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Motto: 

„V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus 

Pán.“ 

(Lk 2,11) 

 
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
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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: 

Prosinec 2017: 

▪ Všeobecný úmysl: Za seniory, aby našli v rodinách 

a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí 

a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.    

▪ Národní úmysl: Za vytrvalost v modlitbě 

▪ Farní úmysl: za dobrou přípravu na příchod Pána do našich 

srdcí. 

Leden 2018: 

▪ Všeobecný úmysl: aby křesťané i ostatní náboženské menšiny 

v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě. 

▪ Národní úmysl: za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám 

v naší zemi. 

▪ Farní úmysl: za svornost farního společenství.    

Anděl Páně…  

Slovo kněze 

Milí farníci, 

před námi je advent a doba vánoční. Advent je dobou přípravy. 

Připravovat se člověk může různě. I na setkání s Božím synem se 

mohou lidé připravovat různě. V desáté kapitole evangelia podle 

Lukáše je příběh o dvou ženách a jejich setkání s Ježíšem. Ty dvě ženy, 

Marie a Marta, pojaly setkání s Ježíšem dost odlišně. Marta to myslela 

dobře, jenomže se starala o spoustu podružných věcí a zapomněla na to 

nejdůležitější. Zatímco Marie, ta se naopak na to nejdůležitější 
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soustředit dokázala. Posadila se Ježíšovi k nohám a naslouchala tomu, 

co jí říká.  

Zmíněná část evangelia o Marii a Martě se sice v adventní ani vánoční 

době při bohoslužbách nečte, ale může nám být inspirací. Inspirací 

pro to, abychom se nenechali zcela pohltit předvánočním úklidem, 

sháněním dárků, pečením cukroví a dalšími činnostmi, ale abychom si 

vyhradili čas na setkání s Ježíšem.  To neznamená, že bych měl něco 

proti dárkům, úklidu nebo cukroví. To ne. Jenom chci říci, že tím 

největším dárkem pro naše blízké může být to, když z našeho jednání 

vůči nim bude vyzařovat Boží láska. A to se může stát jedině tehdy, 

když se podobně jako Marie nejprve posadíme k Ježíšovým nohám 

a budeme Mu naslouchat. Ale i dárek, který našim blízkým pomůže 

v setkání s Ježíšem – třeba nějaká kvalitní duchovní literatura 

nebo nahrávka nějaké duchovní obnovy jsou právě tím, co má trvalou 

hodnotu a o co nepřijdou.  

Advent by pro nás tedy měl být dobou, kdy se opět staneme alespoň 

o něco bdělejšími na Boží volání a alespoň o něco ochotnějšími se 

podle tohoto Božího hlasu zařídit. A když se člověk podle tohoto 

Božího volání, jak nám ho zprostředkoval třeba právě Jan Křtitel, 

zařídí, pak dříve či později nadejde v jeho životě chvíle té vánoční 

a třeba i velikonoční radosti. Radosti z Boha, který je nejenom mnohem 

jiný než my, ale také je nám velmi blízký a záleží mu na nás natolik, 

že k nám na zem poslal svého jediného Syna, aby nás zachránil.        

A tak bych chtěl nám všem popřát, abychom si vždycky, nejenom 

uprostřed předvánočního shonu, dokázali podle příkladu oné Marty 

udělat čas na to nejdůležitější, čas na setkání s Ježíšem. Kéž se nám to 

s Boží pomocí daří.  

Krásný advent a ještě krásnější Vánoce.  

 P. Zdeněk Sedlák 

Modlitba 

Pod ochranu Tvou 

Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko. Neodmítej naše 

prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás 

vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, 

orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás 

doporuč, k Synu svému nás doprovoď. 
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Akce, události, nabídky, upozornění 

● 1.12. (pátek) pastorace nemocných (Nížkov); od 16:30 tichá 

adorace a sv. smíření 

● 3. 12. (neděle) – žehnání adventních věnců; tradiční předvánoční 

prodej knih 

● 6.12. (středa) mše sv. zaměřená na děti a sv. Mikuláše; na závěr 

mše sv. setkání dětí s Mikulášem  

● 7.12. (čtvrtek) pastorace nemocných (Buková); od 17 hod. 

adorace 

● 8.12. (pátek) pastorace nemocných (Poděšín + Sirákov); misijní 

klubko 

● 9. – 10.12. (sobota a neděle) výstava betlémů, 

mše sv. v DPS, předvánoční spaní dětí na faře – termíny budou 

ještě upřesněny 

● 11. 12. (pondělí) setkání dětí na faře 

● 16.12. (sobota) odpoledne koncert Tria Consonanza v kostele 

sv. Mikuláše 

● 17.12. (neděle) předvánoční rozšířené zpovídání Nížkov; 

vánoční jarmark 

● 24.12. (4. neděle adventní) v Sirákově pouze mše sv. v 16 hod. 

(už večerní ze Slavnosti Narození Páně, tj. vánoční), v Nížkově 

kromě dopoledních adventních mší sv. také ve 22 hod. tradiční 

„půlnoční“  

● 25.12. Slavnost Narození Páně – zasvěcený svátek, nedělní 

pořad mší sv., v 15 hod. jesličková pobožnost 

● 26.12. Svátek sv. Štěpána, nedělní pořad mší sv., v 17 hod. 

vánoční koncert 

● 27.12. (středa, Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty) při mši 

sv. žehnání vína  

● 31.12. (neděle) Svátek svaté rodiny, nedělní pořad mší sv. 

● 1.1. (pondělí) Slavnost Matky Boží, Panny Marie, zasvěcený 

svátek, nedělní pořad mší sv. 

● 4.1. (čtvrtek) od 17 hod. adorace 

● 5.1. (pátek) pastorace nemocných (Nížkov); od 16:30 tichá 

adorace a sv. smíření 

● 6.1. (sobota) Slavnost Zjevení Páně; při mši sv. žehnání vody, 

křídy a kadidla 
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● 8. 1. (pondělí) setkání dětí na faře 

● 11.1. (čtvrtek) pastorace nemocných (Buková); 

● 12.1. (pátek) pastorace nemocných (Poděšín + Sirákov); misijní 

klubko 

● 18.1. – 25.1. týden modliteb za jednotu křesťanů 

● 21.1. (neděle) ekumenická bohoslužba v kostele sv. Mikuláše 

v Nížkově (v 16 hod.)   

● 22. 1. (pondělí) setkání dětí na faře 
 

Úklid fary: 16. 12. Zvolánková Marie  

Změny vyhrazeny 

Okénko (nejen) pro děti  

Milí čtenáři farního listu,  

 

     rádi bychom vás informovali o změně, která proběhne s vydáním 

tohoto čísla farního listu. Po dohodě s duchovním správcem naší 

farnosti oddělujeme dětskou přílohu od farního listu. Důvodem je snaha 

zvýšit motivaci dětí k vyplňování dětské přílohy. Vrátíme se tedy do 

starého režimu, kdy se přílohy odevzdávaly a děti za ně získávaly 

sladkou odměnu. 

 

     Dětská příloha se bude rozdávat vždy první pátek v měsíci (tedy 1. 

12., 5. 1., atd.)  na dětské mši svaté. Poté bude k dispozici vzadu na 

stolečku v kostele. Datum odevzdání bude uvedeno v příloze.  

 

     A kam vyplněnou přílohu odevzdat? Vzadu na stolečku bude 

krabice, kam budou děti moct vhodit podepsanou a vyplněnou přílohu.  

 

     Odměny se budou dávat po dětské mši svaté na první pátek v měsíci. 

 
Redakce farního listu 
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Okénko (nejen) pro mládež  

Zmizení 

   „Misionářská stanice Kifungilo leží v pohoří Usambara v Africe. Žila 

jsem tam šest let, vyučovala jsem sirotky a starala jsem se o ně jako 

matka dětské vesničky. 

