak víte,
že je ráno. Nevidíte-li ani bratra, ani sestru, je pro vás vždycky noc
a tma, ať je to v kteroukoliv denní dobu.“
(časopis Milujte se!)

Děti ráje
Vždy, když Slunce ztratí se ti.
Ve chvílích bez radosti.
Rozpomeň se, že jsme děti.
My jsme dětmi království!
Ač jsme slabí z našich hříchů,
Otec nás vždy má moc rád.
Setřes svoji hrdost, pýchu,
ať s ním smíš být napořád.
Jiří Enderle ml.
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Modlitba – cesta k milostem
„Kdybych i chodil uprostřed stínu smrti,
nebudu se báti zlého, neboť Ty se mnou jsi“ (Žalm 23, 4.)
A jestli ti teskno, dítě mé,
Jen modli se, vroucně modli;
jak letí anděl přes tu zem,
on jistě u tebe prodlí.
J. V. Sládek

Slyšeli, ale nechtěli pochopit
Jedni se jimi dali přesvědčit, druzí nechtěli uvěřit. Když odcházeli,
rozděleni mezi sebou, řekl jim Pavel jen toto: „Duch svatý dobře
pověděl vašim předkům ústy proroka Izaiáše: „Jdi k tomuto lidu
a řekni mu: Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně
budete hledět, a neuvidíte. Neboť srdce tohoto lidu otupělo, ušima
nedoslýchají a oči zavřeli, takže očima neuvidí a ušima neuslyší,
srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.‘“ „Vězte,“
dodal Pavel, „že tato Boží spása byla poslána pohanům. A oni
ji přijmou.“ (Skutky apoštolů 28,24-28)
(Pokud máte chvilku, doporučuji si před přečtením tohoto článku
přečíst celou 28. Kapitolu ze skutků apoštolů a ne jen tento krátký
výňatek)
Cesta k Bohu se může zdát těžká, ale cesta do záhuby ještě těžší.
Vzpomeňte si na podobenství o marnotratném synu. Syn odešel od
svého otce s podílem, který měl přijmout až po jeho smrti a myslel
si, jak si s tím poradí lépe sám než v dohledu svého otce. Když ale
o všechno přišel, neviděl lepší východisko k záchraně než v otcově
milosrdenství. Každý z nás se v tom jistě vidí a ten kdo se v tom
nepoznal, je nejspíš jenom tím, kdo ušima nedoslýchá, oči zavírá
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a srdcem nechce pochopit. Jsme navenek zbožná farnost. Můžeme
se pochlubit spoustou lidí (na tak malou farnost) v kostele
a aktivitami mimo mše svaté (setkání, koncerty, modlitební
skupiny), ale jací jsem uvnitř? Slyšíme Boha a přijímáme ho, nebo
ho necháváme narážet na zamčené dveře našich srdcí? Očima
vidíme, ušima slyšíme, ale přijímáme?
Cesta k Bohu někdy bolí, ale je to cesta s vědomím Boží přítomnosti.
Když se dostaneme do fáze, kdy si z Boží cesty hledáme únikové
cestičky, můžeme za pár let zjistit, že vlastně stojíme na místě, nebo
se dokonce vracíme zpět. V nejhorším případě se do toho ale tak
zamotáme, že budeme chodit v kruhu bez vědomí našich chyb a bez
snahy o to, být Bohu blíž. Přijímat Boha znamená i to, přijímat jeho
zákony. Jistě znáte Ježíšovo přikázání lásky: „To je mé přikázání,
abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás (Jan 15,12).
On nás miloval natolik, že za nás položil svůj život, co děláme pro
