
Vydáno dne 28. 1. 2018             Ročník X 

Farní list 95 

 Římskokatolické farnosti Nížkov 

              

       

 

Motto: 

„Co byste chtěli?“ 

(Jan 1,38) 

 

Tříkrálová sbírka 

 



 

│2│ 

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: 

Únor 2018: 

▪ Všeobecný úmysl: Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, 

kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.    

▪ Národní úmysl: Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, 

ale také jako něco velkého, co smíme konat. 

▪ Farní úmysl: Za obrácení a smíření ve farnosti a náš život 

v duchu evangelia 

Anděl Páně…  

Slovo kněze 

Milí farníci, 

když píšu tento úvodník, leží za oknem čerstvě napadaný sníh. 

Připomnělo mi to jednu světici, kterou známe i z našeho nížkovského 

kostela: sv. Terezii z Lisieux. Ta si po svém vstupu do kláštera 

karmelitek moc přála, aby v den její obláčky, tj. v den, kdy přijme 

řeholní oděv, venku ležel sníh. A navzdory tomu, že předchozí dny byly 

velmi teplé, tak se v noci silně ochladilo a 10. ledna 1889 venku sníh 

skutečně ležel.  

Až dostanete toto číslo farního listu do rukou, budeme stát na prahu 

postní doby. Popeleční středa, kterou postní doba začíná, připadne letos 

už na 14. února.  

Rád bych se ale vrátil ke svaté Terezii z Lisieux. Ta nám může být 

vzorem a přímluvkyní právě i pro nastávající dobu postní. Při udílení 

popelce na Popeleční středu říká kněz každému buď: „Čiňte pokání 
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a věřte evangeliu“ nebo „pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“. 

Svatá Terezie je příkladem světice, která pokání a víru v evangelium 

naplňovala v mnoha všednodenních drobnostech. V tom nám může být 

inspirativním příkladem: i my můžeme a měli bychom naplňovat 

evangelium i v těch zdánlivě drobných věcech. Někdo z nás možná 

touží dělat pro evangelium a evangelizaci veliké věci – podobně jako 

svatá Terezie toužila stát se misionářkou v dalekých krajích. Začátkem 

evangelizace ale vždy je evangelizace sebe samého a modlitba za druhé. 

Nejprve bychom měli s pomocí Boží zvládnout dobře a v duchu 

evangelia ty „drobné“ životní peripetie a teprve potom, třeba, budeme 

schopni zaslechnout Boží volání a pustit se do něčeho velikého. Svatá 

Terezie z Lisieux měla veliké představy o svém životním povolání pro 

církev – a nakonec zjistila, že ji Bůh nevolá ani k hlásání evangelia 

v dalekých zemích mezi domorodci, ani k mučednictví, ale k něčemu, 

co je společným povoláním každého křesťana – být láskou. Ztělesňovat, 

zpřítomňovat svým životem lásku Boží, lásku Ježíše Krista. To bychom 

se měli učit my všichni a každý den a postní doba je k tomu dobrou 

příležitostí.    

P. Zdeněk Sedlák 

Akce, události, nabídky, upozornění 

• 2. 2. (pátek) pastorace nemocných (Nížkov); od 16:30 tichá adorace 

a sv. smíření; svátek uvedení Páně do chrámu – při mši sv. žehnání 

svící 

• 5. 2. (pondělí) setkání dětí na faře od 17 hod. 

• 8. 2. (čtvrtek) pastorace nemocných (Buková) 

• 9. 2. (pátek) pastorace nemocných (Poděšín + Sirákov); misijní klubko 

• 12. 2. (pondělí) setkání dětí na faře od 17 hod. 

• 14. 2. Popeleční středa; při mši sv. udělování popelce 

• 16. 2. (pátek) – křížová cesta od 17 hod., dále každou neděli a pátek 

od 17 hod.   

• 22. 2. (čtvrtek) Svátek stolce svatého apoštola Petra 

• 26. 2. (pondělí) setkání dětí na faře od 17 hod. 

 

Úklid fary: 17. 2. Bruknerová Alena  
 

Změny vyhrazeny 
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Tipy na akce pro mládež 

Ráda bych se s vámi podělila o několik akcí, které mě osobně lákají, 

zúčastnila jsem se jich nebo se jich chystám zúčastnit. Na těchto akcích 

nezáleží, jak hluboká je vaše víra. Stačí pouze zájem o ni.  

 

Leden 2018 

 19. - 21. 1. se uskuteční SNOWBOARD VÍKEND na DCŽM 

Vesmír v Orlických horách. 

Více na: http://vesmir.signaly.cz/akce.html 

Únor 2018 

 1. - 4. 2. se uskuteční POLOLETNÍ PRÁZDNINY 2018 

na DCŽM Vesmír v Orlických horách. 

Více na: http://vesmir.signaly.cz/akce.html 

 16. - 18. 2. se uskuteční BĚŽKAŘSKÝ VÍKEND na DCŽM 

Vesmír v Orlických horách. 

Více na: http://vesmir.signaly.cz/akce.html 

Březen 2018 

 24. 3. 2018 se uskuteční DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

HK v Hradci Králové. 

Více na: http://vesmir.signaly.cz/akce.html 

 28. 3. 2018 - 1. 4. 2018 se uskuteční VESMÍRNÉ 

VELIKONOCE 2018 na DCŽM Vesmír v Orlických horách. 

Více na: http://vesmir.signaly.cz/akce.html 

Duben 2018 

 21. – 24. 4. 2016 proběhne STUDENTSKÝ VELEHRAD 

neboli 13. celostátní setkání vysokoškoláků. Můžete se těšit 

na koncerty, workshopy, přednášky, eucharistii, diskuzi. 

Studentský Velehrad je celostátní setkání vysokoškoláků 

a mladých věřících pořádané každé dva roky na známém 

poutním místě Velehradě. Prostor k přemýšlení, duchovnímu 

obohacení, ale i společným zážitkům a k navázání nových 

přátelství, to je Studentský Velehrad 2018! Přijeď i Ty! 

Letošní téma zní: Je to na Tobě, doprovázené mottem „Člověk 

je veliký tím, že pociťuje odpovědnost“ (A. de Saint-

Exupéry). Více na: http://studentskyvelehrad.cz/ 
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Červenec 2018 

 11. - 15. 7. se uskuteční 12. ročník KATOLICKÉ 

CHARISMATICKÉ KONFERENCE na výstavišti BVV 

v Brně. Jako host je pozván P. René-Luc z Francie. Přihlásit 

se je možné v únoru. Je zde také možnost se přihlásit 

na hlídání dětí, to ale trvá déle. Více na: 

http://konference.cho.cz/ 

 22. - 27. 7. se uskuteční TANEČNÍ SETKÁNÍ na DCŽM 

Vesmír v Orlických horách.  

