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Motto: 

„Chci lásku, ne oběť“ 

(Oz 6,6) 

 

 

Duchovní obnova 
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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: 

▪ Všeobecný úmysl: Aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii 

a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování 

a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.  

▪ Národní úmysl: Za rodinná a farní společenství, 

aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání. 

▪ Farní úmysl: Za dobrý průběh prací na obnově omítek a výmalby 

a za všechny, kdo přitom jakkoliv pomáhají.    

Anděl Páně…  

Slovo kněze 

 Milí farníci, 

slavnost svatého Josefa v době uzávěrky tohoto vydání Farního listu mi 

připomněla, jak je důležité, aby se rodiny ve svém životě opíraly v první 

řadě o milost Boží. Bylo to důležité vždy, ale v dnešní době, kdy se okolo 

nás objevuje čím dál více pokušení nejen proti manželské věrnosti, 

ale i vůči dobrým mezilidským vztahům vůbec, je to asi ještě důležitější.  

Zdá se mi, že naše farnost v tomto ohledu vypadá ještě docela dobře. 

Zřejmě to souvisí i s tím, že je zde, především díky působení bratří 

Petruchových, řada rodin zasvěcena Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Byl 

jsem v této souvislosti dotazován, zda budu obnovovat toto zasvěcení 

rodin. Pokud by někdo chtěl svoji rodinu zasvětit Nejsvětějšímu srdci 

Ježíšovu, nebo dosavadní zasvěcení obnovit, ať se u mne prosím přihlásí.  
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Velikonoce jsou už za dveřmi. A tak stojí za to znovu připomenout, 

že jsme byli křtem, jak píše sv. Pavel, „ponořeni do Kristovy smrti 

a zmrtvýchvstání“. Celá doba postní a velikonoční, ale hlavně 

Velikonoční triduum nám pomáhají zpřístupnit Kristovo velikonoční 

tajemství. Pomáhají nám porozumět další větě sv. Pavla: „milostí Boží 

jsme to, co jsem.“ Neboli – ta veliká a věčná dobra, která ve svém životě 

objevuji, nemám ze sebe, ale jsou to dary Boží.  

A tak nám všem přeji, abychom dokázali Velikonoce opravdu dobře 

oslavit. Abychom si uprostřed různých úklidů a dalších příprav našich 

domovů dokázali udělat čas na to nejdůležitější – na ponoření 

do Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Je hezké, když jsou naše domy 

a třeba i jejich okolí uklizené a připravené na slavení Velikonoc. Ale 

především by měla být uklizena a vyzdobena naše duše. Měli bychom si 

udělat čas na rozjímání o Ježíšově křížové cestě, smrti a zmrtvýchvstání.  

Zvláště si pak dovoluji pozvat ke slavení křesťanských Velikonoc ty, 

kdo se v kostele objevují jen zřídka, třeba jenom jednou do roka 

na půlnoční. Křesťanské Velikonoce sice nejsou tak „pohodové“ svátky 

jako Vánoce, protože v sobě mají i kus bolesti nad nespravedlivou smrtí 

toho, kdo jediný je Spravedlivý. Zároveň nám ale přinášejí radost z jeho 

zmrtvýchvstání a trochu bolestnou, ale zároveň radostnou a hlubokou 

pravdu o naší vlastní existenci. A bylo by škoda se s tímto krásným 

poselstvím i nadále míjet.  

 

Požehnané Velikonoce přeje Zdeněk Sedlák      

P. Zdeněk Sedlák 

Akce, události, nabídky, upozornění 

• 1. 4. (Neděle Zmrtvýchvstání Páně) – obvyklý nedělní pořad mší sv. 

• 2. 4. (Pondělí velikonoční) – mše sv. pouze v Nížkově v 8:30 

• 5. 4. (Čtvrtek velikonoční) – od 17:30 adorace za nová kněžská 

a řeholní povolání 

• 6. 4. (Pátek velikonoční) pastorace nemocných (Nížkov); od 17:00 

tichá adorace a sv. smíření; po mši sv. setkání pastorační 

a ekonomické rady 

• 8. 4. Neděle Božího milosrdenství 

• 9. 4. (pondělí) Setkání dětí na faře od 17 hodin   
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• 12. 4. (čtvrtek) pastorace nemocných (Buková) 

• 13. 4. (pátek) pastorace nemocných (Poděšín + Sirákov); misijní 

klubko;  

• 15. 4. (3. neděle velikonoční) – nížkovská pouť; mše sv. v Nížkově 

v 7:00, 8:30 a v 10:00 hod. 