lidi kolem sebe my? Často jim jen „pliveme do tváře“. A potom
si naivně myslíme, že to spraví nedělní návštěva kostela. Na to,
abychom se usmířili s lidmi, už nějak zapomínáme. Kdo si ale
z jeho zákonů vybírá jen ty „snesitelné“ a ostatní odmítá, koho
vlastně přijímá?
„Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět,
a neuvidíte. Neboť srdce tohoto lidu otupělo, ušima nedoslýchají
a oči zavřeli, takže očima neuvidí a ušima neuslyší, srdcem
nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.‘“ (Skutky apoštolů
28,26-27)
Jiří Enderle ml.
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K zamyšlení
K zamyšlení
Když jsem v r.1990 opustila rodné město a provdala jsem se do tohoto
malebného kraje, s trochou bázně a snad i s napětím jsem očekávala, jak
mě přijme nové farní společenství. Můj manžel mě přivedl do Nížkova,
kde na mě zrovna moc nezapůsobila samotná stavba kostela. Byla jsem
přece jenom zvyklá na vznešený barokní chrám sv. Vavřince a nyní zde
stál malý venkovský kostelík. Avšak jak jsem se mýlila! Potvrdilo se mi
jako už mnohokrát, že zdání klame. Hned po prvních návštěvách mší
svatých jsem byla mile překvapena. Kostel svatého Mikuláše doslova
praskal ve švech. Starý vlídný kněz obklopen několika ministranty,
zvučný hlas varhaníkův, hodné děti a přátelská atmosféra všech
zúčastněných mě i s rodinou doslova vtáhli do živého společenství.
Dny ubíhaly a pan farář nás začal připravovat na svátost biřmování.
Toho vzácného roku 1992 nás bylo 96 biřmovanců. Ani jsme se při
slavnosti nemohli vejít do chrámu. Byli to chvíle plné lásky Boží
a mnoha milostí. Všichni jsme přímo hltali tu krásnou atmosféru, oči
nám zářily a duše jásala. Ještě dnes cítím, jak vanul lehký větřík, svítilo
slunce, slyším hlas zvonů a cvrlikání ptáků i nadšené rozhovory všech
přítomných. Bylo nás hodně ke sdílení radosti a v té síle se zračila
věčnost.
Od těchto chvil uběhlo skoro třicet let a mně začíná být chvílemi tak
nějak smutno. Když se třeba ohlédnu za posledním půl rokem musím
se stále ptát: "Kde jste mé milé společenství, když se koná překrásná
liturgie plná symbolů na Bílou sobotu? Kde jste, když nás Pán Ježíš
volá k adoraci? Kde jste, když se konají křížové cesty a májové
pobožnosti? Kam se vytrácíte, když jsou pořádány ekumenické
bohoslužby, kdy už svatý Jan Pavel II. nabádal k usmíření, aby po nás
nezůstávaly hřbitovy vztahů? Kde jste, když se uctívá Boží Tělo, jde
průvod obcí s malou účastí družiček? Kam jste se poděli, když se uklízí
kostel či fara? Kde zůstala ta hořící srdce, ten plný kostel?
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Pán Ježíš řekl: "Vy jste světlo světa."/M 5,14/Je to výzva velmi
zavazující a je těžké přenést světlo do skutků. Avšak nebraňme se jí!
A tak moc prosím, ať nezhasne světlo či plamen Ducha svatého, který
zde vždycky tak silně hořel.
Jděme a žijme ve jménu Páně!
S úctou k Vám a s přáním pěkného léta
Vlasta Jindrová