   Prosinec patří v této oblasti k měsícům, kdy je největší horko. Byly 

Vánoce a naše děti nemohly odjet domů. Neměly už žádné rodiče 

nebo je jejich rodiče prostě nechtěli vidět. 

   Jako každoročně jsme dětem připravili pěknou slavnost – a k tomu 

patří stavění našich jesliček. Nejhezčí místo v kapli byl výklenek 

nedaleko bočních dveří. Tam stáli pod opravdovými palmami Maria 

a Josef, pastýři s ovcemi a uprostřed leželo Jezulátko. Děti pozorovaly 

jesličky užaslýma očima a zpívaly své písně, například: „Lalla kitoto 

cha mbingu.“ To znamená: Spi dítě z nebe. 

   Všichni jsme chtěli, aby se Božské dítě u nás cítilo vítané. Naše děti 

přece dobře věděly, jak tvrdý osud má člověk, kterého nikdo nechce. 

Po obědě Štědrého dne, když jsme jesličky postavili, pražilo na malou 

vesničku tropické slunce. Mnozí z nás šli ještě z kaple domů. V pět 

hodin jsme šli na pobožnost do kostela a navštívili jsme samozřejmě 

v kapli naše jesličky. Ale jaké nás čekalo zděšení! Jezulátko tam 

neleželo! Zmizelo. 

   Co teď? Chtěli nás pozlobit kolemjdoucí nekřesťané?  Ani naše děti 

neměly tušení, co se s Jezulátkem mohlo stát. V tom jsme ale zjistili, 

že mezi námi chybí Lela, citlivé sedmileté děvčátko. Hledali jsme ji 

po celé vesnici. Nakonec jsme ji našli v nedalekém lesíku. Táhla 

za sebou velkou krabici. Když jsme se jí ustrašeně ptali, proč není 

s ostatními v kostele a co má v té krabici, odpověděla: „Šla jsem 

s Jezulátkem na procházku. Vždyť přece potřeboval také trochu 

čerstvého vzduchu a společnost i jistotu, že v Kifungilo ho mají rádi!“ 

 

 
(Sr.Josefi Patreiderová/ www.pastorace.cz) 

         Zpracovala Aneta Pokorná  
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Okénko (nejen) pro seniory 

Nauč mě, Pane, umění malých kroků 

 

Pane, neprosím o zázrak, ale o sílu, pro všední život. – Nauč mě umění 

malých kroků.  

Obdař mě vnímavostí, abych jen tak neproklouznul životem a své dny 

si rozumně rozdělil. – Pomoz mi odlišit prvořadé od druhořadého 

a co nejlépe zvládnout to, co je mi nejblíže. Pomoz mi brát právě 

prožívanou hodinu za nejdůležitější.  

Chraň mě před strachem, že bych mohl promarnit svůj život. – Nedej 

mi to, co si přeji, ale to, co potřebuji. Dej ať vždy nechám Tebe 

a ostatní domluvit. Vždyť to nejdůležitější si člověk neříká sám. 

To nejdůležitější mu bývá sděleno. – Pošli mi v pravé chvíli někoho, 

kdo má odvahu říct mi pravdu s láskou. 

Chraň mě před naivní vírou, že v životě musí jít vše hladce. – Daruj mi 

střízlivé poznání, že těžkosti, neúspěchy, dokonce i pády a zklamání 

jsou součástí života, že díky jim rosteme a dozráváme.  

Ty víš, jak moc potřebuji přátelství. – Dej, abych dorostl do této 

nejkrásnější, nejtěžší, nejriskantnější a nejvzácnější záležitosti života.  

 
Antoine de Saint-Exupéry 

 

„Já jsem světlo světa, …..světlo života.“ 

 
Jsi milován!  Mám tě rád! 

Taková slova nám působí velkou radost, Hřeje nás u srdce, když nám 

někdo říká: „Jsi příjemný, milý člověk, mám tě moc rád.“ To dává 

našemu životu smysl. Najednou je život krásný. Práce nás baví 

a všechno jde jakoby samo. 

 

Bez lásky nelze žít. 

Člověk je doslova závislý na lásce. Ani v nadbytku a bohatství není 

člověk šťastný a spokojený. Být milován – to je pravé štěstí 

a spokojenost. 
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Milovaný a respektovaný. 

Mnoho lidí si stěžuje: „Mě ještě nikdo neměl doopravdy rád. O mě 

nikdo nestojí!“ S jakou radostí jim však můžeme říct: „Ty jsi milován! 

Možná o tom ani nevíš, ale sám Bůh ti projevil svou lásku.“ Své lásce 

k Tobě neklade žádnou podmínku. Neříká: „Budu tě milovat, až se 

změníš, až se polepšíš.“ Jeho láska je bezpodmínečná. 

A není to jen slovo – ale čin. Bůh nás tak miloval, že za nás obětoval 

svého Syna – Ježíše, aby naše viny byly odpuštěny. A každý, 

kdo v Ježíše věří, může získat pokoj pro svou duši a každý den žít 

z Božího odpuštění.  

Jsi milován – takový, jaký jsi! 

Boží láska znamená: Já si tě vážím.  

Boží láska znamená: Počítám s tebou. 

Boží láska znamená: Myslím na tebe. 

Boží láska znamená: Mluvím s tebou. 

Boží láska znamená: Naslouchám ti. 

Boží láska znamená: Jsem stále s tebou. 

Jsi milován – právě takový, jaký jsi! 
 

z evangelizační brožury vybrala Jana Vosmeková 

 

Inspirace ke svatosti 

Sv. Vít 
Kdy žil: na přelomu 3. a 4. století 

Věk: cca 7–12 let  

Původ: Sicílie, Itálie 

Čemu bychom se od něj měli přiučit: odvaha žít v pravdě i v přímém 

ohrožení života 

Patron: mladých lidí, rybářů, herců, tanečníků, české země, pomocník 

proti epilepsii, hadímu uštknutí, kousnutí psem a bleskům 

Svatořečení: prohlášen za svatého prvními křesťany  

Připomínka: 15. června 

Zajímavost: je uctíván jako jeden ze čtrnácti pomocníků (svatí, u nichž 

se mělo zato, že jejich přímluva je obzvláště účinná, především proti 

různým nemocem – dále je to například sv. Jiří, sv. Barbora atd.), 

jméno Vít znamená v překladu veselý, živý.  
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Svatý Vít se pravděpodobně narodil okolo roku 293 v městě Mazara del 

Vallo na jihozápadním pobřeží Sicílie. Jeho otcem byl pohan Hylas.  

Vlivem výchovy křesťanské chůvy Crescentie a jejího muže Modesta, 

kteří mu dali vzor pravé křesťanské lásky, si zamiloval Ježíše a vložil 

v Něj svou důvěru.  

Když je Vítovi asi 12 let, propuká v Římské říši kruté pronásledování 

křesťanů císařem Diokleciánem. Jeho rodina si uvědomuje, že pro ně 

začíná být Vítova víra nebezpečím, a tak na něj naléhají, aby se své víry 

vzdal. Vít však odmítne.  

Postupem času je Vítovo chování nápadné i římským hodnostářům. 

Jednoho dne se jeden z nich dotázal Hylase, proč Vít neuctívá římské 

bohy. Hylas označuje svého syna jako křesťana a tím jej vydává 

římským úřadům. 

Vít je nejprve zmrskán, poté vyslechnut a nakonec dostává lhůtu 

na rozmyšlenou, zda se vzdá své víry, aby si zachránil svůj život. Zbitý 

a ponížený Vít se ale své víry nehodlá zříct. V nestřežený okamžik se 

mu společně s Crescentií a Modestem daří uprchnout na Sicílii.  

Tam jsou všichni tři zadrženi římskými úřady a mučeni. Jedna z legend 

vypráví, že je sv. Vít vhozen do kotle vařící vody, z níž se ovšem 

vynoří osvěžen, a lev, jenž je poslán, aby ho trýznil, mu líže nohy. 