Srpen 2018  

 29. 7. – 4. 8. Křesťanský tábor JUMP 2018 ML: (15-18 let) 

 2. – 5. 8. se uskuteční akce s názvem CAMP FEST, letos 

se bude konat již 20. ročník. Jedná se o synamické chvály, 

hlboké uctievanie, inšpiratívne slovo, semináre, svedectvá, 

koncerty, tanec, netradičné športy a najmä prežívanie Božej 

prítomnosti spolu s 5–6 tis. mladými ľuďmi! Akce se koná v 

obci Kráľova Lehota. Více na: https://www.campfest.sk/ 

 6. – 12. 8. Křesťanský tábor JUMP 2018 XL: (18-23 let) 

je letní netradiční křesťanský tábor rozdělený dle věku. 

Chcete-li zažít kostel jinak, je to ideální příležitost. 

Přihlašovat na JUMP se dá od 28.  2.  20.00 do 7. 3. 2018 

20.00, následně se z přihlášek losuje. Cena cca. 1200 Kč, 

tábor probíhá v Kostelním Vydří. Více na http://jump.cho.cz/ 

 23. - 25. 8. proběhne ve Vsetíně FESTIVAL UNITED; 

United je křesťanský multižánrový festival konaný na konci 

prázdnin v malebném městečku Vsetín. Program tvoří 

koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, 

semináře, divadla, filmy, sporty a společná ranní a večerní 

setkání. Mezi řečníky letošního roku najdeme například 

Tomáše Hoffmanna. Více na: http://festivalunited.cz/ 

Leden 2019 

 22. 1. - 27. 1. se v Panamě uskuteční SVĚTOVÉ DNY 

MLÁDEŽE PANAMA 2019.  

Více na: https://www.signaly.cz/sdm-2019 

 

Marie Bruknerová 
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Okénko (nejen) pro mládež  

Bezpodmínečná láska 

 

   Jednou jsem si vzpomněl na svého malého synovce, kterému tehdy 

byly asi čtyři roky. Měl jsem ho moc rád, bylo to čiperné dítko. 

Uvědomil jsem si, že moje láska k tomu malému byla pevně spojena 

s potřebou chránit ho za jakýchkoliv okolností. Když mě objal, měl 

jsem velkou radost. Když mě naopak odmítl, nebo mě poslintal 

či pozvracel (což jako malinký udělal nejednou), nebylo by mi to jedno, 

ale nikdy v životě bych ho kvůli tomu přece nepřestal mít rád. 

Uvědomil jsem si, že kdyby třeba jednoho dne můj synovec dostal 

Nobelovu cenu, budu na něj pyšný, ale že ho budu vždy milovat proto, 

že je tím, kým je, a ne kvůli oné ceně. A kdyby se z něj naopak jednoho 

dne stal alkoholik nebo byl závislý na drogách, trápilo by mě to, 

ale miloval bych ho pořád stejně. Prostě vůbec nepřicházelo v úvahu, 

že bych ho přestal mít rád. 

   A toto byl okamžik, kdy jsem si uvědomil: „Tohle je bezpodmínečná 

láska.“ V tu chvíli jsem objevil Boha, který nebyl ani netečný 

ani rozhněvaný. Cítil jsem Boží objetí, zakoušel jsem duchovní, 

křehkou a něžnou lásku. Pochopil jsem, že pokud jsem já schopen 

milovat svého synovce tak, jak ho miluji, pak Bůh miluje mě a všechny 

kolem. 

   Pochopil jsem, že Bohu nejsou lhostejné naše činy, ale nepřestane nás 

kvůli nim milovat, neodmítne nás. Jeho láska k nám je pevná v jakékoli 

situaci, dokonce i když ho my odmítneme.  

   Samozřejmě jsme stvořeni k tomu milovat a činit dobro, 

ale opravdové lásky jsme schopni pouze tehdy, když si uvědomujeme, 

že my sami jsme milováni. Pak můžeme milovat bez ohledu na chyby 

a nedokonalosti. Nepochopíme-li, že se nám Boží láska nabízí i přes 

naše slabosti, škodíme si, protože se tak stáváme nemilosrdnými 

(a někdy také smutnými, opuštěnými a zlomenými). 

 

 

 

 
                     (Alberto Reyes Pías, www.vira.cz) 
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Okénko (nejen) pro seniory 

Jak dobře zacházet s časem 

Promarněný čas s sebou přináší pocit prázdnoty 

Kolik vzácného času se často ztrácí, když se lidé nechávají unášet 

svými fantaziemi a blouzní o hloupostech. Ztrácí se tím tolik vzácného 

času, který by mohl být využit lépe. Ba co víc: přichází potom pocit 

prázdnoty v srdci a rostoucí sklíčenost a smutek, které člověka oslabují. 

 

Osvědčená a moudrá pomůcka  

Pokud někdo zbytečně ztrácí mnoho času, může mu pomoci osvědčená 

a moudrá pomůcka, shrnutá do jednoho hesla: Age quod agis!, 

tedy Dělej, co máš právě dělat! Čas pro odpočinek není vhodný na to, 

abys myslel na práci. Ale také práce vyžaduje, aby všechna 

tvá pozornost byla soustředěna na její provedení, a ne na to, co bude 

později. A chvíle modlitby není vhodná k tomu, abys myslel na práci 

či odpočinek. Pokud s někým mluvíš, je dobré soustředit se na to, 

co říká, ale je dobré to zapomenout, když jdeš spát. 

 

Nikdy nejsi tam, kde právě jsi... 

Ve vzpomínkách jednoho duchovního otce se píše, že se jeden mladý 

muž ptal, proč nedokáže žít v klidu a pokoji. Duchovní otec mu 

řekl: Nikdy nebudeš klidný, nenajdeš pokoj. V zimě totiž netrpělivě 

myslíš na to, kdy přijde jaro. Na jaře pak myslíš na polní práce v létě. 

Když se pracuje, máš plno starostí a myslíš na to, kdy práce skončí, 

a když přijde doba odpočinku, děsíš se toho, kolik práce tě čeká. Prostě 

nejsi nikdy tam, kde právě jsi, ale jsi vždy již někde jinde… 

 

Svět pomíjí. 