Tabulka lektorů na červenec 2018
1. čtení
NE

1

PO
ÚT
ST

2
3
4

ČT

5

PÁ
SO

6
7

2. čtení 7:00
přímluvy 7:00

1. čtení
2. čtení

1. čtení
NE

8

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

9
10
11
12
13
14

7:00

7:00

2. čtení 7:00
přímluvy 7:00

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

8:30

Bártová J.

8:30
8:30

Linhartová M.
Vlčková P.

8:30

Strašilová S.

8:30
8:30

Jindrová V.
Vlčková N.

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

│13│

1. čtení
NE

15

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

16
17
18
19
20
21

2. čtení 7:00
přímluvy 7:00

1. čtení
NE

22

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

23
24
25
26
27
28
29

PO
ÚT

30
31

7:00

2. čtení 7:00
přímluvy 7:00

1. čtení
NE

7:00

7:00

2. čtení 7:00
přímluvy 7:00

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

8:30

Němcová T.

8:30
8:30

Havlíčková V.
Vlčková P.

8:30

Holcmanová Z.

8:30
8:30

Ločárková P.
Vlčková N.

8:30

Bártová J.

8:30
8:30

Linhartová M.
Vlčková P.

Jindrová V.
Bártová J.

Zdena Holcmanová

│14│

Tabulka lektorů na srpen 2018
ST
ČT
PÁ
SO

1
2
3
4
1. čtení

NE

5

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

6
7
8
9
10
11

2. čtení 7:00
přímluvy 7:00

1. čtení
NE

12

PO
ÚT

13
14

ST

15

ČT
PÁ
SO

16
17
18
19

7:00

2. čtení 7:00
přímluvy 7:00

Jindrová V.
Bártová J.
Holcmanová Z.
Chromá H.
Vraníková M.
Pojmonová M.
Wasserbauerová
M.
Brukner J. st.
Brukner J. ml

8:30

Strašilová S.

8:30
8:30

Jindrová V.
Vlčková N.

8:30

Němcová T.

8:30
8:30

Havlíčková V.
Vlčková P.

8:30

Holcmanová Z.

8:30
8:30

Ločárková P.
Vlčková N.

Jindrová V.
Bártová J.
Laštovičková M

1. čtení
2. čtení

1. čtení
NE

7:00

Laštovičková M.
Chromá H.
Vraníková M.
Pojmonová M.
Wasserbauerová
M.
Brukner J. st.
Eliáš B.

7:00

2. čtení 7:00
přímluvy 7:00

Chromá H.
Vraníková M.
Pojmonová M.
Wasserbauerová
M.
Brukner J. st.
Eliáš B.
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PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

20
21
22
23
24
25
26

1. čtení

7:00

2. čtení

7:00

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

přímluvy 7:00
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

27
28
29
30
31

Brukner J. ml

8:30

Bártová J.

8:30

Linhartová M.

8:30

Vlčková P.

Jindrová V.
Bártová J.
Laštovičková M.
Chromá H.
Vraníková M.
Zdena Holcmanová

Najděte si čas na 12 věcí
1. Najděte si čas na práci – je to cesta k úspěchu.
. 2. Najděte si čas k přemýšlení – je to zdroj síly.
3. Najděte si čas na hraní – je to tajemství mládí.
4. Najděte si čas na čtení – je to základní kámen k vědění.
5. Najděte si čas k bohoslužbě – je to cesta k úctě, která
vám smyje prach země z očí.
6. Najděte si čas, abyste pomohli přátelům a mohli se
z toho radovat – je to zdroj štěstí.
7. Najděte si čas na lásku – je to svátost života.
8. Najděte si čas ke snění – povznese to duši ke hvězdám.
9. Najděte si čas smát se – je to zpěv, který pomáhá
vypořádat se s břemeny života.
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10. Najděte si čas pro krásu – je všude v přírodě.
11. Najděte si čas pro zdraví –je skutečným blahobytem
a bohatstvím života.
12. Najděte si čas na plánování – je to tajemství, jak
získat čas pro předcházejících jedenáct věcí.
Alfonso Pereira – MYŠLENKY A MODLITBY, zpracovala Zdena Holcmanová

Mše svaté s intencemi v červenci 2018

Neděle 1. července
13. neděle v mezidobí
Pondělí 2. července
Úterý 3. července
Svátek sv. Tomáše,
apoštola
Středa 4. července
Památka sv. Prokopa,
opata
Čtvrtek 5. července
Slavnost sv. Cyrila a
Metoděje, biskupa,
patronů Evropy
Pátek 6. července
Sobota 7. července
Neděle 8. července
14. neděle v mezidobí