Podle této legendy vysvobodí sv. Víta, Crescentii a Modesta z mučení 

anděl, který je dovede do Lukánie, kde následně umírají. 

Podle jiné legendy je sv. Vít po zatčení nejprve ponořen do smolného 

kotle a pak přetržen na skřipci. 

Další legendy zase vypravují příběh o útěku Víta s Modestem 

do Lukánie. Vít měl při tomto útěku zbavit Diokleciánova syna 

posedlosti démonem, avšak pro svou vytrvalost v křesťanské víře byl 

přesto nakonec popraven. 

 V českých zemích je sv. Vít uctíván jako jeden z patronů české země. 

Část jeho ostatků (rameno) dostal darem od německého krále Jindřicha 

I. Ptáčníka český kníže sv. Václav (1. polovina 10. století). Ten pak 

na Vítovu počest nechal vybudovat v Praze čtyřapsidovou rotundu. 

Karel IV. v roce 1355 získává další část Vítových ostatků z Pavie 

a ukládá je do nového chrámu stavěného na Pražském hradě, 

který dostává jméno svatý Vít. 

 
Mládež z Nížkova 
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Láska v nás 

Snad každý normální člověk touží po tom, aby jej měl někdo rád. 

Většina z nás má radost i z toho, když dává lásku druhým. Měli bychom 

si ale dát pozor na to, kdy jsou naše kroky vedeny láskou a kdy už 

pouze sebeláskou. Existují lidé, kteří odmítají existenci nesobecké 

lásky. Prý jsme my lidé jenom vypočítaví…pokud děláme věci, 

které na první pohled vypadají jako láskyplné a sebedarující, jedná se 

ve skutečnosti jenom o skryté obdarování sama sebe. K altruismu má 

prý naše chování přece jen daleko, protože dáváme, abychom dostávali. 

Je tomu skutečně tak? Myslím, že bychom k sobě měli být zcela 

upřímní a říct si, že tu pravou sebedarující lásku vlastní silou rozdávat 

nedokážeme. Zřejmě jediný, komu se tohle skutečně povedlo, byl Ježíš. 

Ten se nám daroval svým životem, svou smrtí i svým vzkříšením. 

Pokud jsou mezi námi lidé schopní opravdové lásky, mají v sobě právě 

Ježíše, skrze kterého tu lásku mohou dávat. Ježíš je našim průvodcem 

k nalézání vlastní schopnosti milovat. Proto bychom se neměli bát ho 

zvát do našich vztahů. Jsme jím přece zváni k tomu, abychom měnili 

svět. A svět začíná už v našich srdcích. 
 

Jiří Enderle ml.   

K zamyšlení 

   Sešla se skupinka mužů, jeden se zeptal ostatních, co pro ně 

znamenají Vánoce. 

Druhý odpověděl: „Je to čas, kdy si můžu aspoň na jeden den v roce 

doopravdy vydechnout. Sice tomu předchází celoroční dřina 

a předvánoční období plné stresu, ale zaplať Pán Bůh za to.“ 

„Pro mě Vánoce nic neznamenají, nechápu, proč by na sebe lidé měli 

být týden v roce hodní, když si jinak nemůžou přijít na jméno,“ dodal 

další z nich. 

Ozval se jeden starý muž: „Pánové, nevím, na co si stěžujete, za mého 

mládí jsme byli rádi, že jsme si mohli vůbec dát kapra a salát.“ 

Zpovzdálí je poslouchala jedna holčička a říká: „Já vím, o čem jsou 

Vánoce.“ Pánové na ni nedůvěřivě pohlédnou a čekají, co z ní vyleze. 

„Vánoce jsou o lásce,“ říká holčička. Jeden z nich si říká: „chudák 

děvče, ještě neví, o čem život je.“ Druhý má pro její naivitu pochopení 
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a říká: „No jasně, o lásce, maminka napeče cukroví, tatínek donese 

kapra, Ježíšek dárky…“ 

„Myslím, že to nechápete,“ odpověděla holčička. Dva mladší pánové 

zkoprní, zatímco starý muž trpělivě čeká, co se z toho vyklube. 

„Pán Ježíš se stal miminkem a narodil se ve stáji se zvířátky, vy byste to 

udělal? Víte, jak to tam muselo být nepohodlné? To není jako teplá 

postýlka.“ 

Starý muž nad těmi slovy přemýšlí a pak říká: „Ale holčičko, 

vždyť Ježíš se nejspíš ani vůbec nenarodil o Vánocích.“ 

„To je jedno, ale narodil se.“ Říká holčička a pak dodává: „A já vím, 

že mě má rád.“ 

  

A co znamenají Vánoce pro Tebe? 

 
http://www.jesusmyhero.cz/co-pro-tebe-znamenaji-vanoce/#more-1871 

 

Neodpuštění jako blokáda přímluvné modlitby 

„Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se 

modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve.“ 

„Kdo nenávidí svého bratra, je vrah.“ (Jn 3,15) 

 

      Proč je tak nutné, aby přímluvnou modlitbu (nebo raději jakoukoli 

modlitbu) předcházelo odpuštění? Jestliže totiž neodpustím, nebude mi 

odpuštěno a MÉ HŘÍCHY BUDOU STÁT MEZI MNOU A BOHEM 

JAKO HRADBA. O tom mluví prorok Izajáš: 

     „Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není 

zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje 

od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, 

PROTO NESLYŠÍ.“ (Iz 59, 1-2) 

     Tohle je vážná věc, která nám často uniká: I kdybych šla dvakrát 

denně ke svátosti smíření a s vírou vyznávala své hříchy Bohu, 

jestliže se stavím k modlitbě a „mám něco proti někomu“, moje 

neodpuštění třeba i jedinému člověku znemožňuje, aby mě Bůh zahrnul 

do svého milosrdenství, abych směla přistoupit před jeho tvář jako jeho 

dítě a směla přednášet potřeby své i druhých. „Proto neslyší…“ 

     Troufám si tvrdit, že MNOZÍ LIDÉ UTRÁCEJÍ ČAS MODLITBOU 

– protože neodpouštějí! 
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Neúčinná modlitba za bližní 

     „Zdalipak půst, který si já přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, 

rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? (…) tehdy 

vyrazí jako jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána (…) Tehdy 

zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš a on se ozve: TU JSEM!“ (Iz 

58,6.8.a.9.) 

 

Otec alkoholik 

     Jedna žena mi napsala svědectví o tom, jak se mnoho let s mnoha 

lidmi modlila za svého otce, který byl otrokem alkoholu. Až ve věku asi 

třiceti let jí došlo, že mu vlastně ještě neodpustila, zvláště roky svého 

dětství, které byly díky tatínkově závislosti velmi krušné. Napsala mi: 

„V té chvíli jsem si uvědomila, že jsem tatínkovi nikdy neodpustila, 

že pije. Modlila jsem se za něj proto, aby byl doma klid, abych měla 

hodného tátu jako dřív. Ale vůbec jsem jej nepřijala takového, jaký je.“ 

Potom poprosila dvě sestry o modlitbu, aby byla schopna odpustit. 