Kdo však koná, co chce Bůh, zůstává navěky… 

(1 Jan 2,17) 

 

Podle textů kardinála Tomáše Špidlíka zpracovala Jana Vosmeková 

 

http://ikarmel.cz/autor/spidlik-tomas
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Inspirace ke svatosti 

Svatá Bernadetta Soubirous 

Kdy žila: 1844-1879 

Věk: 35 

Původ: Lurdy, Francie 

Čemu bychom se od ní měli přiučit: pokora, veselost, věrnost, zbožnost 

Patron: nemocných; lidí, kterým se ostatní posmívají za jejich zbožnost 

a chudobu; pastýřů 

Svatořečení: 1933  

Připomínka: 16. dubna  

Zajímavost: Její tělo ani po více než 130 letech nepodlehlo procesům 

rozkladu – je v nevysvětlitelné míře zachováno.  

 

Bernadetta se narodila v Lurdech 7. ledna 1844 jako první 

z devíti dětí chudému manželskému páru. Kvůli chudobě se dokonce 

museli přestěhovat do prostor bývalého lurdského vězení. Přesto nebo 

právě proto v rodině nechyběla zbožnost a láska. Jako batole byla 

nakažena cholerou a trpěla silným astma. Tyto nemoci se projevily 

na jejím zdraví i v dalším průběhu jejího života.   

Jako nejstarší z dětí se starala o mladší sourozence. Pásla ovce 

a chodívala sbírat dříví. Z tohoto důvodu byla nucena zanedbávat školní 

docházku. 11. února 1858, když bylo Bernadettě 14 let, byla poslána 

společně se svou mladší sestrou Toinettou a jejich přítelkyní Jeanne 

Abadiovou sbírat dříví. Bernadetta se při sbírání opozdila, když v tom 

se jí ve výklenku skalního útvaru nazývaného Massabielle zjevila Panna 

Maria. Bernadetta byla ohromena a začala se modlit. Panna Maria 

jí pokynula, aby šla blíže, ale Bernadetta nebyla schopna slova. Později 

Pannu Marii popsala jako malou mladou paní. 

O 3 dny později se Bernadetta, její sestra Marie a další dívky 

vrátily do jeskyně. Bernadetta padla na kolena a začala se modlit. 

Při modlitbě upadla do hlubokého transu, z kterého ji nevytrhl ani zvuk 

padajícího kamení.  

Když Bernadetta začala navštěvovat jeskyni, její rodiče byli 

v rozpacích a pokusili se jí zastavit, ale nebyli schopní to dokázat.  
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18. února došlo k prvnímu rozhovoru mezi Bernadettou 

a Pannou Marií. Bernadetta řekla, že jí Panna Maria požádala, aby se 

za ní do jeskyně v následujících dnech pravidelně vracela.  

Rovněž jí Panna Maria řekla, že jí neslibuje, že bude šťastná 

v tomto životě, ale v tom druhém. Při dalších zjeveních požadovala 

skrze Bernadetu i od ostatních modlitbu a skutky pokání. Celkem se 

jí Panna Maria zjevila 18x. Při jednom z těchto zjevení Panna Maria 

Bernadettě sdělila, že je Neposkvrněné Početí. 

Bernadetta byla vybrána, aby oznámila varování Panny Marie 

světu: Je nutné činit pokání, aby se svět vyléčil a mohl být zachráněn. 

Na místě zjevení byl na pokyn Panny Marie vyveden proud ze země. 

U jeskyně navíc začalo docházet k mnoha zázračným uzdravením. 

Zjevení a uzdravení vyvolaly u lidí velký ohlas. Dokonce 

takový, že Bernadetta byla vyšetřována různými státními i nestátními 

institucemi, které se jí snažily zakázat vstup k jeskyni, ale bez úspěchu.  

Právě z důvodu velikého zájmu o její osobu přebývala od roku 

1858 u řeholních sester. O několik let později znovu onemocněla 

těžkým zápalem plic. Vypadalo to, že jsou to její poslední chvilky 

na tomto světě. Po přijetí svátosti pomazání nemocných se však 

zázračně uzdravila. Možná i tato událost hrála posléze klíčovou roli 

v jejím rozhodnutí vstoupit do kláštera. 

V roce 1866 přijala řeholní roucho milosrdných sester v Nevers 

nad Loirou a přijala jméno sestra Marie Bernardetta. Zde se naplno 

projevil její špatný zdravotní stav. Opět onemocněla, přijala svátost 

pomazání nemocných, a dokonce jí bylo povoleno skládat předčasně 

řeholní sliby. Znovu se její stav zlepšil. V klášteře se také snažila 

vypomáhat, kupříkladu pomáhala klášterní ošetřovatelce se službou 

nemocným. V roce 1873 se u ní začalo ve větší míře projevovat astma. 

Celý kolotoč nemoci, udělení svátosti pomazání nemocných a následné 

uzdravení opět proběhl, tentokrát již naposledy. 

V roce 1875 se k astma přidal revmatismus, tuberkulóza kostí 

a rakovina pravého kolene. Nejenže Bernadetta trpěla fyzicky, musela 

také snášet nepochopení ze strany představených. Všechny tyto 

nespravedlnosti a ponižování snášela s klidnou myslí. 

Počtvrté a naposledy přijala svátost nemocných 28. 3. a za 

20 dní 16. 4. 1879 skončilo její utrpení a poslání na tomto světě. A to 

splnila – předala nám vzkazy od Panny Marie a sama se co nejvíce 

modlila za obrácení hříšníků. Za ně obětovala i své bolesti a utrpení.  
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Bernadetta byla beatifikována v roce 1925 a kanonizována 

papežem Piem XI. v prosinci 1933. Je patronkou nemocných lidí, lidí, 

kterým se ostatní posmívají pro jejich zbožnost a chudobu, pastýřů 

a Lurd. 

Mládež farnosti Nížkov 

Dopis od bohoslovce z Keňi 

Drazí farníci z Nížkova, 

jmenuji se OUMA Joseph Orinde, syn Augistina Orinde Omburo 

a Scholastiky Aleyo z kalotické farnosti sv. Arolda-Nyalienga, diecéze 

Homa-Bay, Metropolitan See Kisumu, Keňa. V naší rodině je nás osm 

dětí, pět sester a tři bratři. Já jsem šestý v rodině a druhý syn. Mé tři 

sestry jsou vdané v katolické diecézi Homa-Bay a nejmladší sestra, 

která je naše poslední narozená, ještě stále chodí do školy. Můj starší 

bratr je ženatý a mladší právě ukončil druhý stupeň a čeká na nástup na 

střední školu. 