• 16. 4. (pondělí) – začátek II. etapy prací na výmalbě kostela  

• 23. 4. (pondělí) Setkání dětí na faře od 17 hodin 

• 28. 4. (sobota) - jednodenní farní zájezd (Křtiny, Sloup – viz článek) 

Výhled: 24. června – 1. svaté přijímání dětí 
 

Úklid fary: 21. 4. Enderlová Miroslava 
 

Upozornění na práce v kostele sv. Mikuláše: 

Vzhledem k poměrně chladnému počasí bylo zatím provedeno pouze 

osekání těch částí omítek, které svým stavem nevyhovovaly a začínaly 

opadávat. Po nížkovské pouti budou na osekaných plochách provedeny 

omítky nové. Potom bude nutné je nechat vyschnout a teprve poté, 

tj. v měsíci květnu, je plánována výmalba.  Předpokládáme, 

že se výmalbu podaří dokončit během měsíce května. Raději však 

ponecháváme určitou rezervu, a proto byl stanoven termín 1. svatého 

přijímání dětí až na 24. června.      
Změny vyhrazeny 

 

Poutní zájezd 

V sobotu 28.dubna 2018 uspořádáme farní zájezd. Budeme pokračovat 

v putování po mariánských poutních místech Moravy, které jsme loni 

započali.  

Odjezd autobusu bude v 7.00 hodin od autobusové zastávky v Nížkově.  

Prvním cílem našeho letošního putování bude barokní chrám Jména 

Panny Marie ve Křtinách, který navrhl Jan Blažej Santini-Aichel. 

V tomto kostele při slavení mše svaté odevzdáme prostřednici všech 

milostí, Panně Marii, naše prosby a úmysly, s kterými se na pouť 

vydáme. Po mši svaté vyslechneme něco z historie chrámu a budeme 

absolvovat prohlídku areálu kostela s průvodcem.  

Poté bude následovat čas na oběd v místních pohostinstvích, je jich tam 

na výběr hned několik. Posilněni obědem se vydáme autobusem do asi 
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půl hodiny vzdáleného Sloupu, kde navštívíme kostel Panny Marie 

Bolestné. Půdorys kostela je ve tvaru želvy, což je mariánský symbol 

ochrany. Kostel byl vystavěn na základě zázračného uzdravení dcery 

místního mlynáře. V kostele pozdravíme Matku Boží modlitbou 

a poslechneme si něco z historie kostela.  

V 15 hodin odpoledne nás bude čekat prohlídka Sloupsko-šošůvských 

jeskyní. Prohlídka s průvodcem včetně trvá 70 minut. Trasa prohlídky 

je dlouhá 890 metrů a její součástí je 202 schodů. V jeskyních je stálá 

teplota 8 stupňů C, proto je nutné zvolit přiměřené oblečení.  

Pokud by někdo nemohl, vzhledem ke svému zdravotnímu omezení, 

absolvovat návštěvu jeskyní, naplánujeme pro něj náhradní program. 

Vracet se budeme přes Lysice, pokud se nám podaří domluvit návštěvu 

zdejší zámecké zahrady mimo otevírací dobu, tak si ji prohlédneme.  

Cena dopravy je 220 Kč dospělí, 200 Kč děti. Vstupné do jeskyní 110 Kč 

plné, 80 Kč studenti a senioři nad 65 let, 60 Kč děti do 15let. 

Na zájezd se můžete přihlásit v zákristii kostela nejpozději do 15. dubna.  

Úhrada dopravy bude vybírána v autobuse. 

Prosíme přihlášené, kteří se nebudou moci zúčastnit zájezdu, aby se včas 

odhlásili, a tak umožnili účast náhradníkům. 

za farní radu Jana Vosmeková 

Okénko (nejen) pro mládež  

Jak se asi cítí druzí? 

   Potkala jsem na nádraží slepého pána, který se sháněl po někom, kdo 

by mu pomohl najít jeho autobus. Nikdo se k tomu neměl a mně 

se popravdě taky moc nechtělo. Chvátala jsem. Ale co, tramvaj mi jede 

každou chvilku. 

   Ukázalo se, že najít příslušný autobus nebude tak snadné. Pán byl 

očividně dost zmatený a zamotaný. Vůbec mi nevěřil, že autobus mu jede 

z opačné strany a tam, kam on chce jít, je budova nádraží. Musel si sehnat 

někoho dalšího, kdo mu potvrdil, odkud jede jeho autobus. Urazilo mě, 

že mu tady pomáhám a on mi nevěří. 
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   Jenže když jsem pána vedla na zastávku a říkala mu, ať dá pozor, 

že před ním je obrubník, došlo mi to. Stačilo mi, abych si představila, 

že nic nevidím a musím se spoléhat na někoho cizího, kdo mě někam 

vede a já nevím kam. Asi bych taky byla nedůvěřivá. 

