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Farní list 74
Římskokatolické farnosti Nížkov

Motto:
„Na počátku bylo Slovo."
(Jan 1,1)
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 upřímný dialog žen a mužů odlišných náboženství
přinášel ovoce míru a spravedlnosti.
▪ Evangelizační: Aby se prostřednictvím dialogu a bratrské lásky
s přispěním Ducha Svatého překonala rozdělení mezi křesťany.
▪ Národní: Ať se ve Svatém roce milosrdenství umíme společně
modlit s nekatolickými křesťany a naslouchat slovu Božímu
s vědomím vlastních chyb a hříchů a s lítostí nad nimi.
▪ Farní: Za pokoj, aby svatý rok byl příležitostí k pokoji v srdci.
Anděl Páně..
Aktuální stav účtu na obnovu varhan k 24. 12. 2015: 750 750,-Kč

Úvodník
Moji milí farníci, vstupujeme společně do nového roku. Je to čas
nového začátku, ale i určité bilance. Minulý rok byl pro nás pro všechny
velikou změnou. Děkuji všem, kteří byli ochotni ji přijmout a také mi
pomoct k novému startu. Už si dovolím tvrdit, že jsme si na sebe zvykli a
můžeme společně začít plánovat pastorační nebo i jiné aktivity. Postupně se
je budete dovídat na stránkách našeho listu.
Děkuji opravdu všem za jejich pomoc v posledním pololetí. Farnost
jsem po mém ctihodném předchůdci převzal opravdu v krásném stavu,
myslím, že všechny jeho plány jsme dotáhli, a tak můžeme začít nanovo
s čistým štítem. Děkuji za veškerou vaši pomoc, ochotu přiložit ruku k dílu.
Tento rok je svatým rokem, rokem Milosrdenství. Otec biskup Jan
nás v pastýřském listě vyzývá, jak konkrétně to milosrdenství má vypadat u
nás. Promeditujme si ten list. Chceme proto putovat k Bráně milosrdenství
do Hradce Králové, pak si vás povezu v únoru do svaté brány
v Getsemanské zahradě v Jeruzalémě a bude ještě možnost návštěvy
svatých bran během celého svatého roku.
Pro naši farnost tento svatý rok bude velikou milostí i ve formě
udílení svátosti biřmování na konci června. Prosím, modleme se za naše
mladé, aby přijetí této svátosti nebylo formalitou, ale opravdovou změnou
života, postavením se na vlastní nohy ve víře a v Církvi.
Ať celý tento rok je pro nás požehnáním ve všem, co budeme s Boží
pomocí dělat. K tomu vám všem ze srdce žehnám.
+P. Filip Foltán

Z mého soukromého diáře
(aneb informace o tom, kde se nacházím, když nejsem přítomen
ve farnosti)






1. 1. - 2. 1. – setkání kněží, Ostrava
18. 1. – jednání s architekty, Praha
19. 1. – Setkání kněží, Hradec Králové
23. 1. – Kurz pro akolyty, Hradec Králové
24. 1. – Ekumenická bohoslužba, Sázava
P. Filip Foltán
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Akce, události, nabídky














4. 1. (pondělí) 17:00 – setkání dětí na faře
9. 1. (sobota) Tříkrálová sbírka
12. 1. (úterý) 15:00 - setkání maminek na faře
14. 1. (čtvrtek) příprava na biřmování
16.1. (sobota) 18.00 setkání mládeže na faře
18. 1. (pondělí) 17:00 – setkání dětí na faře
19. 1. (úterý) pouť ke Svaté bráně v Hr. Králové, divadlo Richard III.
22. 1. (pátek) 18:30 - Pastorační a ekonomická rada
24. 1. (neděle) 17:00 - Ekumenická bohoslužba, Sázava
26. 1. (úterý) 10:00 - setkání maminek na faře
28. 1. (čtvrtek) příprava na biřmování
30.1. (sobota) 17.00 setkání ministrantů
30.1. (sobota) 18.00 setkání mládeže



Pastorace nemocných v lednu nebude
Změny vyhrazeny

Pouť ke svaté bráně v Hradci Králové
Dne 19. 1. 2016 pořádá farnost pouť ke svaté bráně v Hradci Králové
s následujícím programem:
 odjezd autobusu v 14.00 hod z návsi
 16.30 prohlídka Biskupství
 mše svatá, modlitba u svaté brány
 19.00 Klicperovo divadlo: Richard III. – v hlavní roli Pavlína
Štorková
 příjezd v nočních hodinách
Je vhodné si vzít společenské oblečení.
Cena 450Kč – včetně vstupenky do divadla.