7:00 Za dar zdraví, rodinu Jakešovu,
Mičkovu, Pospíchalovu a Křivánkovu
8:30 Za farnost
10:00 (Sirákov) Za všechny živé i
zemřelé občany vesnice Sirákov.
18:00 Za Josefa Kubu a celou živou i
zemřelou rodinu
18:00 Za rodiče Gabrielovy, Pilvouskovy
a Semerádovy, Josefa Kučeru a celou
živou i zemřelou přízeň
18:00 Za rodiče Sobotkovy, Janákovy a
jejich rodiče
18:00 Za nová kněžská a řeholní
povolání
18:00 Za dar víry pro děti a mládež
14:00 (Buková) U příležitosti 125 SDH
Buková
7:00 Za farnost
8:30 Za Annu, Marii a Jana Němcovy,
jejich rodiče a sourozence Němcovy
10:00 (Sirákov) Za rodiče Henzlovy a za
všechny živé i mrtvé členy této rodiny.
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Pondělí 9. července
Památka
Neposkvrněného srdce
Panny Marie
Úterý 10. července
Středa 11. července
Svátek sv. Benedikta,
opata, patrona Evropy
Čtvrtek 12. července
Pátek 13. července
Sobota 14. července
Neděle 15. července
15. neděle v mezidobí
Pondělí 16. července
Úterý 17. července
Středa 18. července
Čtvrtek 19. července
Pátek 20. července
Sobota 21. července
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18:00 Za Bohuslavu Filipovou, Jana a
Ludmilu Pospíchalovy a celou přízeň
18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE
18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE
18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE
18:00 Za Annu Enderlovu, Štohanzlovu,
Kosourovu a celou živou i zemřelou
přízeň
7:30 Za Davida, Radka, Ketrin a Štěpána
a jejich rodiče a kmotry
7:00 Za rodinu Havlíčkovu a Pejchalovu
a dar zdraví a Boží ochranu
8:30 Za farnost
10:00 (Sirákov) Za Petra Krále, Jaroslava
Chvátala, celý rod Chvátalů a Jelínků.
18:00 Za živou i zemřelou rodinu
Jindrovu, za živou víru a Boží ochranu
18:00 Za Růženu a Jana Vlčkovy, syna,
zetě a živou i zemřelou přízeň
18:00 Za Marii a Václava Tománkovy,
syna, Ludmilu a Adolfa Peřinovy,
rodiče Vlčkovy a duše v očistci
18:00 Za Františka Dočekala, rodiče,
rodiče Prchalovy a duše v očistci
18:00 Za rodiče Fišarovy, Němcovy,
jejich čtyři syny, za Marii a Annu
Němcovy a ostatní živou a zemřelou
přízeň
10:00 (DPS) Za zesnulého p. Jozífka

Neděle 22. července
16. neděle v mezidobí

Pondělí 23. července
Úterý 24. července
Středa 25. července
Svátek sv. Jakuba,
apoštola
Čtvrtek 26. července
Svátek sv. Jáchyma a
Anny, rodičů Panny
Marie
Pátek 27. července
Svátek sv. Gorazda a
druhů
Sobota 28. července
Neděle 29. července
17. neděle v mezidobí
Pondělí 30. července
Úterý 31. července
Památka sv. Ignáce z
Loyoly, kněze

7:00 Za farnost
8:30 Za Boženu a Františka Tonarovy,
Lenku a Františka Zvolánkovy, jejich
rodiče a sourozence a Boží ochranu
pro celou rodinu
10:00 (Sirákov) Za rodiče Černých,
Danihelovy, Jiřího Danihela, manžele
Dvořákovy a celou přízeň.
18:00 Za Adolfa Marka, rodiče a rodinu
Jarošovu
18:00 Za Annu a Františka Landovy, zetě
a živou i zemřelou přízeň
18:00 Za Annu a Jana Chvátalovy,
nemocnou osobu a duše v očistci
18:00 Za Annu Čejkovu, Boženu
Štursovu, vnuka Miloslava, pravnuka
Vojtěcha a zemřelé těchto rodin
18:00 Za zemřelé hasiče nížkovského
sboru
7:30 Na poděkování za 40 let společného
života
7:00 Za Boženu a Františka Vomlelovy,
syna, celý rod a rod Musilů, rodiče
Vlčkovy a duše v očistci
8:30 Za farnost
10:00 (Sirákov)
18:00 Za Josefa a Libuši Dočekalovy,
rod Dočekalů a Šerejchů
18:00 Za Karla Zikmunda, rodiče,
sourozence, manželé Tichých a přízeň
Změny vyhrazeny
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Mše svaté s intencemi v srpnu 2018
Středa 1. srpna
Památka sv. Alfonsa z
Liguori, biskupa a
učitele církve
Čtvrtek 2. srpna
Pátek 3. srpna
Sobota 4. srpna
Památka sv. Jana Marie
Vianneye, kněze