Po chvíli vnitřních bojů přišlo vítězství – byla ochotná přijmout otce 

bez podmínek. A co se nestalo: „Po měsíci přišel šok. Tatínek 

onemocněl. Přestal chodit do práce, ale také do hospody. Dnes je tomu 

pět let. Tatínkovo zdraví je dobré, ale do hospody si zajde jen velmi 

zřídka, stal se z něho jiný člověk. DVACET LET JSME SE MODLILI, 

A NIC SE NEDĚLO. MĚSÍC POTÉ, CO JSEM MU ODPUSTILA, 

PŘESTAL PÍT. Brzy nato se upravily i moje vážné zdravotní 

problémy.“ A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti 

druhým máte. Jestliže však neodpustíte, ani váš Otec, který je 

v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení.“ (Mk 11,25) 

Paní v kožichu 

     Při jedné farní evangelizaci (ještě za působení s misijním týmem 

z Malty) jsem měla za úkol říci před plným kostelem své svědectví 

o tom, co Bůh učinil v mém životě. Mluvila jsem také o tom, jak Bůh 

vyslýchá modlitby za druhé… 

     Po skončení programu za mnou přišla starší paní v krásném kožichu 

a obořila se na mne: „Teď mi teda vysvětlete jednu věc: Jak dlouho se 

mám ještě modlit za ty svoje tři holky?! To jako Pán Bůh zřejmě 

někoho slyší, a jiného neslyší, co? To on si vybírá, koho uslyší, ne?“ 

     Co jsem na to měla říci? Protože jsem viděla tu sevřenost na tváři 

(která vždy odráží stav srdce) a její arogantní postoj vůči Bohu, zamířila 
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jsem své pátrání jinam: „Paní, když se za své dcery tolik modlíte – už 

jste jim odpustila?“ (Někdy se totiž lidé modlí za druhé, a přitom jim 

zazlívají mnoho věcí. Jejich modlitba se velice podobá „vytahování 

třísky“ s trámem ve vlastním oku, a její výsledek je svazující). 

     Paní však odpověděla bez zaváhání: „Ale samozřejmě, copak mohu 

nemít ráda své děti?  Nejvíc se mě natrápila ta nejmladší… Tolik už s ní 

bylo ostudy…Ale když přijde, dala bych jí první poslední. Co by člověk 

neudělal pro své dítě!“ 

     Zase jsem byla se svým poradenstvím v koncích. V duchu jsem 

prosila Ducha svatého o světlo… V tom z ní vyjelo: „Ale ty chlapy, se 

kterýma se tahala, ty jsem vyfackovala z domu!!!“ 

     „Ale nemělo by se jim odpustit?“ namítla jsem. „Cože?!! Odpustit? 

Prosím vás! To je prostě uzavřená kapitola, ti už nepatří do našeho 

života… Ani mi o nich nemluvte!“ reagovala paní. 

      V tu chvíli mne konečně napadlo, jak jí věc vysvětlit. Přišlo mi 

na mysl ono místo z proroka Izajáše:“… vaše hříchy zahalily jeho tvář 

před vámi, proto neslyší.“ (Iz 59,2) Řekla jsem jí:“ Podívejte se, 

jestliže trváte na tom, že jim nemůžete odpustit, ani vaše hříchy 

nemohou být odpuštěny, a to i kdybyste chodila denně do kostela. Vaše 

hříchy (od vašeho dětství až po dnešek) stojí mezi vámi a Bohem 

jako nepropustná zeď. Vaše modlitba se vždycky zarazí na té zdi – 

a rozpleskne se dole o zem!“ 

     To zabralo. Paní zůstala chvíli zaraženě hledět a pak ze sebe 

vypravila: „A to jako myslíte, že bych měla odpustit i té Vonáskové, 

co s ní zpívám na kůru?“ 

     „No samozřejmě! A zkuste ještě zavzpomínat, jestli nemáte nějaký 

nevyřešený vztah v zaměstnání a tak …“ 

     „Já už do práce nechodím, jsem v důchodu. Ale tam jsem nemluvila 

s kdekým!“ 

     Na můj návrh, ať tedy společně všechny ty „zajatce“ odevzdáme 

Pánu, začala jmenovat a jmenovat…Když to nebralo konce, poradila 

jsem jí: „Víte co, běžte domů, najděte si tužku a papír, poproste Pána 

o světlo a vezměte to popořádku: Vaši rodiče, sourozenci, spolužáci 

ze školy, učitelé…atd. Až si je zapíšete, jednoho po druhém je předejte 

Pánu Ježíši a řekněte mu, že z vaší strany rušíte všechny jejich dluhy, 

ať si to v nebi klidně vyškrtá. A PAK SE ZAČNĚTE MODLIT ZA TY 

SVOJE HOLKY a já vám garantuji, že „Boží ucho není zalehlé, že by 

neslyšel.“ 
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     Paní odcházela celá zjihlá, s novou nadějí. Po nějakém čase jsem 

měla kdesi přednášku a z přední řady se na mne celou dobu zářivě 

usmívala jedna žena. Když bylo po všem, přistoupila ke mně a povídá: 

„Slyšela jsem jednu vaši kazetu o odpuštění. Že vy jste tam mluvila 

omně?!“ 

     Hrklo ve mně – kdo ví, kdo to může být… a co jsem tam vlastně 

řekla, jestli jsem něco nepřehnala…Ale ona trvala na svém: „No, jen si 

vzpomeňte! Ta paní v kožichu, jak se modlila za svoje tři holky… 

Říkala jste tam, že to neodpuštění bylo vidět na tváři. Tak co, poznáváte 

tu změnu?“ 

     „No jo… Však vidíte, že vás ani nemohu poznat!“ vykoktala jsem. 

(Ta změna byla ale opravdu neuvěřitelná.) 

     „Ovšem neřekla jste to tam přesně. Říkala jste, že těch lidí 

k odpuštění bylo nějakých dvacet, a to není pravda. Bylo jich třicet 

osm!“ (Poslouchal to jeden známý a hned se vmísil do hovoru: „To nic 

není! To já, když jsem si psal svůj seznam k odpouštění, tak jsem 

popsal tři stránky!“) 

     „A víte, co vám řeknu?“ dodala paní hrdě. „Tamhle jsou ty moje dvě 

dcery.“ Obě přišly i s manžely na duchovní obnovu… Asi po dvou 

letech jsem se na jiném duchovním programu setkala i s tou třetí, 

nejmladší, která přišla s matkou, a mohla jsem slyšet svědectví o tom, 

jak se drží Pána Ježíše ve velice těžkých životních podmínkách. 

 

„HLE, HOSPODINOVA RUKA NENÍ KRÁTKÁ NA SPASENÍ…“ 
 

 

Převzato z knihy Vězení s klíčem uvnitř    

Světová válka 

Ve farní kronice je volně vložený list s tužkou psaným soupisem 

padlých, nezvěstných, zajatců a invalidů z obce Nížkov z doby na konci 

první světové války. Je možné, že je to jen nedokončená pracovní verze 

a že soupis není úplný. Seznam zde s drobnými úpravami přepisuji; 

slova v originále velmi špatně čitelná, jsou s otazníkem.  
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Nížkov padlí 

1) Adolf Grodl, nar. 3/5 1874, ženatý, kovář v Nížkově č. 70, narukoval 

1914, v zajetí od 8. září 1914 v Kupinově v Srbsku, zemřel tamtéž 

1915.  

2) Němec František, nar. 4/10 1873 v Nížkově č. 7, ženatý, dělník 

v Nížkově č. 7, zemřel v Rusku u Chorupan 27/9 1915. 

3) Pokorný František, nar. v Neudeku 3/12 1880, příslušný do Nížkova, 

ženatý, zemřel v polní nemocnici v Manthen 11/8 1915. 

4) Holcman Jan, nar. 14/9 1888 v Nížkově č. 68, ženatý, syn Jana 

Holcmana, domkáře č. 68 a Františky roz. Perničkové, zemřel v Itálii 

1/6 1918. 

5) Kučera Eduard nar. 10/12 1880, svob. syn Jana Kučery a Karolíny 

roz. Rosecké ze Sázavy, narukoval 1914, byl na Rusku, zemřel po vál. 

útrapách v Nížkově dne 24/10 1916. 

6) Marek Adolf, nar. 13/1 1892 v Nížkově, svob. syn Longina Marka 

a Anny roz. Bruknerové, narukoval 1914 na Rusko, zemřel 24/11 1914 

na střevní tyfus v Miškolci v Uhrách. 