P. Filip Foltán
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První slavík
Hledá si cestu do Betléma
rok co rok člověk i tvář němá,
chudobky věčně budou kvést.
K Betlému cesta netrhne se,
každý, co má, tam darem nese
Chudšímu ještě, než sám jest.
Přiletěl také ptáček malý,
ani si ho moc nevšímali,
nevzhledný byl už na pohled.
Zpívati zbožně namáhá se,
ale že měl dost špatný hlásek,
zastyděl se a ztichl hned.
Jak moh by zpívat před anděly,
jichž polnice tak krásně zněly,
a jakou vzbudit pozornost,
kde papoušci a kolibříci,
rajky a pávi parádníci
rozvírají svůj skvoucí chvost?
Vidí, že nemá žádné ceny
ten služebníček zarmoucený.
Tu vzlét a mouchy odhání,
co Ježíškovi kolem hlavy
létají drze, bez obavy,
že probudí Ho ze spaní.
Co krásného to ptáček dělá,
Maria Panna uviděla,
Děťátku šeptá přání svá.
Spasitel splnil prosbu Matky,
z ptáčkova hrdla klokot sladký
k úžasu všech se rozlévá.
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A že tak slavně Boha slaví,
slavík se zve a klokotavý
hlas jeho jak by stříbro pil.
Klokotá dodnes pozdě v noci,
že Kristus Pán se o půlnoci
k radosti světa narodil.
Jan Zahradníček