Neděle 5. srpna
18. neděle v mezidobí

Pondělí 6. srpna
Svátek Proměnění Páně
Úterý 7. srpna
Středa 8. srpna
Památka sv. Dominika,
kněze
Čtvrtek 9. srpna
Pátek 10. srpna
Svátek sv. Vavřince,
mučedníka
Sobota 11. srpna
Památka sv. Kláry,
panny
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18:00 Za rodiče Pospíchalovy, jejich
rodiče a sourozence, zetě Jaroslava a
snachu Růženu
18:00 Za nová kněžská a řeholní
povolání
18:00 Za dar víry pro děti a mládež
7:30 Za dar zdraví a Boží ochranu
7:00 Za farnost
8:30 Za Josefa Jágra, manželku Annu
Bečkovu a za živé i zemřelé z těchto
rodin
10:00 (Sirákov) Za rodiče Půžovy, tři
dcery, rodiče Poulovy, rodinu Jarošovu a
duše v očistci.
18:00 Za Jana Macha a živou i zemřelou
rodinu
18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE
18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE
18:00
Za
rodinu
Holcmanovu,
Dienerovu, celou přízeň a duše v očistci
18:00 Za rodiče Fejtovy, Havlíčkovy,
jejich rodiče a sourozence a živé i
zemřelé těchto rodin
7:30 S prosbou o dar zdraví a Boží
ochranu pro celou rodinu

Neděle 12. srpna
19. neděle v mezidobí

Pondělí 13. srpna
Úterý 14. srpna
Památka sv.
Maxmiliána Marie
Kolbeho, kněze a
mučedníka
Středa 15. srpna
Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie
Čtvrtek 16. srpna
Pátek 17. srpna
Sobota 18. srpna

Neděle 19. srpna
20. neděle v mezidobí

Pondělí 20. srpna
Památka sv. Bernarda,
opata a učitele církve

7:00 Za Václava a Marii Tománkovy,
syna, Ludmilu a Adolfa Peřinovy,
rodiče Vlčkovy a živé i zemřelé těchto
rodin
8:30 Za farnost
10:00 (Sirákov) Za Marii a Jaroslava
Jelínkovy, Jana Slámu a jejich rodiče.
18:00 Za rodiče Eliášovy, syna Josefa,
dceru Alenu, rodiče Kašpárkovy a duše
v očistci
18:00 Za Stanislava a Vlastu Bártovy,
oboje rodiče, sourozence a duše
v očistci
18:00 Za dar zdraví a Boží ochranu pro
celou rodinu
18:00 Za Jaroslava Baumruka, vnuka
Vojtěcha a živou i zemřelou rodinu
18:00 Za Jana Roseckého a živou i
zemřelou rodinu Roseckých
7:30 Za rodinu Polreichovu, Kohoutovu
a Synkovu
7:00 Za Růženu a Václava Stránských, 4
zetě, rod Stránských, Wasserbauerů a
duše v očistci
8:30 Za farnost
10:00
(Sirákov)
Za
rodinu
Wasserbauerovu, Jarošovu, Bedřicha a
Miluši Jarošovy, rodinu Hofferovu a
syna Jaroslava.
18:00 Za Bohuslavu Filipovou, Ludmilu
a Jana Pospíchalovy a celou živou i
zemřelou přízeň
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Úterý 21. srpna
Památka sv. Pia X.
Středa 22. srpna
Památka Panny Marie
Královny
Čtvrtek 23. srpna
Pátek 24. srpna
Svátek sv. Bartoloměje,
apoštola
Sobota 25. srpna

Neděle 26. srpna
21. neděle v mezidobí

Pondělí 27. srpna
Památka sv. Moniky
Úterý 28. srpna
Památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve
Středa 29. srpna
Památka umučení sv.
Jana Křtitele
Čtvrtek 30. srpna