7) Sobotka Ferdinand, nar. 13/9 1880 v Nížkově č. 73, syn Jana 

Sobotky a Anny roz. Bělohradské z Nížkova č. 1 (?), narukoval 1916, 

zemřel v Hradci Králové v únoru 1917. 

8) Jaitner František, nar. v Neudeku, narukoval 13/5 1915 ve stáří 18 

let, padl 19/9 1915 na Rusku. 

9) Augustin Jindřich, nar. 13/7 1886 v č. 51, svob. syn Jana Augustina 

a Marie roz. Fišarovy ze Sirákova, narukoval na Itálii, padl 2/5 1915. 

10) Ficbauer Antonín nar. v Polné, 19 let, patřící do Nížkova, svob. syn 

Antonína a Marie, narukoval v březnu 1915 a padl 23/7 1915 v Rusku. 

Nížkov nezvěstný 

1) Augustin Josef, nar. 9/3 1893 v Nížkově č. 59, syn Antonína a Marie 

roz. Vábkové, byl na Rusku, od r. 1916 nezvěstný. 

Nížkov zajatci, kteří se vrátili 

1) Sobotka Antonín, nar. 28/4 1894 v Nížkově č. 66, syn Jana Sobotky 

a Marie roz. Havlíčkovy č. 29, byl v zajetí od 13/9 1915 až do 5/7 1918 

v Rusku Jekaterýnoslavská gubernie (?) (Pastuchovský Rudnik ?, šachta 

14). 

2) Činčera Adolf, nar. 24/4 1890 v Nížkově č. 23, svob. syn Jana 

Činčery a Marie roz. Slámovy z Věžnice č. 14, narukoval 1915, zajat 

1917 na Itálii. 
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3) Pujman Josef, nar. 30/3 1884 v Nížkově č. 8, syn Josefa a Kateřiny 

roz. Havlíčkové č. 39, přišel do zajetí 21/12 1914 u Gorlice (?), v zajetí 

byl v ruské Asii Ferganská oblast a ze zajetí přišel 26/8 1918. 

Invalidé 

Zikmund Josef, nar. 5/2 1894 v Nížkově č. 51, svob. syn Jana 

Zikmunda a Marie roz. Fišarovy, narukoval 1915, raněn 2/5 1915 

na Itálii. 
 

Zpracoval Jaroslav Jelínek 

Legenda o zlém pastýři 

Kdysi dávno žil jeden pastýř, který měl velmi nepříjemnou povahu. Byl 

to vzteklý muž, který se v jednom kuse na někoho, nebo na něco zlobil. 

   Nadešla svatá noc a pastýřům se zjevil anděl, který ohlašoval 

Ježíškovo narození. Jenom zlý pastýř zavrčel: „To je zase nějaký 

podvod.“ Jenomže právě té noci se stalo něco neobyčejného.  

   Jakýsi muž chodil od domu k domu a prosil o oheň. „Dobří lidé, 

pomozte mi, mé ženě se narodilo děťátko a potřebuji zapálit oheň, 

abych je oba zahřál.“ Byl to Josef.  

   Byla hluboká noc, všichni spali a nikdo ho neslyšel. Všude kolem 

vládla tma, ale znenadání kdesi v dálce zasvítila jiskřička. Josef se 

rozběhl tím směrem. Byl to oheň nerudného pastýře, který hlídal stádo, 

zatímco u nohou mu spali dva psi.  

   Když se Josef přiblížil, psi se probudili. Pastýř jim přikázal, aby se 

vrhli na vetřelce. S vyceněnými tesáky se rozběhli k Josefovi, ale místo 

toho, aby na něho skočili, znenadání se přikrčili a s kňučením si mu 

lehli k nohám.  

   Pastýř nechápal, co to má znamenat, a rozzlobil se ještě víc. Josef se 

však s pokojným výrazem na tváři klidně blížil k pastýři. „Příteli, dej 

mi, prosím, trochu ohně, abych jím mohl zahřát svou ženu a dítě,“ 

požádal Josef.  

   Pastýř se mu chystal od plic odpovědět, ale pak si vzpomněl, že toho 

cizince nepokousali psi, které na něho poštval a znejistěl. „Vezmi si, 

co chceš,“ odsekl. 

   Všechny kusy dřeva byly spáleny a v ohništi zbývaly už jen žhavé 

uhlíky. Muž s sebou neměl lopatku, kterou by je mohl nabrat. Starý 
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pastýř si toho všiml a zlomyslně zopakoval: „Jen si vezmi, kolik chceš.“ 

Josef nabral hrst uhlíků do ruky a s poděkováním odešel.  

     Pastýř zůstal stát, jako by do něj uhodil blesk. Ty uhlíky Josefovi 

vůbec nepopálily ruce! 

    „Co je to dnes za noc,“ říkal si pastýř, „že psi nekoušou a oheň 

nepálí?“ Pastýř se proto rozhodl, že bude toho zvláštního člověka 

sledovat.  

   A tak zjistil, že onen muž bydlí s rodinou v jakési jeskyni, v níž jsou 

vydáni napospas chladu. Když pastýř spatřil děťátko, jak s úsměvem 

na tváři spinká v jeslích, jeho studené srdce se trochu rozehřálo a zloba, 

která byla usazena v jeho srdci, pomalu odcházela. 

   Otevřel vak, vytáhl z něj ovčí rouno a podal ho ženě, aby měla dítě 

do čeho zavinout.  

   V tu chvíli si pastýř všiml, že všude kolem něho andělé zpívají o tom, 

že se právě narodil Spasitel, který osvobodí celý svět od zla.  Tehdy 

pochopil, proč té noci nikdo nemohl být zlý. Všude bylo plno radosti, 

hudby a zpěvu. Zaplavil ho pocit štěstí. Padl na kolena, děkoval Bohu 

a jeho oči se poprvé v životě naplnily slzami štěstí.    
(Bruno Ferrero; Vánoční příběhy pro potěchu duše), zpracovala Aneta Pokorná 

Svatý Mikuláš v naší farnosti 

Milé děti, milí rodiče, milí farníci, 

ve středu 6.12. v 17:30 bude mše svatá 

s návštěvou sv. Mikuláše. Svatý Mikuláš byl 

biskupem v Myře, kde se snažil měnit svět 

k lepšímu. Jeho štědrost byla obrovská. Vždy se 

snažil o to, aby pomáhal tam, kde je to opravdu 

potřeba. Dnes, když je svatý, snaží se svoji 

štědrost ukazovat všem, aby se jí učili i ostatní 

lidé. V Nížkově bude mít určitě nějakou tu 

drobnost i pro nás, proto se nebojte a přijďte! ☺ 

 

Jiří Enderle ml. 
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Kostel jako dům modlitby 

Milí farníci, 

kostel je místo zvláště uzpůsobené pro to, aby se zde člověk mohl 

setkávat s Bohem. Tou hlavní a zdaleka nejdůležitější předností kostela 

je přítomnost Pána Ježíše ve svatostánku.  

K těm dalším přednostem patří klid a ticho. Někdy, a týká se to i mne, 

býváme v pokušení v kostele před nebo po mši sv. vyřizovat věci, 

které bychom zde vyřizovat nemuseli anebo být zbytečně hlasití. Malé 

děti tyto věci ještě dobře nechápou, a tak se na ně za jejich občasný 

hlasitější projev jistě nikdo nebude zlobit.  Nás dospělé bych ale chtěl 

touto cestou poprosit, abychom se omezili na záležitosti naléhavé, a i ty 

abychom vyřizovali pouze hlasem tlumeným. Tím usnadníme našim 

bratřím sestrám dobře se na mši svatou připravit a po mši setrvat 

v klidném díkůčinění. Obojí má svoji důležitost.          

 
P. Zdeněk Sedlák, administrátor 

Tabulka lektorů na prosinec 2017 

PÁ 1           

SO 2     Pojmonová M.     