Já jsem se narodil 28. listopadu 1993 a začal jsem chodit na základní 

školu v roce 1999 v Kamato v oblasti Suba. V roce 2003, 

po standartních čtyřech letech, jsem přešel na školu do Ngulu v Homa 

Bay District, kde jsem obdržel Certifikát primárního vzdělání v roce 

2007. 

V r. 2008 jsem nastoupil na školu St. Paul's Secondary School-Ligisa. 

To je katolická škola v naší farnosti, v docházkové vzdálenosti z domu. 

Tato vzdálenost mi dala příležitost docházet denně do školy v prvním 

a druhém roce/období (asi), zatímco ve třetím a čtvrtém jsem tam byl 

ubytovaný (asi) do roku 2012, kdy jsem obdržel Kenya Certificate of 

Secondary. 

Byl jsem vychován v křesťanském prostředí. Moji rodiče, kteří byli 

sezdaní v kostele, se oba později stali katechety. Tuto službu dosud 

zastávají v naší domovské diecézi. Toto usnadnilo můj křest v dětství. 

Takže jsem byl pokřtěn 31. ledna 1994, u prvního přijímání v prosinci 

2000 a biřmován jsem byl 19. 12. 2004. 

Ačkoli jsem v dětství, až do ukončení základního vzdělání, neuvažoval 

o vstupu do semináře, v roce 2013 jsem se rozhodl a ještě ten samý rok 

jsem vstoupil do semináře. 
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V r. 2013/2014 jsem vstoupil do semináře St. Mary's Propaedeutie, rok 

duchovní přípravy. 

V 2014/2017 jsem vstoupil do semináře St. Augustin Senior Seminary 

Mabanga-Bungoma pro filozofická studia. 

Letos jsem nastoupil do St. Matthias Mulumba Senior Seminary 

Tindinyo-Kapsabet pro teologická studia. 

Na této křižovatce chci poděkovat Bohu za dar života a mnohé další, 

které mi byly dány a za umožnění socializace (komunikace?), ačkoli 

jsme se nepotkali. Speciálně chci vyzdvihnout své ocenění a radost 

z toho, že se nížkovští farníci rozhodli pomoci v evangelizaci 

sponzorováním mých studií v příštích čtyřech letech a nekončícími 

modlitbami. 

Ať vám Bůh žehná a chrání v každé oblasti vašeho života. Bůh vám 

žehnej, Bůh žehnej nám všem. 

S pozdravem, 

bohoslovec Ouma Joseph Orinde 

Diecézní centrum života mládeže Vesmír – Vesmírný Silvestr 

Vesmír byl pro mě donedávna zcela neznámým místem. Ne, že bych 

o něm nikdy neslyšel. To, co jsem o něm ale věděl, bylo jenom v mých 

představách. První vlastní zkušenost s Vesmírem jsem získal až jako 

účastník Animátorského kurzu, který začal 13. 10. 2017. Asi nebývá 

úplně obvyklé, setkat se s tímto místem až ve věku 22 let. Je to ale asi 

i tou vzdáleností od mého domova (cca 140 km). Teď se ale stalo, že 

jsem se na Vesmír dostal po třetí a hned jako součást režie. Možná 

se divíte, proč vám v souvislosti s Vesmírným Silvestrem píšu o 

tomhle. To proto, že by tento můj úvod mohl být povzbuzením pro ty, 

kdo toto místo přehlíží, stejně jako jsem ho přehlížel já. 

 

Většina režijního týmu přicestovala na Vesmír už ve středu 27.12. 

kolem poledne. Program sice začínal až ve čtvrtek, ale my jsme 

se v tomto složení sešli poprvé, tak bylo třeba řešit celý program až na 

místě. První den byl pro mě převážně informativní. Teprve jsem 

se dozvídal, jak vlastně takový Vesmírný Silvestr probíhá a co všechno 

zahrnuje naši práci. První den byl ale taky prostorem pro výzdobu 
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Vesmíru k danému tématu. Letos se ani předem nevyhlašovalo téma, 

tak nevím, zda vůbec všichni účastníci postřehli, že se nacházejí 

v období Antického Řecka. 

Teď už ale přicházelo to náročnější. Příprava úvodní scénky. Času na to 

bylo poměrně dost, proto jsme si s tím vyhráli a nacvičili to tak, jako už 

nikdy potom. Uvítání proběhlo ve velkém stylu. Za zvuku slavnostní 

trumpety přiběhl posel Hermes, jeden z olympských bohů, a začal 

představovat příchozí bohy: Dia, Afroditu, Dionýsa, Poseidona 

a Athénu. Po našem představení ale přišel čas na seznámení 

se s účastníky. V tu chvíli nás tam mohlo být tak 50. Bylo tedy několik 

seznamovacích her. Potom ještě promluvil Tomáš Hoffmann (pro vás, 

kteří ho neznáte, kněz starající se o chod DCŽM Vesmír) a řekl úvodní 

slovo právě o tomto svém svěřenci.  

 

Na páteční odpoledne jsme přichystali Olympijské hry. Ty měli 

zahajovat minulí vítězové rozděláním ohně. Jelikož se jim ale oheň 

rozdělat nepovedlo, zavolali si na pomoc boha Helia, který byl na svých 

bobech přivezen dvěma silnými koňmi. Asi 40 účastníků bylo 

rozděleno na 5 týmů. Postupně si prošli 5 disciplínami. Během 

těžkooděnců, klasickým během, hodem oštěpu, přenášením ohně 

a stavěním sněhové věže. Po skončení Olympijských her přišla na řadu 

hra s hledáním a zapamatováním si řeckých mouder. Byl jsem velice 

překvapený, jak se k tomu všichni postavili a jak se jim dařilo. Šlo 

o velice těžké a dlouhé texty, ale všem se to nakonec povedlo. Na závěr 

dne byl ale pro všechny připravený ještě jeden zákeřný úkol. Každá 

skupinka dostala jednu část příběhu Odyssea a 20 minut času 

na nacvičení tohoto příběhu. Během nácviku a představení jsme se 

s většinou režie nedostali ani na část těchto scének, protože jsme 

nacvičovali večerníček. Dle ohlasů to ale dopadlo nad očekávání. 