18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE
18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE
18:00 MŠE SVATÁ NEBUDE
18:00 Za Františka Toufara, oboje
rodiče, jejich sourozence a celou živou
i zemřelou přízeň
7:30 MŠE SVATÁ NEBUDE
7:00 Za farnost
8:30 Za Marii Flesarovou, manžela,
jejich rodiče, sourozence a za celou
živou i zemřelou rodinu
10:00 (Sirákov) Za Josefa Sobotku, jeho
sourozence a rodiče, za Anežku
Navrátilovou, její rodiče a celou
rodinu Sobotkovu a duše v očistci.
18:00
18:00 Za Bohuslavu a Kristýnu Poulovy
a živou i zemřelou rodinu Poulovu
18:00 Za rodiče Homolovy, jejich rodiče
a za dar zdraví a Boží ochranu pro
celou rodinu
18:00 Za Františka Dočekala, oboje
rodiče, rodinu Dočekalovu a duše v
očistci
Změny vyhrazeny

K výmalbě kostela a plánovaným opravám
Asi by se hodilo uvést několik skutečností k výmalbě kostela. Práce
na výmalbě stály (včetně DPH) celkem zhruba 235 000,- Kč. Něco
málo přes tři čtvrtiny této částky činily náklady na vlastní výmalbu,
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zbytek pak náklady na obnovu omítek. Cena za vlastní výmalbu přitom
odpovídá ceně za předchozí výmalbu kůru.
Před výmalbou jsem byl opakovaně dotazován, zda by bylo možno
zachovat malby svátostí v klenbách, resp. na vítězném oblouku.
S panem malířem Vlčkem jsme se shodli, že oprava by se dala provést.
Bohužel při výmalbě se ukázalo, že jsou tyto malby v mnohem horším
stavu, než jak se jevilo ze země a jejich oprava by si proto vyžádala
více času, než měl pan Vlček se svými spolupracovníky k dispozici.
V zásadě byly tedy dvě možnosti: buď svátosti zamalovat a zarmoutit tu
část farníků, kteří na ně byli zvyklí a vnímali je i jako odkaz minulých
generací anebo ponechat jejich opravu na později. V daném okamžiku
jsem se ocitnul v časové tísni. Možná jsem se měl přeci jen více poradit,
možná jsem špatně odhadnul pracnost celé věci, možná jsem
se rozhodnul špatně, ale požádal jsem provádějící malíře, aby malby
zachovali s tím, že se je později pokusíme opravit. Ostatně zamalovat
se dají vždy. Stále si ale přemýšlím, jak celou věc urovnat k pokud
možno co nejširší spokojenosti farníků.
Chtěl bych vás v této věci požádat o shovívavost. Jednak jsem
dosud žádnou opravu neorganizoval a jednak názory a umělecký vkus
jednotlivých lidí se liší a někdy prostě není možné naplnit ideální
představy všech.
Každopádně bude letos třeba také opravit hlavní rozvaděč
v sakristii, který byl dosud opraven jen provizorně. Menší opravu
si vyžádá i krov střechy na farní stodole. Rybník Záduška (u vodárny)
vzhledem k nedokončené opravě není ještě provozuschopný. Zatím
se rýsuje možnost, že by s dokončením jeho opravy vydatně vypomohly
Diecézní lesy, ale uvidíme. I další objekty ve vlastnictví farnosti volají
po opravě a údržbě. Na samotném kostele je třeba věnovat pozornost
několika dalším závadám (zejména stavu římsy a okapů). Proto jsme
se na pastorační radě dohodli, že jednu ze srpnových sbírek určíme
na opravy kostela.
P. Zdeněk Sedlák
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K provozním výdajům farnosti
Byl jsem pastorační radou požádán, abych zmínil něco k provozním
výdajům naší farnosti. Jejich největší část tvoří výdaje za média:
za vodné a stočné zhruba 7 000,- Kč ročně, za elektřinu je to asi
25 000,- Kč ročně, za služby O2 (farní telefon a internetové připojení)
zhruba 10 000,- Kč ročně, plyn velmi hrubým odhadem 20 000,- ročně
(náš minulý dodavatel zkrachoval, takže nemám po ruce přesnější údaj).
Zhruba na 30 000,- Kč ročně pak vyjde tisk Farního listu a okolo
15 000,- Kč květinová výzdoba. Pro zajímavost: daň z nemovitostí
je přes 14 000,- Kč ročně. Snad jsem na nic z těch větších nákladových
položek nezapomněl.
Je samozřejmě řada dalších víceméně pravidelných a drobnějších
výdajů (za svíce, hostie, víno, nedělní liturgie ad. tiskoviny, bankovní
poplatky, kancelářské potřeby, pomůcky pro výuku náboženství,
občerstvení při různých farních slavnostech, prohlídky a opravy kotle
na faře, revize hasících přístrojů, příspěvek na vedení účetnictví apod.).
P. Zdeněk Sedlák