Světová válka – 7. část
(Ze záznamů ve farní kronice, zapsaných roku 1916 nížkovským farářem
Václavem Dvořáčkem)
Pekařům zakázáno péci o vánocích vánočky a bílé pečivo ku prodeji
a také třetím osobám.
Dne 17. ledna: Dnes nastupují ročníky 1870, 1871, 1872.
Z Nížkova: Pertl Jan, Vytlačil Jan, Wasserbauer Jan a Chvátal Josef.
Od 20. ledna zvýšena zemská dávka pivní ze 4 K na 8 K. Jeden litr
obyčejného piva 52 h. Stálo by za zkoušku, z čeho se to pivo vaří.
Z ječmene ne.
Dne 31. ledna a 1. února konaly se soupisy zásob. Sepsáno jen u
majitelů a nájemců pozemků. – V Nížkově sepsáno: 38 695 kg žita, 2163
kg ječmene, 83 960 kg ovsa, 4927 kg žitné mouky. – 502 osoby, 42 koně.
V Rosičce: 9140 kg žita, 400 kg ječmene, 22 040 kg ovsa, 535 kg
mouky, 145 osob, 13 koní.
Úřední výkazy oznamovaly, že Antonín Sobotka (Košák) padl dne
28. srpna 1915. – Zatím 12. září 1915 psal ještě matce k svátku. Od té doby
byl nezvěstným. – Dne 23. února poštou došel lístek ze dne 17. října 1915,
že jest živ a zdráv a zajat v Charkově, kde se sešel s Adolfem Pospíchalem
z Bukové, o němž tvrdili, že padl.
Alois Havlíček, rolník z Bukové č. 19, byl rovněž nezvěstným. Dne
23. února obdržela od něho jeho manželka dva lístky. Jest v Rusku zajat.
Podle farní kroniky sestavil Jaroslav Jelínek
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Struktura mše svaté III.
Od „Stolu Slova“ se přesouváme ke „Stolu Eucharistie“. Po
přímluvách nastává obětní průvod.
Tento průvod může vypadat různě, někdy ale jeho provedení je
výsledkem toho, že jsme tento průvod nepochopili. Je nevhodné v obětním
průvodu nést kříž, anebo růženec, jako náš dar Bohu – vždyť to jsou dary
od Boha.
Proto je dobré animaci k obětnímu průvodu dobře promyslet, aby
dokonale vystihovala to, co obětní průvod znamená.
Primárně se přináší Chléb – hostie a víno – mešní, ke slavení mše
svaté. Sahá to do doby, kdy se mše svaté slavili v římských domech a
majitelé domu připravili materií pro slavení Eucharistie a v určitém bodě jí
přinesli jako jejich dar pro společenství.
Když po mši svaté následovala hostina „agapé“, tak se přinášelo i
ostatní jídlo. Tento zvyk je někde zachován o Velikonocích, když se
žehnají pokrmy. Umím si představit, že když po mši svaté je někde pak
společné posezení, že se přinese v obětním průvodu koš, nebo tác, na
kterém bude část věcí, které pak bude celé společenství konzumovat.
Je dobré zvážit, co se pak udělá se symbolickými dary: třeba někde
se přináší klasický chléb, či střapec hrozna – co s tím? Když to sní
ministranti s kostelníkem, je to sice pěkné, ale jaký je to dar… Je dobré si
dávat pozor, aby se z obětního daru nestalo „zbožné divadlo“.
Na Zelený čtvrtek se velice doporučuje, aby se v obětním průvodu
nesli dary pro chudé. Tady si umím představit třeba naskládané oblečení,
anebo i jídlo, či postní kasičky, do kterých si člověk odkládá peníze jako
svou almužnu. Tehdy opravdu obětní průvod vyjadřuje to, co mu je vlastní.
Symbolické dary se můžou taky přinášet, ale ať jdeme od
symboliky k podstatě: Např. Když budu přinášet perníkové srdce z poutě,
tak za tímto darem (který pak sní ministranti), má být pouť nějaké skupiny,
která se tam modlila na konkrétní účel. – Například při prvním svatém
přijímání toto srdíčko pak mohu dát prvokomunikantům spolu s duchovním
darem mé poutě či modlitby na konkrétním místě, odkud jsem tento dar
přinesl.
O adventu u nás přinášely děti pytlíček slámy. Byl to symbolický
dar, který vyjadřoval jejich přípravu na Vánoce, aby se i v jejich snahách
narodil Ježíš.
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Když se přinášejí dary, tak je vždycky nese pouze někdo. Co máme
my u toho dělat? Máme zpívat píseň. Ale zároveň, ve chvíli, kdy je kněz
položí na oltář, máme taky do obětní misky „vložit“ své díky, radosti, své
přátelé…všechno to, co mě těší. Do kalicha s vínem mám opět „položit“
své trápení, neúspěch, možná taky prosbu o odpuštění mého hříchu. Když
tohle udělám, tak najednou úplně pro mě změní význam úvodní dialog
Bohoslužby Eucharistie:
„Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve“ -anebo jinak: „Aby
se má i vaše oběť zalíbila Bohu“- a my odpovídáme: „Ať ji přijme ke své
slávě a k spáse světa“ – cítíte to? To, co si my neseme, chceme, aby Bůh
proměnil.
Kněz to pak shrne v modlitbě nad dary, podobně jak shrnul naše
úvodní úmysly ve vstupní modlitbě. My se k tomu připojíme naším
AMEN.
Následuje největší modlitba – tzv. Eucharistická, která má několik
částí. My máme několik verzí této modlitby, základní jsou Čtyři verze.
Tato modlitba začíná PREFACÍ – písní díků. Po úvodním dialogu
pak kněz (měl by to zpívat, protože je to píseň) děkuje za Boží dar spásy
pro člověka, který k nám přišel v Ježíši. Tato preface je v různých
proměnách, v několika verzích, ale v podstatě vždycky vyjadřuje tuto
myšlenku.
My se k tomuto zpěvu připojíme s celou církví – i tou nebeskou –
zpěvem andělů: Svatý, svatý, svatý… Já si vždycky představuji, jak kolem
nás sedají všichni nebešťané a spolu s námi se těší a modlí. Oni vidí, co
prožíváme a tak naše modlitby svou přímluvou umocňují. Pokuste si
promeditovat ten text…i v kontextu Knihy proroka Izajáše 6. kapitola. A
pak mesiášského žalmu 118 od 25 verše. Jsou to velmi silné texty, které
nám tento zpěv uvedou do kontextu i našeho života.
Eucharistická modlitba je přednášená knězem. My v tichu
nasloucháme této modlitbě.