Po scénkách už ale nadešel čas pro nás a náš večerníček o Kaktušence. 

Šlo o parodii na známou pohádku o Šípkové Růžence. Kaktušenka 

kvetla do kaktusové krásy a když vyrostla, píchla se o kaktus. 

Sobota byla dnem misií. Nám z režie ale nezbývalo nic jiného, než 

zůstat na Vesmíru a připravovat další program. Dnes jsme se pustili 

do večerníčku s námětem Sněhurky. Mezi tím, co jsme večerní scénku 

chystali, se většina z účastníků Vesmírného Silvestra věnovala 

roznášení perníčků s pozvánkami na nedělní koncert. Tento koncert měl 

být završením čtyřdenního snažení party vzešlé přímo z účastníků 
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Vesmírného Silvestra. Pokud jsi se i ty účastnil, mohl jsi být také 

součástí této hudební party. Když skončili misie, přišel volný prostor. 

Tento časový prostor se dal využít třeba k nacvičení nějakého 

vystoupení, které by mohlo obohatit Silvestrovský galavečer, kde mohl 

vystoupit kdokoliv.  

Pro některé účastníky Vesmírný Silvestr začal až v neděli. Pro všechny 

byl ale tento den závěrem. Závěrem roku 2017. Dny na Vesmíru nám 

rychle plynuly, a tak jsme se dostali až sem. Ti, kdo měli dnes na starost 

chystání nějakého programu, popř. jídla, začali den mší svatou 

už v 7:15. Po snídani se ale ostatní vydali na mši do Deštného. S režií 

jsme dopoledne nijak zvlášť nepracovali, na všechny z nás dolehla 

těžká únava. V noci jsme řešili program, a tak na spánek nezbývalo 

mnoho času. Kdo tedy mohl, trávil dopoledne alespoň chvíli v posteli. 

Čas byl ale neúprosný, tak jsme se po krátké pauze pustili zase naplno 

do příprav. Po obědě byla generálka galavečera. Po ní jsme už věděli, 

jak na tom jsme časově i programově a mohli jsme promýšlet návaznost 

těchto vystoupení s našimi scénkami. Galavečer byl zahájen koncertem 

v kostele sv. Máří Magdalény. Jde právě o ten koncert, o kterém jsem 

se již zmiňoval. Secvičení koncertu měl na starost Jakub Soukal. Já sám 

jsem se koncertu nezúčastnil, jelikož jsme s režií připravovali večerní 

program, ale mohl jsem slyšet nahrávku, která mě přesvědčila 

o úžasných schopnostech hudební skupiny vzešlé z tohoto 

Silvestrovského setkání. Když jsme se po koncertu všichni sešli 

na Vesmíru, mohla začít vystoupení. Všechna vystoupení jsme 

provázali příběhem Helenky a Cyrila. Helenka byla pro svoji krásu, 

kterou předčila Afroditu, svržena z Olympu. Musí být vychovávaná 

jako kluk, aby si ji Afrodita nevšímala, je jí dáno jméno Hlen a stará se 

o ni svině. Když se jednou Helenka a Cyril setkají, zamilují se do sebe. 

V následující válce se ale nepoznají a Helenka Cyrila zabije. Po tomto 

zjištění se vydává do podsvětí, aby ho z něj vyvedla… Vystoupení 

účastníků: Bača (divadlo), Ufoni (loutkové divadlo), Dědko - Nečekaná 

výhra, Balet - Labutí jezero, Pirátský ples Chotěboř, Slam poetry 

(báseň), O princezně Šarlotě, Tanec-Sára gang, Zpovědní automat, 

Policejní akademie - komedie, Jura show, Venku je na nule (zpěv), 

Arizona - divadelní komedie. 

Možná by se mohlo zdát, že je tohle to pravé zakončení roku. Nebyl 

to ale ještě ten pravý závěr. Když jsme si společně užili těchto krásných 

vystoupení, přišlo na řadu to hlavní. Přišel mezi nás Pán Ježíš 
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v Eucharistii a my jsme před ním dostali prostor na zpětné ohlédnutí 

za uplynulým rokem. Byly nám k tomu dány lístečky s prostorem pro 

klady a zápory tohoto roku na každý jednotlivý měsíc. Když jsme 

s těmito klady a zápory šli spolu s Ježíšem do Matouše (kostel sv. 

Matouše) padlo na mě dojetí za všechno, co mi Pán tento rok dal, až mi 

z toho vyhrkly slzy. Na tento pochod nám zářil jasný měsíc, který 

jenom umocňoval tuto vzácnou chvíli. V Matoušovi jsme spálili svoje 

lístečky a očekávali nový rok. Závěr byl v tichosti. V tom se ale 

rozezvučela trubka, ohlašující rok 2018. Zazpívali jsme 

si Svatováclavský chorál a Českou i Slovenskou hymnu. Popřáli jsme si 

požehnaný nový rok, zhlédli ohňostroje a upalovali zase na Vesmír. 

Tam už byl připraven raut a po něm taneční zábava. Tančili jsme až 

do 3 hodin. 

 

Pondělí bylo náročné. Nesli jsme si s sebou únavu předchozího 

a vlastně už i dnešního dne. Dostat se na mši do Deštného bylo téměř 

nadlidské. Nevím ale o nikom, kdo by po cestě padl. :-D Po mši 

už přišlo na řadu balení a odjezd do svých domovů.  

 

Závěrem nezbývá než poděkovat všem, kteří tam s námi byli a politovat 

ty, kteří se zúčastnit nemohli. Pro mě osobně to byl týden plný Boží 

milosti. Týden, v kterém jsem poznával sebe, druhé lidi a samotného 

Boha, který byl uprostřed nás. Nebojte se žít z tohoto společenství! 

Pokud v sobě najdete tu odvahu, vytrhnout se z běžného života 

a navštívit Vesmír ať už na Silvestra nebo jinou akci, nebudete litovat. 

Krása tohoto společenství vás pak může povzbuzovat každý krok 

vašeho života. ☺  
 

Jiří Enderle ml.   