   Byla to hezká připomínka toho, že když mám pocit, že bych měla 

někoho zkritizovat, myslet si o něm něco špatného, protože se mi nelíbí, 

co ten člověk dělá… mám se vždycky zkusit vžít do toho druhého. Co 

ho k tomu vedlo? Jak se asi cítí? 

                     (www.in.cz)                   

Okénko (nejen) pro seniory 

Pro tebe je rozhodující jenom ta chvilička, kterou právě 

žiješ – nyní 

 

Když říkáme: "Čas jsou peníze", nemluvíme o minulosti, ani o budoucnu, 

ale o přítomném okamžiku.  O okamžiku, ve kterém se budoucnost vlévá 

do minulosti. 

Kdo tyto unikající okamžiky zachytí, kdo je naplní dobrem, 

ten dokonale využívá čas, ten žije naplno. 

Kdo se ale příliš přehrabává v minulosti, nebo vypočítavě zkoumá 

budoucnost, nedělá dobře. Zatím mu totiž navždycky unikají 

z dosahu cenné atomy času – nevyužité, prázdné. 

Pro tebe je rozhodující jenom ta chvilička, kterou právě nyní žiješ.  

Právě teď... 

 
Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li 

se znepokojovat?  

Nedělejte si starost o zítřek. (Bible - Mt 6,27.34) 

 

Přítomnost je ve skutečnosti jediná část času, kterou opravdu 

máme k dispozici.  

Autor: Mon Calepin 

http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Calepin.html
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Buď vůle Tvá 

 
Někdy je velmi těžké čelit zármutku s úsměvem. 

Je těžké věřit. Všechno pomine během chvíle. 

A když je bolest nejhorší, nedostává se slov. 

Když tečou horké slzy, i nejlepší předsevzetí selhávají. 

A přece, jakkoli těžké je břemeno, jež neseme,  

když už nikdo jiný neposlouchá, Pán nás vždy slyší. 

Když se nikdo jiný nestará, Pán pomůže. 

Když s námi druzí opovrhují, Pán porozumí. 

,,Život je takový, jaký si ho uděláš.‘‘ Někdy to není pravda.  

Ale síla jít dál musí vzejít z Tebe. 

Bůh slíbil, že bude s námi a nikdy nás neopustí. 

Žádá jen, abychom v něj věřili, ať se stane cokoli. 

Žádá jen, abychom věřili, že udělá to, co je nejlepší. 

Udělat vše co můžeme a zbytek nechat na Něm. 

Každá bolest, nad kterou se povzneseme, se stane bitvou vyhranou, 

když se svěříme Jemu a řekneme: Buď vůle Tvá.“ 

 

Zpracovala Jana Vosmeková 

Inspirace ke svatosti 

Svatý Izidor ze Sevilly 
Kdy žil: 560–636 

Liturgický svátek: 4. 4. 

Stupeň slavení: nezávazná památka 

Patron: internetu, uživatelů počítačů 

 

Svatý Izidor pocházel ze španělské rodiny, která oplývala řadou dalších 

světců. Jeho bratři Leandr a Fulgentius a sestra Florentina byli 

svatořečeni stejně jako on. 

Právě o dvacet let starší bratr Leandr byl tím, kdo Izidora vychoval, 

protože jejich rodiče zemřeli, když byl Izidor ještě malé dítě. 
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Když dospíval, nebyl příliš vzorným učitelem církve, ani nespěl 

ke kněžské dráze. Naopak byl prý netrpělivý, věčně roztěkaný, dnes 

bychom o něm řekli, že byl hyperaktivní, hodně nestálý a nedokázal 

udržet pozornost. V okamžiku, kdy si uvědomil, co je to vytrvalost, 

se jeho život změnil. Jedna žena mu pověděla, jak se vytvářejí zářezy 

ve dřevě a jamky na kameni studni. To, jak kapky dennodenně dopadají 

na to stále stejné místo a jak se o dřevo dennodenně dře provaz navíjením, 

přetváří celý vzhled dřeva i tvrdého kamene. 

To ho nadchlo. Mohl by i on být tak vytrvalým a trpělivým, jako je voda? 

Mohl by i on udělat do světa jamku? Změnil se. Byl svědomitý. Učil 

se být vytrvalý a věci nevzdávat. Naučil se latinsky, řecky a hebrejsky. 

Byl vysvěcen na kněze. 