Začíná epiklezí – to je vzývání Ducha svatého nad Dary, aby je
proměnil v Tělo a Krev Pána Ježíše. My vlastně nevíme, kdy přesně tato
chvíle nastává (a bylo by pyšné tvrdit, kdy to přesně je). Po této prosbě
kněz pronáší slova Proměnění.
Je to vzácná chvíle, jednak i pro kněze, ale i pro nás. V tuto chvíli
klečíme, protože je Ježíš mezi námi a my jsme ve Večeřadle, kde on
„miloval své až do krajnosti“, jak to říká sv. Jan. Chvíle pozdvihování je
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adorací, kdy můžeme koukat na Pána Ježíše a na Jeho lásku k nám. Tehdy
mohu opět Pánu Ježíši říct, co cítím v srdci. Měli bychom klečet pouze
během této události. Když kněz stáhne ruce nad dary, tak my si klekneme a
postavíme se v tiché modlitbě po proměňování.
Protože tato chvíle je tajemstvím, tak se v tom utvrdíme malým
vyznáním víry: Tvou smrt zvěstujeme….
Tyto odpovědi lidu mají také svou logiku v určité liturgické době.
Není to dogma, ale logicky užíváme odpověď“ Kdykoliv jím tento Chléb a
kdykoliv pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj
příchod, Pane Ježíši Kriste“ o adventní době, kdy se více zaměřujeme na
očekávání Krista.
Během postní doby, kdy je náš zrak zaměřený na Kříž, je zase
vhodná odpověď: „Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým
vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.“
Pak následuje Anamneze: chvíle, kdy kněz se rozpomíná na to, proč
tohle děláme. Připomene Ježíšovu smrt, vzkříšení, nanebevstoupení a naše
očekávání věčného života.
Pak přednáší prosby: Za církev, papeže, svého biskupa, za nás, za
zemřelé, i za odloučené bratry a sestry.
V závěru ještě jednou vysloví touhu po věčném životě se všemi
svatými (Oni tam taky jsou přítomni).
Celá tato modlitba končí tzv. Doxologií – oslavou. Kněz vyzdvihuje
dary do výšky a přednáší Bohu oslavu: Skrze Něho a s Ním a v Něm je
Tvoje věčná čest a sláva… A my se k této oslavě připojíme tím největším
AMEN. Někdy se toto amen opakuje ve zpěvu několikrát.
Eucharistická modlitba skončila a my se pomaličku připravujeme na
svaté přijímání, na hostinu, kde nás náš hostitel pohostí sebou samým.
Uvědomíme si, že jsme všichni bratři a sestry a že všichni máme
jednoho Otce, kterého prosíme o nejrůznější dary. Tady ho prosíme slovy,
která nás naučil Ježíš – ten, který je uprostřed nás a který nás zve k této
hostině.
Prosbu „zbav nás od Zlého“ kněz ještě rozvede v modlitbě, kterou
my zakončíme opět oslavou Boha Otce.
Pak kněz prosí o Pokoj – je to v podstatě jediná modlitba, která je
směrovaná na Pána Ježíše.
Po pozdravení pokoje, kdy si podáváme ruce a vytváříme
společenství bratří a sester, oslavujeme Ježíše zpěvem Beránku Boží.
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Beránek Boží – je krásný výraz pro Pana Ježíše. Jednak odkazuje na
obětní charakter mše svaté. Ale pak odkazuje na to, že jsme věřící, protože
takto označil Pana Ježíše jeho bratranec – Jan Křtitel. Východní Církev na
ikonách často znázorňuje pod křížem, nebo vedle Pana Ježíše Pannu Marii
a Jana Křtitele. A to proto, že oni byli první, kteří v Ježíši poznali Boha – a
to ještě ve chvíli, kdy se ani nenarodil.
Kněz se ve výzvě připodobňuje Janu Křtiteli, jako ten, který je
Ježíši nyní fyzicky nejblíže a věří, že skrze moc svěcení, „jeho ruce“ a
Ducha svatého Pan Ježíš do hostie přišel.
My se zase připodobňujeme tomu pohanskému setníkovi, který si
netroufá Ježíše brát domů, ale má takovou víru, že mu stačí Ježíšovo slovo
a jeho sluha bude žít. A o to jde! Touha po životě, mém i mých drahých. A
to, že věřím Ježíšovu Slovu, že v té hostií je. Jako kdyby tato naše modlitba
před svatým přijímáním byla zakončena až aktem přijímání:
„Pane, nezasloužím si, aby ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má
duše bude uzdravena.“ On ke mně přijde, resp. já k němu. A Kněz mi
řekne: „Tělo Kristovo“ – (řekni jen slovo) a já řeknu AMEN (ztvrzení toho,
co mi bylo řečeno)- to je fakt síla.
Proto by bylo vhodné, aby věřící čekal, až Pán přijde, ne, aby
akolyta a kněz čekali, zda někdo přijde ke svatému přijímání.
Po svatém přijímání děkuji Panu Ježíši za toto Slovo a za to, že
přišel. Ještě jednou mu řeknu, co mi leží na srdci. Já tady vždycky recituju
Magnifikat Panny Marie – ta Ježíše měla v srdci, pod srdcem „v bříšku“ jak
bychom řekli malým dětem….a já jsem teď jako ona. A Ona Ho oslavovala
v tu chvíli tímto zpěvem. Tak ho taky recituju.
Naše díky opět shrne kněz v závěrečné modlitbě po sv. Přijímání.
Pak nám udělí požehnání. To vlastně vyjadřuje – dobrořečení těm,
kdo tam jsou. Jinými slovy: „Děkuji, že tady jste, a chci, abyste zůstali
Bohu věrní“. A Pak nás vyzve k misii ve světě. „Jděte ve jménu Páně“.
Naše „Bohu díky!“ neznamená, že se těšíme, že už to skončilo, ale že se
těšíme, že můžeme Ježíše svým životem zvěstovat ve světě. A tím se
liturgie propojuje se všedním dnem.
Já jsem živý svatostánek a mám se stávat monstrancí. Hinduisté se
jeden před druhým uklánějí. Prý to znamená: „Uctívám Boha, který sídlí
v tobě“. I v nás reálně po svatém přijímání sídlí Bůh – Ježíš. My Ho máme
uctívat a máme se chovat tak, aby Ho i lidé v našem okolí viděli. Tehdy se
ze svatostánku stává monstrance.
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Moc nám všem přeji, abychom byli monstrancí. Aby naše setkání
s Panem Ježíšem v liturgii proměňovalo naše životy.
P.Filip Foltán