Modlitba 

Maria nauč nás milovat jako Ty 

Dej nám své oči, dobrotivé a zářivé. Dej nám své uši, naslouchající a 

otevřené. Dej nám svá ústa, pravdivá a umějící těšit. Dej nám své ruce, 

jemné a pomáhající. Dej nám své srdce, milující bez míry a konce. Dej 

se nám zcela, Maria. Nauč nás milovat tak jako Ty. 
Schönstatt 
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Příběh 

Jsem Bůh. Dnes Ti pomůžu s Tvými problémy. Prosím, pamatuj, že 

nepotřebuji Tvou pomoc. Když Ti život přinese situaci, se kterou 

se nedokážeš vypořádat, nemusíš usilovat o její vyřešení. Vlož ji do 

SFGTD (something for God to do = Něco, co musí udělat Bůh) 

schránky. Všechny situace budou vyřešeny, ale v Mém čase, ne 

ve Tvém. Jakmile je věc uložena ve schránce, nemusíš se kvůli ní trápit. 

Místo toho se zaměř na všechny krásné věci, které jsou darem ve Tvém 

životě!!! 

Když se ocitneš v dopravní zácpě; Nezoufej, existují lidé na tomhle 

světě, pro které je řízení dosud neznámá výhoda. 

Kdybys měl špatný den v práci; Vzpomeň si na muže, který už roky 

nemůže žádnou sehnat. 

Až si budeš stěžovat na hroutící se vztah; Vzpomeň si na člověka, který 

nikdy nepoznal, co to je milovat a být milován. 

Kdyby tě trápilo, že nevíš, co s víkendem; Vzpomeň si na ženu 

v zoufalé situaci, která pracuje 12 hodin denně, 7 dní v týdnu, 

aby nakrmila svoje děti… 

Až se ti porouchá auto několik mil od opravny; Vzpomeň si na lidi 

s paraplegií, kteří by milovali tu možnost, aby se mohli projít… 

Až najdeš nový šedivý vlas v zrcadle; Vzpomeň si na pacientku 

s rakovinou, která si přeje, aby měla vlasy na zkoumání… 

Až se přistihneš v rozpacích a v uvažování o čem vlastně život je, 

ptajícího se jaký je tvůj úděl; Buď vděčný! Jsou lidé, kteří nežili 

tak dlouho, aby vůbec tu možnost měli… 

Kdybys zjistil, že jsi obětí lidské zloby, ignorance, malichernosti nebo 

nestálostí; Pamatuj, může to být horší. Mohl bys být jedním z nich! 

Bůh nás někdy nechá ve tmě, abychom viděli světlo… 

Bůh má tu moc dělat neuvěřitelné zázraky… 

Bůh nám nedal všechny věci k užívání života, ale život k užívání toho 

všeho!!! 

„Síla myšlení, Facebook“ 
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Nepřestávej hrát 

   Jedna matka si přála motivovat svého chlapce ke cvičení na klavír, 

a tak ho vzala na koncert polského skladatele Ignáce Paderewského. 

Jakmile se usadili, zahlédla maminka v hledišti kamarádku a šla 

ji pozdravit. Chlapec už byl znuděný čekáním, a tak vstal a začal 

se potulovat po divadle. Když zhasla světla a koncert měl začít, matka 

se vrátila na své místo a zjistila, že synek zmizel. Nervózně ho hledala 

očima, ale pak se zvedla opona a reflektory namířily na piano uprostřed 

jeviště.  

   Matka s hrůzou zjistila, že její syn sedí u piana a klidně přehrává tóny 

z písně „Bratře Kubo“. V tu chvíli vešel „mistr“. Svižně přešel k pianu 

a pošeptal dítěti do ucha: „Nepřestávej hrát.“ Paderewski si sedl vedle 

chlapce, natáhl levou ruku a začal hrát doprovod. Pak kolem dítěte 

natáhl i pravou paži a rozvinul melodii do krásné skladby. Starý mistr 

a mladý žák spolu proměnili trapnou situaci v úžasné představení.  

   Přesně tohle se děje, když jsme s Bohem. Svými silami a tou nejlepší 

snahou dokážeme hrát příjemně plynoucí hudbu. Ale s rukama Ježíše, 

který je jediný Mistr s velkým M, se díla našeho života stávají 

výjimečnými kusy. Až budeš příště chtít uskutečnit něco důležitého 

(to můžeš každý den), dej pozor. Možná uslyšíš, jak ti do ucha šeptá 

Mistr: „Nepřestávej hrát!“ Ucítíš jeho milující paže kolem sebe. Zjistíš, 

že jeho silné ruce s tebou chtějí hrát koncert tvého života. 
 

(www.farnostla.cz) 

Slavení eucharistie 

„Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o Tělo Páně, 

jí a pije sám sobě odsouzení. 

Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných 

a mnozí umírají.“ (1 Kor 11,29-30) 

 

     Neodpuštění je překážkou nejen při modlitbě jednotlivce, ale také při 

modlitbě společné (srov. Mk 11,25). Rádi opakujeme, že vrcholnou 

modlitbou je slavení eucharistie. Má-li však naše modlitba stoupat 

k nebi jako vůně kadidla, a ne se plazit při zemi jako kouř Kainovy 

oběti, je potřeba zamyslet se nad našimi vztahy ve farnostech. 
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     Když si my laici čteme uvedený verš z listu Korintským, většinou 

nás napadne jediný výklad – že je potřeba s vírou vnímat přítomnost 

Kristovu v proměněné hostii, abychom nepřijímali „nehodně“. Zdá 

se však, že apoštol Pavel tady mluví ještě o něčem jiném: V předchozím 

textu od sebe nikdy neodděluje „tělo a krev Páně“ – jen jednou, právě 

tady…“kdo jí a pije (…) a nerozpoznává, že jde o Tělo Páně“… 

Schválně píšu velké „T“, jako když mluvíme o Tělu Kristovu, o církvi! 

Co potom vlastně svatý Pavel říká? „Kdo chodí ke svatému přijímání 

a přitom zapomíná, že Kristus žije také v jeho bratru nebo sestře 

(nerozlišuje Tělo Páně, tj. církev), kdo se přitom hněvá na jiného 

křesťana, JÍ a PIJE SÁM SOBĚ ODSOUZENÍ.“ 

     To je ovšem tvrdá řeč! Když si promítneme mnohé naše rozhádané 

farnosti, kde často každý sedí v jedné lavici, aby ostatním nemusel 

podat ruku… Když si vzpomeneme na zástupy často tak smutných 

a hořkostí sevřených tváří, které jdou od svatého přijímání, zdá se, že tu 

něco nehraje.  

     Pavel dodává, že neschopnost vidět vírou Krista v eucharistii i 

ve svých bližních může být příčinou naší duchovní i fyzické slabosti, 

malátnosti. Řečtina dokonce uvádí ve 30. verši “Proto (…) MNOZÍ 

SPÍ“… To možná vystihuje průměrnou situaci našich farností až příliš 

výstižně. 