Když vizigotský král Leovigild vyhnal ze země duchovní a 

mezi nimi i Leandra, biskupa, tak šel Izidor za králem a obměkčil ho. 

Leandr se mohl vrátit. Jenže Leandr za pár let zemřel a bylo potřeba najít 

jeho nástupce, kterým se stal právě Izidor. Napsal mnoho spisů, mnoho 

z nich i o duchovní službě. Prosazoval asketický a vzorný život, chtěl, 

aby se kněží dále odborně vzdělávali. Kladl důraz na církevní disciplínu, 

odříkání, sebezapírání. Jeho díla se dále zabývají liturgikou, samotným 

Bohem, mravností, církevními dějinami atd. 

Proč se ale stal patronem internetu? Jedním z jeho děl byla 

dvacetisvazková encyklopedie, která zahrnovala mnoho oblastí 

z různých období. Tato encyklopedie se stala uceleným sborníkem 

informací/velkou databází. Proto španělští informatici společně 

s Papežskou radou pro sdělovací prostředky uznali svatého Izidora 

ze Sevilly jako patrona internetu a jeho patronát později potvrdil i papež 

Jan Pavel II. 

 

 „iZIDOOR“ 
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Modlitba 

Modlitba ke sv. Josefu 
K tobě, svatý Josefe, ve své tísni se utíkáme, a jako jsme vzývali o pomoc 

Tvou nejsvětější snoubenku, tak i od Tebe s důvěrou žádáme ochranu.  

Pro lásku, jež Tě s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou spojila, a pro 

otcovskou lásku, s jakou jsi Ježíška objímal, pokorně prosíme, shlédni 

milostivě na dědictví, které Ježíš Kristus získal svou krví, a našim 

potřebám svou mocí a pomocí přispívej.   

Prozíravý strážce Svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista.  

Odvrať od nás, nejlaskavější Otče, všelikou nákazu bludů a mravní zkázy.  
Přemocný ochránce náš, milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji 
s mocí temnot; a jako jsi kdysi Ježíška z největšího nebezpečí života 
vysvobodil, tak chraň i dnes svatou Církev Boží od úkladů jejích nepřátel 
a ode všeho protivenství; nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom 
podle Tvého příkladu a s Tvou pomocí svatě žili, zbožně zemřeli a věčné 
blaženosti v nebesích dosáhli. Amen. 
 

Učitel a nedůvěřivý žák 

   Učitel se jednou pokoušel vysvětlit svým žákům způsoby, jakými lidé 

reagují na různá slova.  

   Tu se zvedl jeden žák a ohradil se: „Nesouhlasím s tím, že by na nás 

slova měla takový vliv!“  

   Vyučující odpověděl: „Posaď se, ty pitomče!“ 

   Žák celý zbledl hněvem a řekl: „Vy si o sobě myslíte, že jste moudrý 

člověk, učitel, a používáte taková slova; měl byste se sám před sebou 

stydět!“  

   Učitel tehdy odpověděl: „Odpusť mi. Nechal jsem se unést. Nechtěl 

jsem. Omlouvám se!“ 

   Chlapec se zklidnil. V té chvíli učitel rozpravu zakončil: „Stačilo pár 

slov, abych v tobě vyvolal skutečnou bouři, a následně stačilo několik 

dalších slov, abych tě opět uklidnil, že ano?“ 

 

   Africké přísloví praví: „Když zakopne jazyk, je to horší, než když 

zakopne noha.“    
 časopis Milujte se! 



 

│10│ 

Tabulka lektorů na duben 2018 

NE 1 

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 2 
1. čtení 8:30 Jindrová V.     

2. čtení 8:30 Bártová J.     

ÚT 3     Bártová J.     

ST 4     Holcmanová Z.     

ČT 5     Chromá H.     

PÁ 6           

SO 7     Pojmonová M.     

NE 8 

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 9 
1. čtení   Jindrová V.     

2. čtení   Laštovičková M.     

ÚT 10     Bártová J.     

ST 11     Laštovičková M.     

ČT 12     Chromá H.     

PÁ 13           

SO 14     Pojmonová M.     

NE 15 

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M. 8:30 Jindrová V. 

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

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

1. čtení 10:00 Chromá H.     

2. čtení 10:00 Holcmanová Z.     

přímluvy 10:00       

  

PO 16     Jindrová V.     

ÚT 17     Bártová J.     
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ST 18     Holcmanová Z.    

ČT 19     Chromá H.     

PÁ 20           

SO 21     Pojmonová M.     

NE 22 

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

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

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

  

PO 23 
1. čtení   Jindrová V.     