Termín farního tábora
Zdejší mládež se rozhodla, že opět uspořádá farní tábor. Vzadu na
stolečku je k dispozici papír, na kterém jsou dva možné termíny tábora.
Prosíme rodiče dětí, které zvažují, že se tábora zúčastní, aby na tento papír
napsali své příjmení a do kolonky s termíny napsali počet dětí k tomu
termínu, který Vám vyhovuje. Můžete zvolit oba termíny. Tento papír
slouží pouze orientačně, není závaznou přihláškou.
Vedoucí farního tábora

Moje Princezno… NEMUSÍŠ BÝT JAKO OSTATNÍ
Jde mi o přízeň u lidí anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se
stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. (Galatským
1, 10)
Vím, že chceš, aby Tě lidé přijímali. Nebyla jsi však stvořena
k tomu, abys byla jako ostatní, ale abys vyčnívala. Nemusíš na sebe
přitahovat pozornost, ale můžeš žít tak, aby to druhé lidi přitáhlo ke mně.
Pamatuj na to, že Tvá cesta k životu je dlážděná Tvými rozhodnutími.
Nebudu Tě k ničemu nutit. Dal jsem Ti svobodnou vůli, abys buď chodila
po mém boku, nebo ode mě odešla. Chci, abys věděla, že si můžeš
kdykoliv nasadit korunu, a dát tak lidem najevo, že mi patříš. Povolal jsem
Tě, abys v životě kralovala. Chci, abys pamatovala na to, že nosíš korunu
věčného života a že Tvým prostřednictvím vykonám neskonale víc, než o
čem sis kdy troufla snít.
S láskou
Tvůj Král a Dárce koruny
zpracovala Eliška Dvořáková z knihy Milované Princezně, Sheri Rose Shepherd,
2015
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Výroční zpráva pastorace v Nížkovské farnosti V ROCE 2015
Svátostní pastorace:
Svátost křtu: 13 dětí (8 chlapců, 5 děvčat)
Svátost manželství: 7 párů přijalo svátostné manželství, 1 pár přijal
církevně platný manželský sňatek
Svátost pomazání nemocných: 56 nemocných a starých lidí
Prvokomunikantů bylo 13 (7 chlapců a 6 děvčat)
Křesťanský pohřeb byl udělen 11 zemřelým: 3 muži a 8 žen. Svátostné
zaopatření nebylo zjištěno. R.I.P.
Během roku se podalo cca. 12 000 svatých přijímání
Katecheze dětí a dospělých:
Náboženství ve škole (ZŠ Nížkov): 63 dětí. Bohužel druhý stupeň je
spojený. (bude to podmínkou pro příští přípravu na biřmování)
Katecheze dospělých: každý čtvrtek na faře
Příprava ke svátostem:
K biřmování se připravuje 23 lidí
K prvnímu přijetí Eucharistie a Svátosti smíření: 9 dětí
Pastorace:
Setkání dětí, Misijní klubko, Modlitby matek, setkání maminek s dětmi,
setkání mládeže, mládežnická schóla, Putovní Schonstattské svatyňky
Děkuji všem lektorům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkům,
květinářkám, všem, kdo pečují o kostel a o důstojný průběh bohoslužeb, či
života farnosti.
Hospodaření farnosti a ekonomika:
Od srpna: oprava hromosvodu, zabezpečovacího zařízení, zdi kolem fary,
vstupu na půdu, vytvoření archívu, elektrifikace věže.
Všechny ukazatele jsou k datu 30. 11. 2015.
PŘÍJMY:
Stav pokladny 5 357,- Kč, účtu 482 021,04 Kč, spořicího účtu na opravu
varhan 241 196,69 Kč, sbírky kostelní 222 219,- Kč; dary pro farnost FO a
PO 48 506,- Kč, od obcí 150 000,- Kč, na opravu varhan 185 450,- Kč.
Úroky ze spořicího účtu 347,92 Kč, za pronájem lesů a pozemků 17 185Kč.
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VÝDAJE:
spotřeba elektřiny 23 806,- Kč, plynu 30 900,- Kč, vodné 3514,- Kč,
spotřeba materiálu 103 009,-Kč, telefonní poplatky 12 070,- Kč, přepravné
19 523,- Kč, revize 4 041,- Kč, fond solidarity 28 851,- Kč;
opravy celkem 438 316,-Kč, z toho opravy nemovitostí památky 110 653,Kč, ostatní 22 883,- Kč; za opravu varhan 300 000,- Kč; na odeslané sbírky
bylo vybráno a odesláno 103 891,- Kč.
K dnešnímu datu (24. 12. 2015) se na varhany vybralo 750 750,- Kč
Veliká podpora Papežského misijního díla. Upřímně Pan Bůh zaplať.
P. Filip Foltán

