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Květná neděle
Liturgie Květné neděle má svůj vrchol ve vyprávění o umučení
našeho Pána. Pro křesťany, kteří se nezúčastní obřadů Velkého
pátku, je to jediná příležitost, kterou mají, aby naslouchali této části
evangelia během slavení liturgie.
Na první pohled je poněkud zvláštní, že církev zařadila tuto
četbu na Květnou neděli, která by se spíše nechala charakterizovat
atmosférou triumfu. Obřady Květné neděle začínají oslavným
zvoláním „Hosana!“ a vrcholí protikladným „Ukřižuj!“ Tato zvolání však
proti sobě nestojí jako protimluv; spíše se jedná o vyjádření hloubky
tajemství. Tajemství, které vyjadřuje, že Ježíš se dobrovolně vydal na
smrt. Je to skutečně on sám, kdo hledal vůli svého Otce a pochopil, že
právě nastala jeho hodina, a tak ji se vším, co k ní náleží, přijal se
svobodnou synovskou poslušností a s láskou k lidem. „Věděl, že přišla
jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval
svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti“ (Jan 13,1).
Vyprávění o umučení se nacházejí na samotném počátku
evangelia, ne na jeho konci. Životopisy význačných osobností začínají
jejich narozením a končí jejich smrtí. Ježíšův „životopis“ začal
vyprávěním o jeho smrti a teprve později byl doplněn vyprávěním
o jeho narození. Vyprávění o umučení Páně se jako první utvářela
v ústní tradici a následně byla písemně zpracována; ostatně evangelia

byla definována jako vyprávění o umučení s rozsáhlým úvodem.
Soulad mezi čtyřmi evangelisty je ve vyprávění o umučení Páně
mnohem větší než v ostatních částech evangelií. V zaměření
k hlavnímu sdělení jsou pak v naprostém souladu. Různé pokusy
uskutečněné během staletí ze strany nevěřících kritiků usilující
pošlapat důvěryhodnost textů, byly neúčinné a nezdařilé. Střízlivá
prostota evangelií, vypravěčský tón bez snahy o polemiku, jednoduchý
popis událostí, nedůslednosti, jež se nikdo nesnažil vymazat nebo
upravit – to všechno přispívá k závěru, že se jedná o objektivní
svědectví z první ruky.
Četbou pašijového příběhu však popisované události
neskončily, nýbrž pokračují a odehrávají se v každém čase. Můžeme
vyzvednout dva významy: Zaprvé proces s Ježíšem se obnovuje
v každém učedníkovi (v každém člověku), který trpí a je
pronásledován pro spravedlnost. Zadruhé se proces s Ježíšem
obnovuje s každým člověkem, který se podvolí hříchu, čímž vlastně
volá: „Ukřižuj!“
Vyprávění o umučení Páně se uzavírá obrazem náhrobního
kamene, kterým je zavalen vstup do hrobu. My však už víme, že tento
kámen byl odvalen. Ježíš byl vzkříšen a usedl po Otcově pravici. Přesto
však doposud trvají dějiny tohoto světa spojené s bolestí a utrpením
a Ježíš tak zůstává tajemným způsobem stále v hrobě – ještě nevstal
úplně. Jeden z autorů 2. století napsal: „Zůstává ve vězení, je
v hrobech, připoután v okovech, v celách, zasypaný urážkami
a prochází mnoha procesy, protože s těmi, kteří trpí, trpí taky on“.
Na začátku Svatého týdne nám Ježíš opakuje pozvání, které
nejprve směřovalo k jeho učedníkům, když šel do Getsemanské
zahrady: „Zůstaňte zde a bděte se mnou!“
Slovo a život, Raniero Cantalemessa
Připravil P. Zdeněk Kubeš

Pastorační plán na měsíc DUBEN
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2. 4. Zelený čtvrtek – „Poslední večeře“ ve farním sále
3. 4. Velkopáteční křížová cesta
4. 4. Velikonoční vigilie
5. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – žehnání pokrmů










16. 4. Biblická hodina
18. 4. Mše svatá v domě s pečovatelskou službou
19. 4. Setkání manželů na faře
25. 4. Svatovojtěšská pouť na Libici
25. 4. Adorace před vystavenou NSO
1. 5. Pouť na sv. Hostýn
2. 5. Mše svatá v domě s pečovatelskou službou
2. 5. Jarní úklid kostela