NE 3 

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 N. 

  

PO 4     Jindrová V.     

ÚT 5     Bártová J.     

ST 6     Holcmanová Z.     

ČT 7     Chromá H.     

PÁ 8 
1. čtení         

2. čtení         

SO 9     Pojmonová M.     
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NE 10 

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 P. 

  

PO 11     Jindrová V.     

ÚT 12     Bártová J.     

ST 13     Laštovičková M.     

ČT 14     Chromá H.     

PÁ 15           

SO 16     Pojmonová M.     

NE 17 

1. čtení 7:00 
Wasserbauerová 

M. 
8:30 Strašilová S. 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Jindrová V. 

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

  

PO 18     Jindrová V.     

ÚT 19     Bártová J.     

ST 20     Holcmanová Z.     

ČT 21     Chromá H.     

PÁ 22           

SO 23     Pojmonová M.     

SO 23     Pojmonová M.     

NE 24 

1. čtení 7:00 
Wasserbauerová 

M. 
8:30 Bártová J. 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Holcmanová Z. 

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

1. čtení 22:00 Němcová T.     

2. čtení 22:00 Linhartová M.     

přímluvy 22:00 Eliáš B.     

  

PO 25 

1. čtení 7:00 
Wasserbauerová 

M. 
8:30 Bártová J. 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Havlíčková V. 

přímluvy 7:00 Brukner J. ml. 8:30 Vlčková N. 
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ÚT 26 
1. čtení 7:00 Laštovičková M. 8:30 Strašilová S. 

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

ST 27     Laštovičková M.     

ČT 28     Chromá H.     

PÁ 29           

SO 30     Pojmonová M.     

NE 31 

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. 

 

 Zdena Holcmanová 

Tabulka lektorů na leden 2018 

PO 1 

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 P. 

ÚT 2     Bártová J.     

ST 3     Laštovičková M.     

ČT 4     Chromá H.     

PÁ 5           

SO 6 
1. čtení   Pojmonová M.     

2. čtení   Holcmanová Z.     

NE 7 

1. čtení 7:00 
Wasserbauerová 

M. 
8:30 Strašilová S. 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Jindrová V. 

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

  

PO 8     Jindrová V.     

ÚT 9     Bártová J.     

ST 10     Holcmanová Z.     

ČT 11     Chromá H.     

PÁ 12           

SO 13     Pojmonová M.     
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NE 14 

1. čtení 7:00 
Wasserbauerová 

M. 
8:30 Němcová T 

2. čtení 7:00 Brukner J. st. 8:30 Havlíčková V. 

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

  

PO 15     Jindrová V.     

ÚT 16     Bártová J.     

ST 17     Laštovičková M.     

ČT 18     Chromá H.     

PÁ 19           

SO 20     Pojmonová M.     

NE 21 

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 N. 

  

PO 22     Jindrová V.     

ÚT 23     Bártová J.     

ST 24     Holcmanová Z.     

ČT 25     Chromá H.     

PÁ 26           

SO 27     Pojmonová M.     

NE 28 

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 P. 

    

PO 29     Jindrová V.     

ÚT 30     Bártová J.     

ST 31     Laštovičková M.     

 

Zdena Holcmanová 
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Výstava betlémů 

Druhý adventní víkend proběhne na faře výstava betlémů.  

V sobotu 9. prosince si můžete vystavené betlémy prohlédnout od 13.00 

do 17.00 a v neděli 10. prosince od 8.00 do 11.30.  

V neděli bude na faře přítomen s ukázkou řezbářské práce Ladislav 

Sobotka z Bukové. 

Po celou dobu výstavy si můžete dát vánoční punč a zpříjemnit si 

adventní čas.  

Prosíme o zapůjčení betlémů na tuto výstavu. 

Své betlémy, které budete ochotni zapůjčit, přineste na faru v pátek 

8. prosince od 15.00 do 18.30. Pokud na faře nebude nikdo přítomen, 

můžete je nechat u paní Marie Pojmonové. 

 
Za farní radu Klára Novotná 

 

Pro zasmání 

Česká republika vstoupí do EU a začne platit Euro. Desetikoruna, 

stokoruna a tisícikoruna se rozhodnou: „Holky, na Zemi vládne 

Euro, a my nemáme žádnou práci, půjdeme do Nebe!“ Jdou do Nebe, 

přijdou k nebeské bráně a desetikoruna říká svatému Petrovi: „Svatý 

Petře, na Zemi platí Euro a já nemám žádnou práci, mohu jít 

do nebe?“ Svatý Petr odpoví: „Samozřejmě desetikoruno, seš tady 

vítána!“ Se stokorunou je to stejné a tisícikoruna řekne jenom: „Tak 

já jdu taky, jo?“ Svatý Petr ji zastaví: „Počkej, počkej, tebe jsem 

v kostele neviděl!“ 

           

Přijde starý manželský pár do nebe, svatý Petr je provází po nebi. 

Všechno je naprosto úžasné, žena je nadšena, říká, že se jí o něčem 

takovém ani nesnilo. Když to všechno vidí muž, zoufale se rozpláče 

a pak spustí vztekle na svoji manželku: "Za to všechno můžeš ty! 

To je pořád makrobiotika, cvičení, žádnej alkohol a cigarety, krémy 

s UV filtrem - vždyť jsme tu mohli být už o patnáct let dřív!!! 

 

http://www.katolik.cz/texty/vtipy/vtipy.asp?p=50 
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Mše svaté s intencemi v prosinci 2017  

Pátek 1. prosince 17:30 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 2. prosince 
7:30 Za Jaroslava Baumruka, rodiče, 

sourozence a živou i zemřelou přízeň  

Neděle 3. prosince  

1. neděle adventní 

7:00 Za farnost  

8:30 Za Václava Nováka, syna, rodiče a 

rodiče Pospíchalovy  

10:00 (Sirákov) Za Jana a Marii 

Henzlovy, živé a zemřelé členy jejich 

rodů a duše v očistci. 

Pondělí 4. prosince 

17:30 Za Františka Čejku, syna 

Miloslava, vnuka Vojtěcha a zemřelé 

těchto rodin 

Úterý 5. prosince  

17:30 Za Františka Mokrého a 

manželku, živé i zemřelé sourozence s 

rodinami a za duše v očistci  

Středa 6. prosince 

Památka sv. Mikuláše, 

biskupa 

17:30 Za rodiče Filipovy, 2 syny, zetě a 

snachu  

Čtvrtek 7. prosince 

Památka sv. Ambrože, 

biskupa a učitele církve 

  

17:30 Za Jana Dobrovolného, rodiče, 

bratry, rodiče Janákovy a duše v očistci  

Pátek 8. prosince 

Slavnost Panny Marie, 

počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu 

17:30 Za Josefa Šimanovského, rodiče, 

Zdenka Bublána, bratra a rod 

Kopeckých a Jarošů  

Sobota 9. prosince 

7:30 MŠE SVATÁ NEBUDE 

10:00 (DPS) Za živé a zemřelé 

obyvatele DPS 

Neděle 10. prosince 

2. neděle adventní 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Annu a Josefa Bečkovy, rod 

Bečků a Jágrů 

10:00 (Sirákov) Za Marii a Jaroslava 

Jelínkovy, Jana Slámu a jejich rodiče. 
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Pondělí 11. prosince 

17:30 Za Václava Musila, 2 bratry, 

rodiče, za Miladu Valentovou a za živou 

a zemřelou přízeň 

Úterý 12. prosince 
17:30 Za Annu a Jana Chvátalovy, 

nemocnou osobu a duše v očistci 

Středa 13. prosince 

Památka sv. Lucie, panny a 

mučednice 

17:30 Za Josefa a Libuši Dočekalovy, 

rod Dočekalů a Šerejchů 

Čtvrtek 14. prosince 
Památka sv. Jana od Kříže, 

kněze a učitele církve 

17:30 Za rodiče Kašpárkovy, rodiče 

Eliášovy, syna Josefa, dceru Alenu a 

duše v očistci  

Pátek 15. prosince 

17:30 Za Vlastu a Stanislava Bártovy, 

oboje rodiče, sourozence a živou a 

zemřelou přízeň  

Sobota 16. prosince 

7:30 Za pronásledované křesťany a 

milost obrácení pro jejich 

pronásledovatele 

Neděle 17. prosince 

3. neděle adventní 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Alenu Pojmonovou, bratra 

Josefa, synovce Jirku a rodiče 

Pojmonovy a Eliášovy a duše v 

očistci  

10:00 (Sirákov) Za Františka Chvátala 

jeho syny Františka, Jaroslava, 

Oldřicha, Josefa, vnuka Pavla a 

snachu Marii. 