Sv. František Saleský
Postavení:
Narození:
Úmrtí:
Patron:
Atributy:
Památka:

biskup, učitel církve
1567
1622
spisovatelů a katolického tisku,
salesiánů
svatozář, psací potřeby, biskupské
atributy, srdce
24. ledna

František, potomek venkovské šlechty,
pocházel
z Francie,
z oblasti
Savojska.
Vystudoval v Paříži filozofii a právo, poté se stal knězem. Katolickou víru
čtyři roky šířil v protestantském kraji, kde žádný jeho předchůdce neuspěl.
Kalvinisté zde nejprve chtěli Františka zabít, nakonec si je ale získal svou
láskou. Přivedl tak zpět na katolickou víru desetitisíce jinověrců. Roku
1602 byl zvolen biskupem v Ženevě. K sobě byl tento světec přísný,
k druhým ale laskavý a ohleduplný. Zemřel z lásky na vyčerpání již ve
věku 55 let.
Mladý František procházel ve věku 19 let krizí víry. Byl silně
ovlivněn kalvinistickým učením o tzv. predestinaci, tedy předurčení. To
tvrdilo, že člověk se dostane do nebe pouze na základě jakéhosi vyvolení,
tedy nehledě na zásluhy. Svatý František tehdy upadl do beznaděje, protože
uvěřil tomu, že bude zatracen a nebude mít možnost na věčnosti milovat
Boha. Nakonec se ale rozhodl milovat a oslavovat Pána již svým
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pozemským životem. Modlil se třeba takto: „Bože, obětuji ti celé své srdce,
a kdyby se stalo, že bych tě nesměl milovat v nebi, chci tě milovat, alespoň
pokud žiji."
Slavné citáty:
„Jako se učí dítě pomalu chodit, tak se učíme milovat, když se prostě
milovat pokoušíme."
„Nechci žádnou zvláštní, neklidnou smutnou a mrzutou zbožnost, nýbrž
mírnou, vlídnou, příjemnou a přátelskou; prostě svobodnou a veselou
zbožnost, která je milá Bohu i lidem."
„Lepší je mlčet, než dokazovat pravdu bez lásky."
„Pravda ať je vlídná."
„Kdyby mi nepřítel vyloupl jedno oko, druhým se na něj přátelsky
podívám."
Modlitba svatého Františka Saleského k andělu strážnému:
„Můj svatý anděle! Ty jsi od mého narození mým ochráncem. Tobě svěřuji
dnes své srdce, předej je mému Spasiteli, jemuž jedinému má náležet. Ty jsi
ochráncem mého života. Buď také mou útěchou ve smrti. Posiluj mou víru,
upevňuj mou naději, zapaluj ve mně božskou lásku! Dopřej mi, abych
netrpěl úzkostí pro minulý život, neznepokojoval se přítomným a neděsil se
budoucího. Posiluj mě ve smrtelném zápasu, povzbuzuj mou trpělivost,
dodej mi pokoje. Vypros mi milost, aby mým posledním pokrmem byl chléb
andělů; mými posledními slovy Ježíš, Maria, Josef, posledním vydechnutím
byl dech lásky a tvoje přítomnost buď mou poslední útěchou. Amen."
Takto se František modlíval, když byl na dně svých sil:
„Rozpomeň se, nejlaskavější Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys
opustila toho, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo
prosil o tvou přímluvu. V této důvěře se také já k tobě utíkám, Panno panen
a Matko. K tobě přicházím, před tebou stojím, já, kající hříšník. Dobrá
Matko Slova, neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš."
Každé ráno tento světec začínal znamením kříže. Tím svěřil celý
svůj denní program do Božích rukou a připomněl si, jak je sám bezmocný.
Tímto gestem se můžeme inspirovat i my. Každodenní opakování těchto
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slov nám pomůže, abychom více dokázali odevzdávat všechny své obtíže i
radosti Bohu:
Když se dotknul čela: „Sám za sebe nemohu nic,“
když se dotknul hrudi: „S Bohem mohu všechno,“
když se dotýkal ramen: „Chci dělat vše jen z lásky k Bohu.“
Nakonec sepnul ruce se slovy: „Bohu sláva a mně pohrdání.“
zpracovala Eliška Dvořáková