Eucharistie a společenství
Janovo evangelium zázrakem na svatbě v Káni Galilejské
otevírá Ježíšovu veřejnou činnost. To není náhoda.
Asi každý, kdo svatbu někdy chystal, tuší, jak velkou ostudou
by byl nedostatek jídla či pití. Poznamenalo by to celou svatbu. Nouzi
na zmíněné svatbě však Ježíš proměňuje v neuvěřitelnou hojnost.
Lidskou nouzi a nedostatečnost proměňuje ve svatební radost.
Ale slavení není záležitostí individualistickou. Není
představitelné, že bychom na svatbě byli jedinými hosty. Proto je
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důležité nepřehlédnout důležitý aspekt hostiny – a tím je setkání
s dalšími účastníky slavnosti. Bůh se setkává s člověkem ve
společenství. Uvnitř vzájemných vztahů se učíme, co znamená
milovat. Není dost dobře myslitelné, aby uprostřed svatebního veselí
měl někdo něco proti druhému. V takovém případě by byla pro
všechny radost narušena. Ne náhodou nám církev zdůrazňuje, že
účastnit se přijetí Eucharistie, lze jen v případě, že přijímací nežije
v těžkém hříchu. Vztah k Bohu, ale také vazby mezi lidmi, hřích boří.
Proto Ježíš požaduje: „Přinášíš-li svůj dar na oltář a tam se
rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před
oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď
a přines svůj dar k oltáři“ (Mt 5,23-24).
Dodnes je pro nás hostina znamením setkání rodiny, přátel či
známých. Hostina spojuje, umožňuje sdílení, jíst společně u jednoho
stolu posiluje důvěru a vyjadřuje společenství. Symbolika svatby
ukazuje, jak důvěrnou blízkostí Bůh touží člověka zahrnout. To se
uskutečňuje v Eucharistii. Důvěrné setkání nás s Bohem.

Modlitba:
Pane Ježíši Kriste, vydal ses za nás,
abychom mohli přistoupit k Otci a zakusit velikost jeho lásky.
Při slavení poslední večeře jsi nám odkázal trvalou památku
na dar svého Těla a své Krve.
Nyní přebýváš v Eucharistii s námi.
Dotkni se našich srdcí, uzdrav nás i naše rodiny, naše společenství.
Pronikni do našich starostí a posilni naši slabost.
Neboť ty jediný nás mocí Ducha Svatého spojuješ
a přivádíš před nebeského Otce do plnosti jeho slávy.
Národní eucharistický kongres 2015
Připravil P. Zdeněk Kubeš
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Příběh o svatém Jeronýmovi
Jednoho dne – bylo to na Vánoce – měl svatý Jeroným vidění.
Zjevil se mu Ježíš a obrátil se k němu: „Jeronýme, dnes je den mého
narození. Dej mi nějaký dárek!“ Jeroným odpověděl: „Pane, co já ti
mohu dát? Jaký dar ti můžu nabídnout? Největší dar, který ti můžu
nabídnout, je překlad Bible. Vezmi si ho, vezmi si práci za všechna
léta strávená překládáním. Jsem ochoten Bibli i spálit, spálit celé své
dílo.“ Ale Ježíš odpověděl: „Děkuji ti, Jeronýme, za tvou velkorysost,
ale já chci od tebe úplně něco jiného.“ „Co ti tedy můžu dát, Pane?
Jestli chceš, daruji ti svůj život. Vezmi si můj zrak, můj sluch! Vezmi si
celý můj život, vezmi si cokoli chceš! Jsem ochoten za tebe i zemřít.“
A Ježíš mu řekl: „Jeronýme, děkuji, ale všechno to, co mi chceš dát,
mi patří. Těmito dary bys mi jen vrátil to, co máš ode mne. Chci něco,
co náleží jen tobě.“ Jeroným odpověděl: „Nemám nic, co by bylo jen
moje. Co ti můžu dát, co patří jen mně.“ A Ježíš mu odpověděl:
„Jeronýme, dej mi své hříchy, jen ty jsou tvoje!“
Často se nám nedaří bojovat proti hříchu a to právě proto, že
proti němu bojujeme svými vlastními silami. Nemáme sílu zvítězit nad
svým hříchem, potřebujeme k tomu sílu Boží. A Bůh je připraven nám
tuto sílu poskytnout. To, co po nás Ježíš chce je, abychom mu
odevzdali svůj hřích. Hřích, který nás trápí, vložme do Ježíšových
rukou a povězme mu: „Pane, toto je můj dar. Pane toto je můj hřích.“
Ježíš – lékař těla i duše, Elias Vella
Připravil P. Zdeněk Kubeš