2. čtení   Pojmonová M.     

ÚT 24     Bártová J.     

ST 25     Laštovičková M.     

ČT 26     Chromá H.     

PÁ 27           

SO 28     Pojmonová M.     

NE 29 

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

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

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

  

PO 30     Jindrová V.     

  

Zdena Holcmanová 
 

Mše svaté s intencemi v dubnu 2018  

Neděle 1. dubna  

Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně 

7:00 Za Miloše Augustina a živou i 

zemřelou rodinu Augustinovu a Němcovu 

a duše v očistci 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za rodinu Landsmanovu, 

Henzlovu, Kubíčkovu, živé a zemřelé 

členy jejich rodů a duše v očistci 
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Pondělí 2. dubna 

Velikonoční pondělí 

8:30 Za Bohuslavu Filipovou, Jana a 

Ludmilu Pospíchalovy a celou přízeň 

Úterý 3. dubna 

18:00 Za Vladimíra Kašpárka, manželku, 

rodiče Eliášovy, dceru Alenu, syna 

Josefa a duše v očistci 

Středa 4. dubna 
18:00 Za Jana Laštovičku, manželku, 

zemřelé děti, zetě a snachu  

Čtvrtek 5. dubna 18:00 Za nová kněžská a řeholní povolání 

Pátek 6. dubna 18:00 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 7. dubna 

7:30 Za Vlastu a Stanislava Bártovy, 

oboje rodiče, sourozence a dary Ducha 

Svatého pro celou živou rodinu 

Neděle 8. dubna 

2. neděle velikonoční 

7:00 Za Karla a Ludmilu Havlíčkovy, za  

Vlastu Řezníčkovou a Jana a Zdeňka 

Musilovy 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za Františka a Marii 

Růžičkovy, Josefa Kučeru, Důstojného 

pana Josefa Kellera a dar zdraví 

Pondělí 9. dubna 

Slavnost Zvěstování 

Páně  

18:00 Za Josefa Šimanovského, rodiče, 

Zdeňka Bublána, bratra a rod Kopeckých 

a Jarošů 

Úterý 10. dubna 
18:00 Za živou i zemřelou rodinu 

Havlíčkovu a Pejchalovu 

Středa 11. dubna 
18:00 Za školskou sestru sv. Františka 

Marii Amabilis Rázlovou 

Čtvrtek 12. dubna 

18:00 Za Karla Zikmunda, rodiče, 

sourozence, manželé Tichých, přízeň a 

duše v očistci 

Pátek 13. dubna 

18:00 Za Marii Novotnou, manžela, oboje 

rodiče, sourozence a Boží požehnání 

pro celou živou rodinu 
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Sobota 14. dubna 

7:30 Na poděkování za přijaté milosti při 

operaci s prosbou o dar víry, zdraví a 

ochranu Panny Marie pro celou rodinu 

17:00 (Sirákov) Za Josefa a Věru 

Roseckých, Václava Nováka a celou 

přízeň. 

Neděle 15. dubna 

3. neděle velikonoční 

Titulární slavnost 

kostela v Nížkově 

(pouť) 

7:00 Za farnost 

8:30 Za rodiče Pojmanovy, sourozence, 

celý rod a za dar zdraví a Boží ochranu 

pro celou rodinu 

10:00 Za poutníky 

Pondělí 16. dubna 
18:00 Za Františka Dočekala, rodiče, 

rodiče Prchalovy a celý rod Havlíčků 

Úterý 17. dubna 
18:00 Za Marii a Ludvíka Jandovy, jejich 

rodiče a Důstojného pána Dočekala 

Středa 18. dubna 
18:00 Za rod Dočekalů, Zikmundů a duše 

v očistci 

Čtvrtek 19. dubna 
18:00 Za rodiny Horkých, Musilovy, 

Chromých 

Pátek 20. dubna 
18:00 Za živé i zemřelé členy rodiny 

Vosmekovy a Lemperovy 

Sobota 21. dubna 7:30 Za Ivo Weschtu, rodiče a bratra 

Neděle 22. dubna 

4. neděle velikonoční 

7:00 Za Jana Laštovičku a živou i 

zemřelou rodinu 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za manžele Jiřinu a 

Aloise Jarošovy a za všechny živé i 

zemřelé z rodiny Kašpárkovy a 

Jarošovy 

Pondělí 23. dubna 

Svátek sv. Vojtěcha, 

biskupa a mučedníka, 

hlavního patrona 

pražské diecéze 

18:00 Za Vojtěcha Baumruka a živou i 

zemřelou rodinu Baumrukovu 

Úterý 24. dubna 
18:00 Za Františka Toufara, rodiče, rodiče 

Kolouchovy a celou přízeň  
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Středa 25. dubna 