Čtení Bible – Evangelium podle Lukáše I
Doba vzniku evangelia v r. 85 ± 5-10 let. Autorem je podle tradice
(2. stol.) lékař Lukáš, spolupracovník a průvodce sv. Pavla. S menší
jistotou je doloženo, že pocházel z Antiochie.
Autor je podle textu evangelia vzdělaný, řecky mluvící, literárně na
výši, znal židovské Písmo v řeckém překladu, nebyl očitým svědkem
Ježíšova pozemského působení. Evangelium sepsal na základě Markova
evangelia, sbírky Ježíšových výroků a dalších tradic - ústních či sepsaných,
které měl k dispozici. Pravděpodobně nebyl židovského původu, ale možná
před tím, než se stal křesťanem, konvertoval k židovství. Nepocházel
z Palestiny.
http://ktf.cuni.cz/~brozj/distancni/lukas.html

Vánoční píseň
Ve vesničce jménem Obendorf, žil kněz, otec Moor. Právě uděloval
dětem z farního sboru ponaučení o tom, jak mají o Štědrém večeru zpívat.
Pod klenbou se šířilo veselé štěbetání a chichotání.
„Klid. Začínáme!“
Ale jak otec Moor zmáčkl klávesy, z útrob varhan vyšly podivné
zvuky, a pak zas a znovu. „To je divné,“ kroutil hlavou kněz. Otevřel
dvířka a z těla varhan vyběhlo deset nebo dvacet myší, jako když do nich
střelí, a za nimi kočka. Chudák otec Moor. Co teď? Varhanní měch byl na
několika místech prohryzaný. „No nic, obejdeme se bez varhan,“ pomyslel
si.
Jenomže děti se vrhly za myší rodinou a kočkou a v kostele
nezůstala ani noha. Varhany jsou poničené a sbor se mu rozprchl. Takhle
vánoční písně těžko nazkoušejí.
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Otec Moor byl smutný. Právě když klečel před hlavním oltářem,
vzpomněl si na svého přítele Franze Grubera, který učil v místní škole.
Nejenže to byl varhaník, ale také uměl hrát na kytaru.
Když otec Moor zaklepal na jeho dveře, Franz opravoval školní
práce. „Musím vymyslet něco nového na půlnoční mši. Nějakou
jednoduchou písničku, při které bys mě mohl doprovázet na kytaru. Už
jsem dal dohromady text. Teď bych jen potřeboval, abys k němu složil
hudbu… Ale rychle, prosím tě, spěchá to!“
Jakmile za otcem Moorem zapadly dveře, vzal Gruber do ruky
kytaru, prohlédl si text a začal hledat vhodnou melodii.
Přesně o půlnoci 24. prosince 1818 byl farní kostel plný věřících.
Otec Moor sloužil mši. Když slovy Lukášova evangelia oznámil narození
Spasitele, zamířil s mistrem Gruberem k jesličkám a rozechvělým hlasem
zanotovali: „Stille Nacht, Heilige Nacht (Tichá noc, přesvatá noc).“
Píseň dozněla a v kostele zavládlo ticho.
Ale vzápětí ji s nimi opakovala Ježíškovi celá vesnice. A od té doby
se tato píseň zpívá nejen v Obendorfu, ale po celém světě.
Stala se jednou z nejoblíbenějších písní.
A co otec Moor a Franz Gruber? Žádný z nich neměl čas si
uvědomit, jak velký dar dali světu bez nároku na odměnu.
Bruno Ferrero: Vánoční příběhy pro potěchu duše; zpracovala Aneta Pokorná

Mše svaté s intencemi v lednu 2016
Pátek 1. ledna
Slavnost MATKY
BOŽÍ, PANNY MARIE
– zasvěcený svátek
Sobota 2. ledna
Památka sv. Basila
Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupů
Neděle 3. ledna
Slavnost ZJEVENÍ
PÁNĚ

7:00 Za farnost
8:30 Za Bohuslavu Filipovou, rodinu
Pospíchalovu a Filipovu
10:00 (Sirákov)

-

Mt 22
7:30 Za rodiče Polreichovy a duše
v očistci
7:00 Na poděkování za 40 let
společného života s prosbou o
další pomoc a ochranu
8:30 Za farnost

-
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10:00 (Sirákov) Za Marii a Jaroslava
Jelínkovy, Jana Slámu a jejich
rodiče.
Pondělí 4. ledna
Pondělí po oktávu
Narození Páně
Úterý 5. ledna
Úterý po oktávu N. P.
Středa 6. ledna
Čtvrtek 7. ledna
Čtvrtek po Zjevení Páně
Pátek 8. ledna
Pátek po Zjevení Páně
Sobota 9. ledna
Sobota po Zjevení Páně

Neděle 10. ledna
Svátek křtu Páně

Pondělí 11. ledna
Úterý 12. ledna
Středa 13. ledna

Čtvrtek 14. ledna
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17:30 Za Františka Toufara, otce,
rodiče Kolouchovy a celou přízeň

Mt 23

17:30 Za dar víry, zdraví a Boží
požehnání pro celou rodinu
17:30 Za Václava Halmu, manželku,
děti a celou přízeň