     Přitom eucharistie je takovou „atomovou bombou“ Boží lásky, 

její proměňující moc se přece musí na nás projevit! Někdy mám pocit, 

že kolem ní chodíme s takovým pochopením jako pračlověk kolem 

kousku uranu – byl to pro něj obyčejný kámen, protože neznal tajemství 

obrovské energie, která v něm byla ukryta, neměl k ní klíč… Totéž lze 

říci o nás, přistupujeme-li ke svátosti oltářní bez víry a přistupujeme-li 

ke svým bližním bez pohledu víry, který vnímá přítomnost Kristovu, 

bez ochoty vydat se bližnímu, jako se vydal nám: 

     „Tělo, které se láme a vydává, je pro Pavla nejen znamením Ježíšovy 

smrti, ale také sdílení, SEBEDAROVÁNÍ. Právě to má křesťanské 

shromáždění, večeře Páně, napodobit. Kdo nechápe, že chléb lámaný ve 

společenství bratří a sester je samo tělo Páně, že k účasti na něm patří 

skutečné sdílení, jako se i sám Ježíš skutečně vydal a ve společenství 

vydává, ten se večeře Páně účastní „nehodně“, „k svému vlastnímu 

odsouzení“, ten rozmnožuje „slabost“, „nemoc“, ba „smrt“ mezi bratry 

a sestrami. 
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     „Sami sebe se ptejte, zda vskutku ŽIJETE Z VÍRY, sami sebe 

zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je VE VÁS?“ (2 Kor 13,5) 

 
Převzato z knihy Vězení s klíčem uvnitř   

Tabulka lektorů na únor 2018 

ČT 1     Chromá H.     

PÁ 2           

SO 3     Pojmonová M.     

NE 4 

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 5     Jindrová V.     

ÚT 6     Bártová J.     

ST 7     Holcmanová Z.     

ČT 8     Chromá H.     

PÁ 9           

SO 10     Pojmonová M.     

NE 11 

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 12     Jindrová V.     

ÚT 13     Bártová J.     

ST 14 
1. čtení   Laštovičková M. 

 
  

2. čtení 
 

      

ČT 15     Chromá H.     

PÁ 16           

SO 17     Pojmonová M.     

NE 18 

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. 
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PO 19     Jindrová V.     

ÚT 20     Bártová J.     

ST 21     Holcmanová Z.     

ČT 22     Chromá H.     

PÁ 23           

SO 24     Pojmonová M.     

NE 25 

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

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

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

  

PO 26     Jindrová V.     

ÚT 27     Bártová J.     

ST 28     Laštovičková M.     

 

 Zdena Holcmanová 
 

Mše svaté s intencemi v únoru 2018  

Čtvrtek 1. února 
17:30 Za Annu a Jana Chvátalovy, 

nemocnou osobu a duše v očistci 

Pátek 2. února  

Svátek uvedení Páně do 

chrámu 

17:30 Za nová kněžská a řeholní 

povolání 

Sobota 3. února 7:30 Za zemřelou Marii Teclovou 

Neděle 4. února 

5. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Ludmilu a Josefa Peňáze, za 

syna Josefa a vnuka Marka 

10:00 (Sirákov) Za Jana Košáka, sestru, 
rodiče, rodinu Augustinovu a celou 
přízeň. 

Pondělí 5. února 

Památka sv. Agáty, panny a 

mučednice 

17:30 Za Josefa a Boženu Novotných 
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Úterý 6. února 

Památka sv. Pavla Mikiho a 

druhů, mučedníků 

17:30 Za Miroslavu Blumovou, manžela, 

živou i zemřelou přízeň a duše v 

očistci 

Středa 7. února 17:30 Za dar zdraví a Boží ochranu 

Čtvrtek 8. února 

17:30 Za dar zdraví, Boží ochranu a 

pomoc pro nemocnou osobu a celou 

rodinu 

Pátek 9. února 17:30 Za dar víry pro děti a mládež 

Sobota 10. února 

Památka sv. Scholastiky, 

panny 

7:30 Za nemocné 

Neděle 11. února 

6. neděle v mezidobí 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Jana Mokrého, celou rodinu a 

uzdravení nemocných osob 

10:00 (Sirákov) Za Bohumila Landu, 
jeho rodiče, Evu Hradeckou a rodinu 
Bourovu. 

Pondělí 12. února 

17:30 Za Josefa Šimanovského, rodiče, 

Zdeňka Bublána, bratra, rod Kopeckých 

a Jarošů 

Úterý 13. února 
17:30 Za Kateřinu Jarošovu, rod Jarošů, 

Imramovských a Strašilů 

Středa 14. února 

Popeleční středa 

17:30 Za Bohuslavu Filipovou, Jana a 

Ludmilu Pospíchalovy a celou přízeň 

Čtvrtek 15. února 

17:30 Za Františka Čejku, syna 

Miloslava, vnuka Vojtěcha a zemřelou 

rodinu Čejkovu a Štursovu 

Pátek 16. února 

17:30 Za Miroslavu a Josefa Pokorných, 

Marii a Vavřince Tomandlovy a 

Drahoslavu a Františka Doležalovy 

Sobota 17. února 
7:30 Za Jaroslava Baumruka, rodiče, 

sourozence a duše v očistci 

Neděle 18. února 

1. neděle postní 

7:00 Za farnost 

8:30 Za Annu, Marii a Jana Němcovy, 

jejich rodiče a sourozence Němcovy 

10:00 (Sirákov) 
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Pondělí 19. února 17:30  

Úterý 20. února 17:30 

Středa 21. února 17:30 

Čtvrtek 22. února 

Svátek Stolce svatého 

Petra 

17:30 Za rodinu Homolovu a 

Zvolánkovu a živé i zemřelé těchto rodin 

Pátek 23. února 

Památka sv. Polykarpa, 

biskupa a mučedníka 

17:30 Za Vlastu a Stanislava Bártovy, 

oboje rodiče a sourozence 

Sobota 24. února 7:30 

Neděle 25. února           

 2. neděle postní 

7:00 Za Josefa a Libuši Dočekalovy, rod 

Dočekalů a Šerejchů 

8:30 Za farnost 

10:00 (Sirákov) Za Josefa Štikara, 
Bedřicha Staňka a jejich rody. 