S modlitbami zacházím, jak s nezajištěným granátem
Oblíbenou světicí mé maminky byla svatá Markéta Marie
Alocoque. Ze svých středoškolských let jsem o ní moc nevěděl. Co
jsem věděl, byly roztodivné modlitby a pobožnosti této světice.
V jednom z oněch podivuhodných zaslíbení svaté Markéty Marie byl
zaveden zvyk mše svaté a svaté zpovědi na první pátky v měsíci
a prvních sobot. Kdo vždy na první sobotu v měsíci půjde do kostela
na mši svatou a přijme eucharistii a v této době půjde ke svaté
zpovědi, dočká se zvláštních milostí. Jedna z nabízených milostí mě
zaujala: Je možné někomu vyprosit dar obrácení. To už jsem byl na
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gymnáziu. Výzva ležela černá na bílém: Stačí jít devět prvních sobot
za sebou do kostela, přijmout eucharistii, jít ke zpovědi a tak je možné
někomu vyprosit obrácení. Přišlo mi to jako velké slovo a jak známo,
rozhodčím ve vědě je experiment. Vybral jsem tedy
z naši třídy náhodnou spolužačku, jako bych
prstem píchnul do vzduchu, takovou, jakou jsem
vlastně ani moc neznal; to jsem považoval za
důležité, aby věc nebyla kontaminována emocemi
a osobními vazbami. Začal jsem v listopadu.
Problém nastal v červnu, neboť jsme tu první
sobotu v měsíci měli ministrantské závody. Dilema
bylo zřejmé: buď budu na paloucích dohledávat
naše mládežníky, nebo půjdu do kostela na mši
svatou. Rozhodl jsem se po pátrání po ztracených
závodnících, přišlo mi to v tu chvíli důležitější.
Jistěže tím byl řetězec sobot přerušen, ale říkal jsem si, že tohle by
mohl Pán Bůh pochopit, nebyla to moje vina a udělal jsem věc, kterou
jsem v tu chvíli považoval za správnou. To byl červen. V červenci byla
poslední první sobota a už byly prázdniny. Přece jenom s určitým
napětím jsem čekal, zda se v sobotu něco nestane, a nestalo se nic.
Ani v neděli se nestalo nic.
Pohlednice od oné spolužačky s tím, že je zrovna v Rumunsku
na horách, že uvěřila v Boha a chce se nechat pokřtít, jsem našel
v poštovní schránce v pondělí ráno.
Občas si na celý příběh vzpomenu a vede k tichým úvahám
o lidské svobodě, Bohu, Boží vůli, determinaci, volbě a slovech.
Od té doby se už moc neposmívám zažloutlým kancionálům
a podivuhodným pobožnostem, a upřímně řečeno, spíše s těmi
modlitbami zacházím tak, jako bych právě našel v zemi nezajištěný
granát.
Neumělcům života, Marek Vácha
Připravil P. Zdeněk Kubeš

SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
(2. neděle velikonoční – 12. dubna)
„Lidstvo nenalezne pokoje, dokud se s důvěrou neobrátí
k mému milosrdenství", prohlásil Spasitel blahoslavené Faustyně
Kowalské (+1938 v Krakově).
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Těm, kdo mají tuto hlubokou důvěru a spojují ji
s napodobováním Boží lásky-praktikováním milosrdenství vůči bližním
denními projevy (modlitbou, slovem, skutkem), přislíbil Ježíš úžasné
milosti. „Kdo důvěřuje mému milosrdenství, nezahyne, neboť všechny
jeho věci jsou mými." Duše, která vložila důvěru v mé milosrdenství,
je nejšťastnější, neboť já sám ji mám ve své
starostlivosti."
Za obzvláštní zdroj milosti určil „svátek
milosrdenství"(první neděli po velikonocích).
Duše, která (v tomto dni) přistoupí ke zpovědi
a sv. přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin
a trestů!
Novénu před tímto svátkem (od Velkého
pátku do soboty před svátkem milosrdenství)
obdařil
příslibem:
„Skrze
tuto
novénu
k Milosrdenství obdařím duše všemi milostmi."
Slovo „všemi“ znamená dosažení všech
dobrodiní, o která duše bude prosit, bez ohledu
na to, zda se bude modlit o milosti pro sebe nebo
pro druhé.
„Korunka k Milosrdenství" jako projev
důvěry se doporučuje i mimo novénu a Pán slibuje, že „kdokoliv se jí
bude modlit, dosáhne v hodině smrti velkého milosrdenství". Když se
modlíme Korunku, sjednocujeme se s obětí na Kříži a spojujeme se
s obětmi mší sv. na celém světě.
V Přibyslavi v kostele se modlí Korunka k Božímu milosrdenství
každý pátek v 15.00.

Tip na pout´:
Poutní kostel Božího milosrdenství,
SLAVKOVICE u Nového Města na Moravě
12. dubna mše sv. v 15.00 hod
(celebruje J. E. Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický)
Připravila Marie Pleslová
Celoroční seznam poutí ve Slavkovicích najdete také na venkovní nástěnce
u kostela nebo na www.slavkovice.cz.
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Korunka se modlí na růženci:
Začíná znamením kříže „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“, pokračuje
modlitbami Otče náš, Zdrávas, Věřím v Boha. Dále se pětkrát opakuje
desátek, složený z modlitby „Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši
a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír
za hříchy naše i celého světa“ na zrnkách pro Otče náš a desetkrát
opakované věty „Pro jeho bolestné utrpení smiluj se nad námi a nad
celým světem“ na zrnkách pro Zdrávas. Korunka je pak zakončena
modlitbou, která se skládá z třikrát opakovaného: „Svatý Bože, Svatý Silný,
Svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.“
Novéna (od Velkého pátku do svátku Božího Milosrdenství je rozšířena
o modlitbu, která je každý z devíti dní zaměřena na jiný úmysl.

Redakce FL

Pozvánka na velikonoční pašije 2015
Přijměte pozvání na hrané velikonoční pašije Co se stalo s Ježíšem.
Žďár nad Sázavou
Úterý 31. 3. 2015 v 20.00, dětský areál na sídlišti Libušín
V případě nepříznivého počasí bude náhradním prostorem kostel sv. Prokopa!

Velikonoční drama se ve Žďáře nad Sázavou hraje již od roku
1998 (nehrálo se pouze třikrát kvůli velmi špatnému počasí, ale už se
hrálo i na sněhu). Hraje většinou kolem 200 herců-místních farníků.
Letos se ujme role Ježíše nový herec. Martin Dobrovolný, který
hrál Ježíše dvanáct let, se rozhodl přenechat místo mladším.
V pašijích ale hraje dál.
Pašije můžete shlédnout již během generálních zkoušek
v neděli 29. 3. (v 15.30: 1. generálka, v 19.30 2. generálka).
Redakce FL
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Rok zasvěceného života
Od 30. listopadu 2014 do 2. února 2016 vyhlásil papež
František Rok zasvěceného života. Během něho lze získat plnomocné
odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijímání
eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) všem, kteří se budou
"opravdově kát a budou vedeni duchem lásky."
V královéhradecké diecézi biskup Jan Vokál ustanovil několik
posvátných míst, na kterých lze získat dne 15. a 16. srpna, 29. srpna
2015 a 2. února 2016 plnomocné odpustky. Nám nejblíže je kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě, pak kostel Narození
Panny Marie v Želivi a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi.
Místa pro získání odpustků. [online]. Dostupné z ˂http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/3091-mistapro-ziskani-odpustku.html˃ [cit. 2015-03-21]

Redakce FL

Dětský koutek

Hledání rozdílů k podobenství o vinné révě: Jan 15, 1 – 8.
Na našich obrázcích se o vinnou révu právě stará dobrý vinař. Oba
obrázky vypadají na první pohled stejně. Když se ale podíváš
pořádně, určitě mezi nimi najdeš 10 rozdílů.
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VELIKONOCE

Připravila Marie Zrzavá
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav v dubnu L. P. 2015
30. 3.
31. 3.