Tak co s životem?
Začalo to, zdá se mi, tím, že jsme přestali brát vážně pevnou vůli a pak
ji cestou tiše odhodili. Že jsme vzali vážně myšlenku, že by život měl
být především příjemný a zábavný. Žádné kopce a pot, žádná
zima bivacích, žádné sebepřemáhání. Když už hory, tak pěkně lanovky,
vyhřátá horská chata s wellness a teplá večeře podle jídelního lístku
s odpovídajícím vínem. Žádné posty, žádné odříkání si něčeho, vždyť
žijeme jenom jednou, tak ať máme, co chceme, co tělo žádá, a ať to
máme všechno pěkně pohromadě, ať jsou Vánoce každý den, jak hezky
říká reklama.
Vůle je jako svaly. Jako svaly se dá vycvičit a natrénovat, až je silná,
ale chce to čas a práci na sobě. Když ji necvičíš, třeba nepříjemnými
věcmi, studiem, povinnostmi a posty, nenaroste, není. Už nemáš sílu
být tím, kým bys chtěl být, a nebýt tím, kým nechceš být. Už jen
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ztučnělá těla u televize prožívají příběhy odvážných superhrdinů,
protože na to, aby se chlapci zvedli, natrénovali vlastní svaly a žili svoje
příběhy, už nemají, to už je moc práce, a venku taky občas prší. Takže
filmy a virtuální střílečky. Tak co s životem?
Z knihy Nevyžádané rady mládeži, autor Marek Vácha

Misijní pouť
Za Misijní klubko jsme se vypravili na Misijní pouť do Třebíče. Není
to tak daleká cesta a ani na vteřinu jsme nelitovali. Pouť byla po
registraci zahájena v bazilice sv. Prokopa mší svatou, kterou celebroval
brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Zúčastnili jsme se her pro děti
přímo u řeky Jihlavy i na ní, navštívili Misijní jarmark a samozřejmě
ochutnali i Misijní koláč. Před odpoledním promítáním o
Tanzanii, které vedl národní ředitel Papežských Misijních Děl Leoš
Halbrštát, jsme se v bylinkové zahradě nečekaně setkali i se samotným
otcem Vojtěchem, obdaroval nás svojí knihou a protože si myslíme,
že by byla velká škoda mít tak krásnou knihu jenom pro sebe, poprosili
jsme otce o věnování pro všechny naše farníky a později bude kniha
umístěna do farní knihovny v kostele, abychom tu radost předávali dál.
Velice se z tohoto dne a setkání radujeme a přesvědčili jsme se, že naše
práce není marná a pomoci může opravdu každý, jenom musí chtít :-)
Za MK
Hana Hošková s rodinou