Svátek sv. Marka, 

evangelisty 

18:00 Za Bohuslava a Marii Eliášovy, 

dceru Alenu, syna Josefa, jejich celé 

rody a za dar uzdravení 

Čtvrtek 26. dubna 
18:00 Za Jana a Jiřinu Jarošovy a celou 

zemřelou rodinu 

Pátek 27. dubna 

18:00 Za Jaroslava Baumruka, rodiče, 

sourozence a dary Ducha Svatého pro 

celou živou rodinu 

Sobota 28. dubna MŠE SVATÁ NEBUDE 

Neděle 29. dubna 

5. neděle velikonoční 

7:00 Za Jaroslava Wasserbauera, bratra 

Jana s manželkou, celý rod a duše v 

očistci 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov)  

Pondělí 30. dubna 

18:00 Za Františka Šlechtického, 

manželku a za Václava Roseckého, 

manželku a obě živé i zemřelé rodiny 

 

 

Změny vyhrazeny 

K zamyšlení 

NESOUDÍME.  POMÁHÁME 

 
Neudělej stejnou chybu jako tvá máma 

Koordinátorka projektu Nesoudíme. Pomáháme Jaroslava Trajerová 

říká, že ženy, které samy prožily potrat, jsou pak těmi, které jí nejvíce 

pomáhají. V následujícím příběhu je hrdinkou matka, která se snaží 

přesvědčit svou dceru, aby nedělala stejnou chybu jako ona. 

 

Radujete se ze svých dětí a jednoho krásného dne jsou plnoletí. 
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Dcera vám v den svých osmnáctých narozenin oznámí, že se rozhodla žít 

na vlastní pěst. Již nemáte žádnou pravomoc. Vaše argumenty 

k úspěšnému dostudování nezabírají a se zatajeným dechem můžete jen 

sledovat, co se bude dít dál. 

     Jednoho krásného dne přijde na návštěvu. Prý si potřebovala u nás 

na poliklinice něco vyřídit.  

 

Nic neříkám, jen mou pozornost upoutají desky s vyčuhujícími papíry 

z kabelky, která leží na stole. Zazvoní mobil a dcera odchází si vyřídit 

hovor jinam. Nedá mi to, desky vytáhnu a nakouknu. Žádost na potrat, 

sedmý týden těhotenství i s fotkou z ultrazvuku. Rychle vše schovám 

zpět a s bušícím srdcem čekám, až dcera dotelefonuje. 

 

Co jí mám říct, co teď udělat? 

Prosím o sílu shůry. Ona se posadí naproti mně a já začínám povídat. 

Kupodivu nedostanu vynadáno, že jsem jí slídila v tašce, což jsem 

opravdu nikdy předtím neudělala.  „Co chceš dělat? To opravdu myslíš 

vážně? Přeci ho nemůžeš zabít, vždyť už mu bije srdíčko?“ 

     „Mami, prý bych to stejně nedonosila, říkala doktorka.“ 

     „Co to je za hloupost? To ti přeci nikdo dopředu takto neřekne?!“ 

     Jako ve snu se vracím do dávných let, kdy mi doktor oznámil, že jsem 

potřetí a to i přes nitroděložní tělísko těhotná. „Měla byste jít na potrat,“ 

řekl. „Stejně by se to nenarodilo zdravé…“ Manžel prohlásil, že si další 

dítě nemůžeme dovolit a tchýně, že jsme se úplně zbláznili. Ale sama 

měla přitom tři děti. Nemám východisko, postižené dítě proti vůli 

manžela, ohrozit budoucnost již těch žijících. 

 

     Jednám již jako stroj, ať už je to co nejdřív za mnou. Ještě 

na operačním sále s chvějícím se hlasem, říkám, že mám DANU. Nikoho 

nezajímá, jak mi je, co prožívám, je to výkon. 

 

Nebojte se, to půjde najednou. Dehonestující poloha, dehonestující 

zákrok, jako dobytek. Nechci se probudit z narkózy, nechci žít, vždyť 
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já jsem to dítě přeci chtěla. Neutichající pláč a nářek. Nenávidím se, 

nenávidím všechno a všechny, život tehdy skončil, doživotní výčitky 

a hluboká bolest s nadějí v odpuštění toho zranitelného človíčka, kterého 

jsem v jeho bezbrannosti opustila 

 

Přeci nechci, aby tohle všechno potkalo mou dceru. „Neblázni, nedělej 

to. Vezmu tě ke známé lékařce, i když bydlí dvě stě kilometrů odsud. 