Mt 24

17:30 Za kněžská a řeholní povolání

Mt 26,135
Mt 26,3675
Mt 27,131

17:30 Za děti a mládež
7:30 Za Karla a Ludmilu Havlíčkovy,
dceru Vlastu, vnuka Zdeňka a rod
Zikmundů
7:00 Za farnost
8:30 Za rodinu Frömlovu, Mokrých a
Javorovu
10:00 (Sirákov) Za Františka
Chvátala, 4 syny, snachu Marii,
vnuka Pavla a celý rod Zichů a za
dar zdraví a Boží ochrany pro celou
rodinu
17:30
Za
Josefa
Pokorného,
Jaroslavu Pokornou, její rodiče a
sestru a za rodinu Duranovu
17:30 Za rodiče Holcmanovy a
Uttendorfských, jejich rodiče a za
živé i zemřelé těchto rodin
17:30 Za rodiče Eliášovy, syna
Josefa, dceru Alenu a duše
v očistci
17:30 Za rodiče Musilovy, Veselých,
oboje jejich rodiče a sourozence a

Mt 25

-

Mt 27,3266
Mt 28

Lk 1,1-38

Lk 1,3980

Pátek 15. ledna

Sobota 16. ledna

Neděle 17. ledna
2. neděle v mezidobí

Pondělí 18. ledna
Památka Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů
Úterý 19. ledna

Středa 20. ledna
Čtvrtek 21. ledna
Památka sv. Anežky
Římské, panny a
mučednice
Pátek 22. ledna
Sobota 23. ledna
Neděle 24. ledna
3. neděle v mezidobí

duše v očistci
17:30 Za Stanislava Enderle,
manželku, rodinu Štohanzlovu,
Hübelbauerovu,
Horských,
Kosourovu a celou přízeň
7:30 Za rod Holcmanů, Dienerů,
celou přízeň a duše v očistci
7:00 Za Václava a Miladu Fejtovy,
rodiče Vlčkovy a všechny živé i
zemřelé těchto rodin
8:30 Za farnost
10:00 (Sirákov) Za rodinu Zitovu,
rodinu
Neubaurovu,
Žofii
Perníčkovou a duše v očistci.

Lk 2

Lk 3
-

17:30 Za dar víry, zdraví a Boží
požehnání pro celou rodinu

Lk 4

17:30 Na poděkování za přijatá
dobrodiní s prosbou o Boží
ochranu
17:30 Za rodiče Augustinovy a
Uttendorfských, jejich rodiče,
bratra Jaromíra, syna Davida a
živé i zemřelé těchto rodin

Lk 5

17:30 Za rodiče Karla a Marii
Sobotkovy, Anežku Sobotkovou,
její rodiče a duše v očistci

Lk 7

17:30 Za Marii a Františka Bártovy a
oboje rodiče
7:30 S prosbou za dar zdraví a Boží
ochranu pro celou rodinu
7:00 Za farnost
8:30 Za Stanislava Bártu a celou
živou i zemřelou přízeň
10:00 (Sirákov) Za Antonína
Ondráka, bratra Josefa a za rodiče,

Lk 8

Lk 6

Lk 9,1-27
-
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rodiče Kučerovy, rodiče Flesarovy
a syna Pavla.
Pondělí 25. ledna
Svátek Obrácení sv.
Pavla, apoštola
Úterý 26. ledna
Památka sv. Timoteje a
Tita, biskupů
Středa 27. ledna
Čtvrtek 28. ledna
Památka sv. Tomáše
Akvinského, kněze a
učitele církve
Pátek 29. ledna
Sobota 30. ledna

Neděle 31. ledna
4. neděle v mezidobí

17:30 Za rodiče Pokorných, syna,
rodinu Filipovu a duše v očistci

Lk 9,2862

17:30 Za Petra Brabce, jeho otce
Zdeňka, oboje prarodiče a Janu
Havlíčkovou
17:30 Za živou a zemřelou rodinu
Havlíčkovu a Pejchalovu

Lk 10

17:30 Za rodinu Šenkýřovu
Kunderovu a duše v očistci

a

17:30 Za Andělu Kašpárkovou,
manžela, sestru a živé i zemřelé
těchto rodin
7:30 Za Jaroslava Ropka a celou
živou a zemřelou přízeň
7:00 Za farnost
8:30 Za Václava Enderle, rodiče a
sourozence
10:00 (Sirákov) Za Annu a Felixe
Peřinovy, za Blanku Peřinovou,
rodinu Růžičkovu a za duše v
očistci.

Lk 11
Lk 12,134

Lk 12,3539
Lk 13
-

Změny vyhrazeny
Uzávěrka příštího čísla farního listu je 24. ledna 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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