Pondělí 26. února 
17:30 Za Josefa Frömla, rodiče, 

sourozence a živou i zemřelou přízeň 

Úterý 27. února 17:30 

Středa 28. února 
17:30 Za Václava Vlčka, rodiče a duše v 

očistci 

 

Změny vyhrazeny 

Neexistuješ náhodou 

Každý člověk je nenahraditelným poselstvím světu 

- Každý člověk je nenahraditelným Božím poselstvím a má darovat 

světu něco zcela osobního. Nejsme náhodným produktem evoluce, 

nýbrž tvory povolanými vědomě do života. Bible nám říká, 

že jsme stvořeni proto, že jsme chtěni.  Bůh totiž neuvádí 

v existenci nic, co nechce (srv. Mdr 11,25). Co však Bůh chce, 

to také miluje. Tvoří pouze v lásce, poněvadž „Bůh je láska“: „Ty 

miluješ všechno, co je, a neošklivíš si nic z toho, cos udělal, neboť 

kdybys něco nenáviděl, nestvořil bys to“ (Mdr 11,24). 
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Ať jsi dobrý či špatný, jsi milován 

- Jsem tedy milován, ať jsem dobrý či špatný, známý 

či nevýznamný, nadaný či nechápavý, zdravý či postižený, černý 

či bílý, věřící či nevěřící. Podle Bible a života Ježíše z Nazareta 

už pouze skutečnost, že existuji, je dokladem toho, že mě Stvořitel 

miluje, že mě chtěl a chce. V každé chvíli mě Boží milující vůle 

nese a udržuje – ještě dřív, než na ni odpovím. Bez mé odpovědi 

však Boží láska přijít nemůže. 
 

Žiji, protože mě Bůh vždy miloval 

- Jestliže jsme pochopili a zakusili, že Bůh miluje bezpodmínečně 

každého osobně, stali jsme se svobodnými a Božími přáteli. 

Rozdíl je nesmírný a dopad na osobní život nanejvýš významný. 

Neplatí už, že budu-li dobrý, Bůh mě bude mít rád a moje bytí 

bude mít smysl. Nýbrž: Žiji, protože mě Bůh vždy miloval, 

nezávisle na mém výkonu a na mých morálních kvalitách. 

Zasáhne-li člověka tato „skrytá“ skutečnost, potom v něm roste 

hluboká vděčnost a velká svoboda. Pokud se mi dostalo této 

„uzdravující zkušenosti“, budu Bohu odpovídat a odevzdávat 

se mu svobodně a z lásky. V tomto výchozím bodu získávám vše 

proměňující existenciální „náhled“ na (svůj) život. Odtud pochází 

také moje nejhlubší povolání: nechat se obejmout Boží láskou, 

nést Boží rukou. 

 
Převzato z: http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Neexistujes-nahodou.html 

Rozuměj roli satana 

„Satan si vyžádal, aby vás směl zkoušet…“ Lukáš 22:31 

Lukáš napsal: „Ježíš řekl: ‚Šimone, Šimone, satan si vyžádal, aby vás 

směl zkoušet jako rolník, když odděluje pšeničná zrna od plev. Ale 

já jsem se, Šimone, modlil, aby tvá víra byla silná. A až se obrátíš 

ke mně, buď pomocí jiným‘“ (Lukáš 22:31–32, přel. z angl.). 

Satanův útok je důkazem, že máš v Božím plánu sehrát důležitou roli. 

Proto se tě tak tvrdě snaží porazit. Pravdou je, že intenzita a trvání jeho 

útoku jsou ukazatelem tvé hodnoty v Božích očích a úrovně požehnání, 

které pro tebe má Bůh připravené po zdolání útoku. Takže pokud patříš 

Kristu, dívej se na útok jako na znamení respektu. A nezapomínej, 

http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Neexistujes-nahodou.html
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kdo to má pod kontrolou. K útoku na Jóba potřeboval satan Boží 

svolení. Ježíš řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi“ (Matouš 

28:18). To je důkaz. 

Cílem tvé současné zkoušky je poskytnout ti svědectví o Boží dobrotě. 

Ježíš dovolil, aby Petr zakusil zkoušky, protože teprve pak mohl 

povzbuzovat své bratry. Možná s tebou Bůh dělá totéž. Ví, že církev 

i svět potřebují živá svědectví o jeho moci. Proto tě tvé potíže 

připravují, aby ses stal povzbuzujícím hlasem pro druhé, kteří bojují. 

Vzpomeň si, co řekl Josef svým bratřím: „Vy jste proti mně zamýšleli 

zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo…“ (1. Mojžíšova 50:20). 

Protože tě Bůh miluje a má kontrolu nad tvým životem, z těžkostí, jimiž 

právě teď procházíš, vzejdou dobré věci. 

„Vždy s Bohem, Facebook“ 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 

Chtěl bych touto cestou poděkovat ještě jednou všem, kdo se zapojili do 

Tříkrálové sbírky. Dětem, které koledovaly, těm, kdo byli vedoucími 

jejich skupinek, ale i těm, kdo dětem pomáhali připravit koruny a další 

rekvizity a součásti kostýmů. Díky samozřejmě patří i všem obyvatelům 

naší farnosti, kteří přispěli do sbírky.  

V nížkovské farnosti letos sbírka vynesla rekordních 80 873,- Kč. 

Z vybraných peněz je určeno 65 % na potřeby Oblastní Charity 

Havlíčkův Brod, 15 % na projekty naší Diecézní charity, 10 % pomůže 

potřebným v zahraničí, 5 % podpoří celostátní projekty a 5 % tvoří 

náklady sbírky.  

Údaje o tom, kolik se vykoledovalo v jednotlivých vesnicích, uvádí 

následující tabulka. Na vysvětlenou dodávám, že Rosička a Špinov 

měly stejně jako v minulých letech společnou koledující skupinku 

i pokladničku.  

Buková 11 640 Kč 

Poděšín 11 168 Kč 

Nížkov 38 895 Kč 

Rosička a Špinov   4 530 Kč 

Sirákov 14 640 Kč 
 

P. Zdeněk Sedlák, administrátor 
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Pro zasmání 

Lukášek ještě neměl tři roky, ale už chodil s rodiči do kostela. Když 

jednou viděl, jak kněz po sv. přijímání vytírá kalich, pošeptal mamince 

do ucha: „Až umeje to nádobí, tak půjdeme domů, viď.“ 

http://www.katolik.cz/texty/vtipy/vtipy.asp?p=50 

Misijní klubko 

 

Uzávěrka příštího čísla farního listu je 17. února 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 - email 

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