Věřím jí, pokud je něco špatně, řekne ti to“. Cesta se uskuteční na mou 

úpěnlivou prosbu. Při dlouhé jízdě autem vypravuji svůj příběh. 

Dcera poslouchá a mlčí. 

 

     Paní doktorka nás mile přivítá, vyšetří dceru s ujištěním, že je vše 

v naprostém pořádku a že dlouho neviděla takto pěkné těhotenství. 

Argumenty paní doktorky ani mé nezabírají. Dlouhá cesta zpět je plná 

mého ujišťování o naší pomoci, podpory, pokud se rozhodne pro život. 

 

„Mami, ani to mě nepřesvědčí, abych si ho nechala!“ 

Termín k výkonu se blíží a vy máte pocit absolutní bezmoci a doufáte 

pouze v zázrak. „Pane Bože, prosím, pomoz jí se nebát budoucnosti. Dítě 

nevnímat jako nepřítele.“ V den nástupu do nemocnice volá 

dcera: „Mami, já mu to přeci nemohu udělat, budeš mi, prosím, 

pomáhat?“ 

     Lhala bych, pokud bych tvrdila, že těhotenství bylo zalité sluncem. 

Ale po porodu dcera okamžitě prohlásila: „Ona je tak krásná, hned jsem 

se do ní zamilovala. Mami, to je to nejlepší, co mě v životě potkalo. 

Jsem šťastná.“ 

 

     Často vzpomínám na mé nenarozené dítě a ptám se, jak bych 

se rozhodovala, pokud bych měla dostatečnou podporu.                     

 

                                                                              Denisa 

 

Převzato z časopisu Milujte se! 
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Džbán „NEMAJÍ UŽ VÍNO“ 

Džbán pro Nížkov bude od 15.4. umístěn v kostele sv. Mikuláše před 

oltářem Panny Marie. Každý do něj může dávat nebo po někom poslat 

anonymní lístky, (případně v zalepené obálce), se vším, co život přináší. 

V neděli po 18. dni v měsíci bude obsah džbánu panem farářem spálen 

(v případě vyžádání je možné obálky vrátit). 

Do džbánu mohou lidé, kteří důvěřují Panně Marii, dávat lístky 

s poděkováním nebo s prosbami, aby u svého Syna vyprosila pomoc tak, 

jako tehdy v Káně. 

Každého 18. dne v měsíci je ve 12 hodin sloužena mše svatá ve svatyňce 

Betlém v Rokoli, která propojuje všechny svatyňky a s nimi džbány 

naplněnými výše uvedenou „vodou“, aby se, na přímluvu Panny Marie 

proměnila v to nejlepší víno. Slovo „nejlepší“ znamená, že každá 

záležitost je vyslyšena a vyřešena, avšak ne vždy podle naší představy. 

Bůh nikdy neudělá chybu, vše řeší dokonale, geniálně. Je Láska sama 

a ví, co je pro každého člověka nejlepší. A čas je též v Božích rukou. 

On nikdy na nikoho nezapomene. 

Jana Vosmeková 

Svatyňka AUXILIAR 

V naší farnosti putuje svatyňka AUXILIAR. Připutovala k nám z Rokole 

od Schonstatských sester tak, jako malé putovní svatyňky, kterých 

v Nížkově putuje již 7. Na rozdíl od nich je svatyňka AUXILIAR 

mnohem větší. Může navštěvovat rodiny i jednotlivce, kteří jsou 

zapojeny do okruhů putovních svatyněk, ale i jednotlivce, rodiny a třeba 

i domovy důchodců nebo podobná zařízení, která v okruzích putovních 

svatyněk zapojena nejsou. Svatyňka AUXILIAR může putovat nejen ve 

farnosti Nížkov, ale i v celém přilehlém okolí. Všude, kde lidé cítí 

potřebu obrátit se na Pána Ježíše, kterého nám Panna Maria přináší 

v podobě malého Ježíška. Prostřednictvím svatyňky AUXILIAR 

můžeme děkovat Pánu, oslavovat ho a odevzdávat mu svoje radosti, 

těžkosti a starosti, které nám život přináší, prosit za sílu v boji se 

zákeřnou nemocí, prosit za Boží vedení při důležitých životních 

rozhodnutích, ……. 



 

│18│ 

V kostele na poličce bude seznam. Každý, kdo bude mít zájem o 

návštěvu svatyňky AUXILIAR ve svém domově, zapište se do seznamu. 