Pondělí 18. prosince 
17:30 Za rodiče Pokorných, syna a 

dceru, rod Filipů a duše v očistci 

Úterý 19. prosince 

17:30 Za Karla Zikmunda, rodiče, 

sourozence, manželé Blebavy, přízeň 

a duše v očistci  

Středa 20. prosince  

17:30 Za Marii a Václava Tománkovy, 

syna Adolfa Peřinu s rodinou, rodiče 

Vlčkovy a živé a zemřelé těchto rodin  

Čtvrtek 21. prosince 
17:30 Za rodinu Pejchalovu, Havlíčkovu, 

dar zdraví a Boží ochranu  
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Pátek 22. prosince 

17:30 Za Marii a Jaroslava Novotných, 

oboje rodiče, sourozence a živou i 

zemřelou přízeň 

Sobota 23. prosince 7:30 Za matky v tísni 

Neděle 24. prosince 

4. neděle adventní 

7:00 Za Josefa, Marii a Ludmilu 

Chalupníkovy, zemřelou rodinu a 

přízeň 

8:30 Za farnost 

16:00 (Sirákov) Poděkování za šťastný 

průběh brigády SDH Sirákov dne 

28.6.2017 s nečekaným úderem 

kulového blesku. 

22:00  

Pondělí 25. prosince 

Slavnost Narození Páně 

7:00 Za Jana Laštovičku a živou i 

zemřelou rodinu 

8:30 Za farnost 

10.00 Za rodiče Kasalovy, dvě dcery a 

za rodiče Švancarovy a dceru 

Úterý 26. prosince 

Svátek sv. Štěpána, 

prvomučedníka 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Jana a Boženu Uttendorfských, 

vnuka Davida a rod Fitzbaurů a 

Uttendorfských 

10:00 Za občany Sirákova, kteří se 

během 20. století stali oběťmi válek 

nebo nespravedlnosti 

Středa 27. prosince 

Svátek sv. Jana, apoštola a 

evangelisty 

17:30 Za Věru a Jaroslava Grodlovy, 

zetě Zdeňka a vnuka Petra a Janu 

Havlíčkovou 

Čtvrtek 28. prosince 

Svátek svatých Mláďátek, 

mučedníků 

17:30 Za Františka Dočekala, oboje 

rodiče a duše v očistci 

Pátek 29. prosince 17:30 Za rodinu Hrubých 

Sobota 30. prosince 

7:30 Za Adriena a Viktorii Lupečkovy, 

jejich rodiče, kmotry a všechny hosty 

na křtu 
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Neděle 31. prosince 

Svátek Svaté rodiny 

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 Ondrákovu, 

Musilovu, celou přízeň a duše v 

očistci 

Změny vyhrazeny 

 

Mše svaté s intencemi v lednu 2018 

Pondělí 1. ledna 
Slavnost oktáv Narození 

Páně Matky Boží, Panny 

Marie 

7.00 Za farnost 

8.30 Za Jaroslava Dočekala, rodiče, sestru, 

rodinu Hanusovu a za živé a zemřelé 

těchto rodin 

10:00 (Sirákov)  

Úterý 2. ledna  
Památka sv. Basila Velikého 

a Řehoře 

Naziánského,biskupů a 

učitelů církve 

17:30 Na úmysl dárce 

Středa 3. ledna 
17:30 Za Bohuslavu Filipovou, Jana a 

Ludmilu Pospíchalovy a celou přízeň 

Čtvrtek 4. ledna   
17:30 Za nová kněžská a řeholní 

povolání 

Pátek 5. ledna 
17:30 Za Bohuslava a Kristýnu Poulovy 

a živou i zemřelou rodinu Poulovu 

Sobota 6. ledna 

Slavnost Zjevení Páně 

7:30 Za důstojného pána Jana Ledvinku, 

rodiče a duše v očistci 

Neděle 7. ledna 

Svátek Křtu Páně 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Boženu a Františka Tonarovy, 

Lenku a Františka Zvolánkovy, jejich 

rodiče a dar zdraví pro celou rodinu 

10:00 (Sirákov) Za Vladimíra 

Novotného, jeho rodiče, rodiče 

Rudolfa a Marii Zvoníkovy. 
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Pondělí 8. ledna 
17:30 Za Josefa Šorfa, rodiče a rodiče 

Puchýřovy, syna a Josefa Kovače 

Úterý 9. ledna 

17:30 Za rodiče Musilovy a Veselých, 

jejich rodiče, sourozence a duše 

v očistci 

Středa 10. ledna 17:30 Za Václava Doležala 

Čtvrtek 11. ledna 
17:30 Za dar zdraví, Boží požehnání a 

ochranu pro celou rodinu 

Pátek 12. ledna 

17:30 Za Stanislava Enderle, manželku, 

rodinu Kosourovu, Štohanzlovu, 

Horských a celou přízeň 

Sobota 13. ledna 
7:30 Za živé a zemřelé obyvatele 

Litovle, Červenky a Mladče 

Neděle 14. ledna 

2. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Josefa Flesara, manželku, jejich 

rodiče a sourozence a za celou živou i 

zemřelou rodinu 

10:00 (Sirákov) Za rodinu Zítovu, rodinu 

Neubauerovu, Žofii Perníčkovu a duše 

v očistci. 

Pondělí 15. ledna 
17:30 Za živou a zemřelou rodinu 

Enderlovu 

Úterý 16. ledna 
17:30 Za Roberta a Annu Šenkýřovy a 

celou rodinu Šenkýřovu a Kunderovu 

Středa 17. ledna 

Památka sv. Antonína, opata 
17:30 

Čtvrtek 18. ledna 
Památka Panny Marie, Matky 

jednoty křesťanů 

17:30 Za Vojtěcha Baumruka a živou i 

zemřelou rodinu Baumrukovu, 

Čejkovu a Štursovu 

Pátek 19. ledna 17:30 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 20. ledna 7:30 

Neděle 21. ledna 

3. neděle v mezidobí 

7:00 Za Marii Jágrovu, manžela a 

sourozence 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za rodiče Kasalovy, dvě 

dcery a za rodiče Švancarovi a dceru. 
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Pondělí 22. ledna 17:30 

Úterý 23. ledna 17:30 

Středa 24. ledna 
Památka sv. Františka 

Saleského, biskupa a učitele 

církve 

17:30 

Čtvrtek 25. ledna 

Svátek obrácení sv. Pavla, 

apoštola 

17:30 Za Petra Brabce, jeho otce 

Zdeňka, oboje prarodiče a Janu 

Havlíčkovou 

Pátek 26. ledna 

Památka sv. Timoteje a Tita, 

biskupů 

17:30 Za Marii a Ladislava Vlčka, 

rodiče Tománkovy, syna a duše v 

očistci 

Sobota 27. ledna 7:30 

Neděle 28. ledna 

4. neděle v mezidobí 

7:00 Za Miloše Augustina a živou a 

zemřelou rodinu Augustinovu a 

Němcovu 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) 

Pondělí 29. ledna 17:30 

Úterý 30. ledna 17:30 

Středa 31. ledna 

Památka sv. Jana Boska, 

kněze 

17:30 

Změny vyhrazeny 

Papežské misijní dílo dětí 

„Pokud církev ztratí svůj misijní rozměr, přestane být církví Kristovou." 

uvedl v říjnovém Katolickém týdeníku Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. 