7.30
18.00
7.30

1. 4.
18.00
2. 4.
Zelený
čtvrtek

18.00

Na poděkování za dar eucharistie a svátostného
kněžství

18.00

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

20.00

Za farnost

3. 4.
Velký
pátek

4. 4.
Bílá sobota

5. 4.
Slavnost
zmrtvýchvs
tání Páně

8.00
9.30

9. 4.

11.00
11.00
18.00
8.00
9.30
11.00
18.30
7.30
18.30
18.30

10. 4.

18.30

11. 4.

7.00
8.00
9.30
11.00
18.30

6. 4.
Pondělí
velikonoční

7. 4.
8. 4.

12. 4.
2. neděle
velikonoční

13. 4.
14. 4.

Za Josefa Henzla a rodiče
Za Vladimíra Huška, rodiče, sourozence a celý rod
Za dar síly, trpělivosti, za šťastnou hodinku smrti a
za duše v očistci
VESNICE BEZE MŠE SVATÉ

7.30
18.30

Za Františka a Miluši Matějkovy a celý rod
Za Františka a Ludmilu Pometlovy, rodiče a jejich
sourozence
ŽIŽKOVO POLE
STŘÍBRNÉ HORY
Za farnost
Za živé a zemřelé členy rodu Košťálů a Nováků
ŽIŽKOVO POLE
Za Václava Chalupníka a jeho rod
Za rodiče Velínovy, děti a rodiče z obojí strany
VESNICE
Za rodiče Beranovy, vnuka Josefa a duše v očistci
Za rodiče Lehrovy, Němcovy a jejich rody a duše
v očistci
Za Františka a Marii Pátkovy, rodiče a sourozence
Za farnost
Za rodiče Kašpárkovy, Fišarovy a celý rod
STŘÍBRNÉ HORY
Za rodiče Štefovy, živé i zemřelé z obou rodů a
duše v očistci
Za poděkování za dar života a za živé i zemřelé z
rodiny Kubešovy
Za Václava Řezníčka, rodiče a za všechny živé i
zemřelé z toho rodu
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15. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.

19. 4.
3. neděle
velikonoční

20. 4.
21. 4.

7.30
18.30
18.30
18.30
7.00
9.00
8.00
9.30
9.30
11.00
18.30
7.30
18.30
7.30

22. 4.
18.30
23. 4.

Za Josefa Pokorného, za rodiče a sourozence
VESNICE
Za rodinu Koudelkovou
Za Josefa a Marii Musilovy a Zdeňka Tesaře
Za rodinu Pospíchalovou a Kubátovou
Mše sv. v domě s pečovatelskou službou
Za Josefa Doležala, rodiče, sestru Marii a za
Josefa Landsmana
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
STŘÍBRNÉ HORY
BEZE MŠE SVATÉ
Za rodinu Kunstarovu
Za rodiče Prokešovy, jejich rodiče a sourozence
Za rodiče Halíkovy, manžela Vladislava, vnuka a
rodiče Lupoměstských
VESNICE

Svátek sv.
Vojtěcha

18.30

Za Jiřího Hladíka, rodiče z obou stran a rod
Grubauerů

24. 4.
25. 4.

18.30

Za Jiřího Laštovičku, jeho rodiče a ten rod

Svátek sv.
Marka

7.00
8.00

26. 4.
4. neděle
velikonoční

9.30
11.00
18.30

Za pěstouna Františka, jeho rodiče, pěstouny a
duše v očistci
Za živé a zemřelé rodiny Fidlerovy, Horňákovy a
Hrabákovy
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody
a duše v očistci
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Redakce FL: P. Zdeněk Kubeš, Zdeněk Matějka, Eva Bártová.
Příští číslo FL vyjde 26. 4. 2015 (uzávěrka pro toto číslo FL je 15. 4. 2015).
Příspěvky do FL můžete zasílat na adresu fara.pribyslav@seznam.cz
nebo je předat na farním úřadě v Přibyslavi.
Určeno pro vnitřní potřeby farnosti. Neprodejné.
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