Zájemce zapsaný na seznamu se vždy domluví s člověkem, který je na 

seznamu před ním, kdy si svatyňku předají. Dobu pobytu svatyňky 

AUXILIAR v domácnostech zatím nebudeme omezovat, bude záležet na 

potřebách každého. 

Na poutní neděli 15.4., bude svatyňka umístěná v kostele v Nížkově a od 

1. 5. bude putovat po kaplích naší farnosti. Bude tam vždy převezena 

v den konání májové mše svaté v té, v které kapli bude sloužena mše 

svatá. Od 1. června bude k dispozici ostatním zájemcům. 
Jana Vosmeková 

Dejme se Bohem beze zbytku milovat 

Drazí bratři a sestry, 

 

jak velikou radost a útěchu nám dodávají slova svatého Jana (1 Jan 3,1-

10.19-22), která jsme vyslechli. Boží láska je taková, že z nás učinila 

Boží děti, a když jednou Boha uvidíme tváří v tvář, ještě více odhalíme 

velikost Jeho lásky. Nejenom to, Boží láska vždy převyšuje naše 

představy a přesahuje jakýkoli hřích, ze kterého by nás mohlo vinit naše 

svědomí. Je to láska, která nezná hranice a ani je nemá; nejsou 

v ní překážky, které my naopak obvykle klademe před člověka 

ze strachu, že by mohl omezit naši svobodu. 

 

Víme, že jsme-li ve stavu hříchu, vzdalujeme se v jeho důsledku od Boha. 

Hříchem se skutečně Bohu vzdalujeme, což ale neznamená, že by se Bůh 

vzdaloval nám. Stav slabosti a zmatku, do kterého nás hřích uvádí, 

jsou důvodem navíc, aby nám Bůh zůstal nablízku. Tato jistota má vždy 

provázet náš život. Apoštolovo slovo je toho potvrzením, které naše srdce 

ujišťuje, aby stále uchovávalo neochvějnou důvěru v Otcovu lásku: „Bůh 

ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí, když by nám něco 

vyčítalo“ (v.20). 
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Jeho milost v nás nadále pracuje, aby posílila naději, že nikdy 

nepozbydeme jeho lásky, navzdory jakémukoli hříchu, kterého jsme 

se mohli dopustit odmítnutím Boží přítomnosti v našem životě. 

 

Tato naděje nás podněcuje, abychom si uvědomili bezradnost, která často 

zachvacuje naše bytí tak, jak se to stalo Petrovi v evangelním příběhu, 

který jsme si poslechli: „Hned nato zakokrhal kohout a Petr si vzpomněl 

na slova, která Ježíš řekl: Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš“. 

A vyšel ven a hořce se rozplakal“ (Mt, 26,74-75). Evangelista je tu krajně 

stručný. Kohoutí kokrhání jakoby zastihlo ještě zmateného člověka, který 

si připomíná Ježíšova slova, až se konečně roztrhne závoj a Petr skrze 

slzy zahlédne, že se Bůh zjevuje v tupeném Kristu, kterého bijí do tváře 

a jehož on sám zapřel, který však pro něj jde na smrt. Petr, který by chtěl 

za Ježíše zemřít, nyní chápe, že musí nechat zemřít Jeho za sebe. 

Petr chtěl učit svého Mistra, chtěl ho předstihnout, avšak Ježíš odchází 

zemřít za Petra, ačkoli to Petr dříve nepochopil a ani nechtěl pochopit. 

 

Nyní se Petr vyrovnává s Pánovou milosrdnou láskou a konečně chápe, 

že ho Ježíš miluje a žádá po něm, aby se dal milovat. Petr si všímá, 

že právě toto vždycky odmítal, že odmítal dát se Ježíšem plně spasit, 

a proto nechtěl, aby ho Ježíš beze zbytku miloval. 

 

Jak je těžké dát se opravdu milovat! Stále bychom si přáli, aby se něco 

v nás nemuselo vázat k uznání, přestože jsme ve skutečnosti naprostými 

dlužníky, neboť Bůh je první a plně nás láskou zachraňuje. 

 

Prosme nyní Pána o milost, aby nám dal poznat velikost své lásky, 

která ruší každý náš hřích. Dejme se očistit láskou, abychom rozpoznali 

pravou lásku! 

 

 

Promluva papeže Františka při kajícné liturgii, bazilika sv. Petra 
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Velikonoční jarmark 

 
 

Pro zasmání 

Podnikatel klečí v kostele a prosí: Pane Bože, dej ať jsem trpělivý... 

... ale HNEEED!!! 
http://www.katolik.cz/texty/vtipy/vtipy.asp?p=0 

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 21. dubna 2018 

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