K tomuto odkazu se s radostí hlásí i naše farnost. Svědčí o tom výtěžek 

se sbírky na misijní neděli 22. října, která vynesla 18983,-Kč a misijní 

jarmark vynesl 8523,- Kč. Celkem tedy říjnový finanční příspěvek naší 

farnosti na misijní činnost církve činí 27506,- Kč.  

Ocenění zaslouží aktivní činnost misijního klubka dětí v naší farnosti. 

Děti pod vedením paní Jitky Mokré, paní Hanky Hoškové a paní Hely 

Zikmundové se pravidelně schází na faře, modlí se za jednotlivé 
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kontinenty a vytváří výrobky na misijní jarmarky. Je to činnost, která si 

zaslouží veliký dík. Tvoření s malými dětmi je velmi časově náročné, 

vyžaduje trpělivost a vlídný přístup. Činnost klubka přispívá 

k náboženské formaci dětí, což je velmi cenné. Bylo by pěkné, 

kdyby příprava misijního jarmarku nestála jen na pár jedincích, kdyby 

se zapojilo více dětí s maminkami, babičkami, tetami. Máme ve farnosti 

mnoho šikovných lidí na ruční práce, na pečení nebo tvoření různými 

technikami. Čas strávený společným tvořením je pro nás všechny 

přínosem. Najde-li se někdo, kdo by se chtěl o svoje dovednosti rozdělit 

a zúčastnit se některého klubka, nebo třeba tvořit doma za dlouhých 

zimních večerů se svými dětmi nebo vnoučaty, hlaste se prosím u paní 

Jitky Mokré. Nejde o to prodávat precizní výrobky velké umělecké 

kvality. Výrobky jsou milé, ať jsou jakékoli, prodávají se za účelem 

pomoci potřebným. 

Papežská misijní díla (PMD) koordinují a zajišťují misijní činnost 

katolické církve ve všech kontinentech, zvěstují evangelium, učí lidi 

v misiích hospodařit, vedou je k spoluúčasti, respektují jejich 

důstojnost. PMD pomáhají potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, 

náboženské vyznání či národnost. 

V roce 2017 podporovalo PMD potřebné 

v Tanzánii, kde byl celkový počet podpořených dětí: 54 460, pomoc 

byla směřována na:  

- zajištění základních potravin, léků, zajištění léčby a oblečení 

pro chudé děti, z nichž některé jsou sirotky (550 dětí / 8 000 USD) 

- programy duchovní formace – nákup Biblí, modlitebních knih, 

katechismů a růženců; organizování setkání a kongresů (3 200 dětí / 

6 000 USD) 

- zajištění jídla, léků a učebních materiálů pro chudé děti rolníků 

- zajištění stravování, ubytování, léků a základní léčby chudým, 

osiřelým a nemocným dětem, z nichž mnohé jsou HIV/AIDS 

pozitivní 

- nákup léků pro nemocnice, zdravotní střediska a dispensária 

v diecézi (celkem 10 zařízení) 

- oblast je sužována malárií, nutné nakoupit léky pro děti 
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na Filipínách, kde byl celkový počet podpořených dětí: 4 023, 

pomoc byla směřována na: 

- základní péče o sirotky a chudé děti – ubytování, zdravotní péče, 

potraviny, duchovní služba, vzdělávání, sociální služby 

- podpora vzdělávání velmi chudých dětí 

- celková podpora dětí v nouzi – vzdělání, jídlo, vysokokalorická 

strava pro podvyživené děti, lékařská péče, léky, školné, pomůcky 

- náklady na vzdělání a ochranu těchto dětí 

- výživový program pro podvyživené děti – náklady na jídlo 

a základní léky na 6 měsíců 

- celková podpora dětí v nouzi – doplňková výživa, školní potřeby, 

uniformy, pomůcky; školné, knihy, lékařská péče, uniformy, jídlo, 

hygiena 

- etická a křesťanská formace; zdravotní výchova s důrazem 

na výživu a ekologii 

- poskytnutí pomůcek na vzdělávání, příspěvek na školné a stravné 

pro děti z MŠ a ZŠ, výživové a stipendijní programy 

pro podvyživené děti – poskytování vysokokalorického jídla jednou 

denně 

- základy hygieny, zdravotní povědomí; školní potřeby, příspěvky 

na dopravu a oběd 

- podpora vzdělávání, školní programy pro chudé děti 

- kompletní péče o děti v sirotčinci – mnoho dětí čelilo 

před příchodem do sirotčince fyzickému nebo sexuálnímu 

zneužívání 

- podpora vzdělávání a stravování pro děti z chudinských čtvrtí 

- celková podpora pro děti v nouzi 

- školné, knihy, křesťanská formace, lékařská pomoc a doplňková 

výživa 

v Keňi, kde byl celkový počet podpořených dětí: 51 809 

- stavba dívčí koleje – nevýhodné postavení dívek a žen v místní 

společnosti 

- náklady na materiál a práci 

- zajištění křesťanské formace 

- nákup materiálů, knih – cíl: zvýšit morálku a předat základní 

křesťanské informace 
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- pokračování programů křesťanské formace 

- nákup učebnic a školních pomůcek na výuku i náboženství 

- zajištění programů křesťanské formace 

- jednodenní workshop s evangelizací a stravováním určený dětem 

a mladistvým 

- zajištění soběstačnosti dětského domova 

- náklady na pořízení vodní nádrže a drůbeže 

- zajištění základních potřeb pro děti ve slumech 

- zajištění základních potřeb – potraviny, oblečení, hygienické 

a toaletní potřeby, léky 

- zajištění soběstačnosti rehabilitačního centra 

na Malawi, kde byl celkový počet podpořených dětí: 740 

- podpora osiřelých a dětí v nouzi (220 dětí / 3 000 USD) 

- nákup potravin, školních materiálů, přístřešků; zakoupení 

zemědělských vstupů na hospodaření 

- zajištění lékařské i domácí péče a laboratorních rozborů krve 

pro děti osiřelé a nemocné z důvodu pandemie HIV / AIDS; provoz 

terénní kliniky, která nemocné děti vyhledává 

- nákup 2000 pytlů kukuřice pro hladovějící a podvyživené děti, 

doprava a logistika do postižené oblasti 
 

pokračování příště, zpracovala Jana Vosmeková, zdroj: www.missio.cz 

Tříkrálová sbírka 

V naší farnosti se opět po roce uskuteční 

tříkrálová sbírka. Proběhne v sobotu 6. ledna 

2018. Skupinky koledníčků se v 9 hodin sejdou 

v kostele, kde jim pan farář požehná. Odtud 

ponesou požehnání do našich domácností. Budou 

putovat dům od domu a do pokladniček vybírat 

příspěvky na potřebné. Část sbírky podpoří 

činnost Oblastní charity Havlíčkův Brod, část 

poputuje na potřebné v naší republice a ve světě.                                                                                                                                     

Prosíme proto vedoucí skupinek, kteří musí být starší osmnácti let, 

aby jména koledníčků ze svých skupinek nahlásili v sakristii panu 

faráři do konce prosince.                                                                                            
Jana Vosmeková 
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PF 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 20. ledna 2018 

Změna uvedených údajů vyhrazena (nutno sledovat ohlášky). Neprodejné! 
Náklady na jeden výtisk činí 9 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 

Aneta Pokorná, Jana Vosmeková, Jiří Enderle ml., Jaroslav Jelínek, Petra Eliášová – 
redaktoři farního listu 