Pro zasmání
Pan kostelník jede z Lurd přes hranice a musí otevřít kufr auta. Celník
vyhrabe ze spodu mezi zavazadly pořádnou láhev koňaku. "A co má být
toto?", ptá se. "To je lurdská voda," odpovídá kostelník. Celník
si nevěřícně přičichne, a když ucítí nefalšovanou vůni alkoholu, naježí
se a říká: "Vždyť to je pravý koňak!"
Ale kostelník nezaváhá ani chvíli: "Zázrak, zázrak...!"
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Přijde Matka Tereza k nebeské bráně. Zatluče. Za chvíli se otevře
okýnko a vykoukne svatý Petr. "Aha, to jsi ty, tak pojď dál." Zrovna
je čas večeře." a tak Matka Tereza dostane párek s hořčicí. Poděkuje
a jde spát.
Je ráno, snídaně, opět párek s hořčicí.
Oběd, párek s hořčicí.
Večeře, párek s hořčicí.
To už bylo M.Tereze divné, a tak říká: "Víš, Petře, já jsem skromná
a je mi jedno, co jím. Ale řekni mi, proč je pořád jen párek s hořčicí?"
A svatý Petr říká: "A viděla jsi tu někoho kromě nás? A pro dva se přeci
nevyplatí vařit.

http://www.katolik.cz/texty/vtipy/vtipy.asp?p=110

Vznikl vesmír sám od sebe? – Posvěť se jméno Tvé
Proč říkáme: „Posvěť se jméno tvé“?
Protože máme úctu před nekonečnou velikostí Boha a přejeme si,
aby Bůh byl oslavován.
_______________________
Jeden americký profesor vypráví:
Jsem biolog. Každý den studuji zázrak života od jednoduchých rostlin
přes zvířata až k člověku. Vždycky znovu žasnu nad tajemstvími
stvoření.
Mám jednoho přítele, astronoma. Strávil mnoho nocí za teleskopem.
Studuje miliardy hvězd a planet.
Jednou v noci mě vzal s sebou na hvězdárnu. Ukázal mi malou světlou
skvrnu na nebi a vyzval mě, abych ji pozoroval obrovským teleskopem.
Obraz mi vyrazil dech. Ukázalo se, že světlá skvrna je ve skutečnosti
neuvěřitelné množství velkých a malých hvězd, které tvoří obrovskou
spirálu.
Astronom mi vysvětlil: „To je jedna galaxie přibližně se sty miliardami
slunečních soustav.“
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Náhle jsem se cítil docela malý a přemožený velikostí stvoření.
„Kdo asi všechny tyto hvězdy vytvořil?“ zeptal jsem se svého přítele.
Odpověděl: „Nikdo, vznikly samy od sebe.“
Můj přítel je totiž ateista. Nevěří, že existuje Bůh – Stvořitel.
Krátce nato jsem ho pozval na večeři. V mém obývacím pokoji visí
model: Slunce a všechny jeho planety.
Můj přítel byl bez sebe obdivem. „No, něco takového,“ řekl. „Každá
planeta obíhá přesně na své dráze okolo Slunce. Je to docela zdařilé.
Kdo to dělal?“
Podíval jsem se na něho s úsměvem a řekl: „Nikdo. Vzniklo to samo
od sebe.“
Příběhy psané životem, Pierre Lefevre

Modlit se znamená prosit o déšť, ale věřit znamená vzít si
deštník
Pole byla vyprahlá a zem praskala nedostatkem vláhy. Zažloutlé
a povadlé listí smutně viselo z větví. Trávu na loukách slunce úplně
spálilo. Lidé napjatě a nervózně zkoumali kobaltově modré nebe, zda se
na něm neobjeví mráček. Každým týdnem bylo vedro nesnesitelnější.
Opravdový déšť spadl naposledy před několika měsíci. Farář proto
svolal obyvatele vsi před kostel, aby všichni společně prosili za dar
deště. V určenou hodinu bylo náměstíčko plné lidí. V očích měli úzkost,
ale také naději, že konečně zaprší. Mnozí si nesli předměty, kterými
chtěli projevit svoji víru. Farář přejížděl pohledem po shromážděných
věřících a obdivně sledoval to množství Biblí, křížků a růženců. Náhle
se zastavil. Nemohl odtrhnout zrak od děvčátka, které způsobně sedělo
v první řadě. Na klíně mělo složený deštník.
Modlit se znamená prosit o déšť, ale věřit znamená vzít si deštník.

http://www.jesusmyhero.cz/category/k-zamysleni/page/6/
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Misijní klubko

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 18. srpna 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
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