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Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
(Jan Pavel II.)
Neposkvrněná Panno Maria,
Tvému Srdci, které nade vše miluje Boží vůli, se radostně
zasvěcujeme. Ve spojení s našimi předky stojíme, Matko, plni důvěry
před tebou, chceme ti odevzdat naši minulost a tvém
u Neposkvrněnému Srdci zasvětit naši přítomnost i budoucnost.
Tobě, Maria, Matko církve, odevzdáváme naši minulost. K tvým
nohám skládáme uplynulá staletí věrnosti Bohu a Kristovi církvi, staletí
věrnosti Božího lidu naší země křestnímu poslání.
Děkujeme ti, Panno věrná, za období rozkvětu, pokoje
a vnitřního míru. Děkujeme ti za povstání z úpadku a poroby. Přednes
však, prosíme, Maria, Útočiště hříšníků, svému Synu, Králi věků, i naši
upřímnou lítost a pokání za viny předků i viny naše, za hříchy osobní
i společenské.
Pros s námi i za nás o smilování a odpuštění. Dovoláme se ho
pokorně u nebeského Otce pro výkupnou oběť Krista ukřižovaného
– na přímluvu tvou, svatého Josefa a našich svatých patronů, kteří jsou
chloubou našich dějin a vzorem pro náš život.
Tobě, Maria, Pomocnice křesťanů, s důvěrou svěřujeme
a zasvěcujeme i naši přítomnost. Pros za nás a podpírej nás, ať

přemáháme nenávist láskou! Ať překonáme malomyslnost
důvěrou a nadějí!
Svěřujeme ti, Maria, naše rodiny, děti, mládež.
Chceme mít vždycky v úctě život a střežit jej od početí.
Pomoz nám, Maria, přemáhat nadměrný shon za
hmotnými hodnotami a pomíjivými požitky. Nauč nás
hledat sílu v eucharistické oběti a ve svátostech.
Utvrzuj naše společenství v den Páně v našich
svatyních. Vypros nám, aby z našich rodin vycházeli noví
dělníci na vinici Páně. Nauč nás úctě k člověku, ke starým
lidem, k nemocným i k obětavé lásce. Pomáhej nám,
abychom víru, vzácné dědictví otců, předali neporušenou
příštím generacím!
Tvému Neposkvrněnému Srdci svěřujeme a zasvěcujeme
budoucnost třetího tisíciletí.
Maria, Královno míru, vypros nám plnost darů Ducha Svatého,
abychom v naší rodné zemi i v novém tisíciletí vydávali svědectví
o Kristu ukřižovaném a vzkříšeném. Amen.
Připravil P. Zdeněk Kubeš

Maria a Eucharistie
Panna Maria stojí v čele zástupů učedníků Kristových jako první
z učedníků. Proto ji křesťan následuje jako skutečnou cestu, která vede
ke Kristu. Marii si nelze jinak představit než jako Matku Boží zcela
zaměřenou na Syna přítomného v Nejsvětější svátosti.
Úcta k Marii je tou nejjistější a nejkratší cestou, která nás přivádí
ke Kristu.
Maria nebyla pouhým nástrojem, který měl Bůh k dispozici. On
se stal skrze ni člověkem a získal od ní její rysy a povahu a tak se dal
poznat světu. Byl bezesporu znám tím, že byl Marii podoben.
Nezdá se, že by během Poslední večeře, při které byla ustavena
Eucharistie, byla přítomna Kristova matka. Byla však přítomna na
Kalvárii, u paty kříže, kde spolu se svým Synem hluboce trpěla.
II: vatikánský koncil nás učí, že Maria nás předchází na cestě
víry až ke kříži. Předchází celý Boží lid, který kráčí stejnou cestou, když
následuje Krista v Duchu Svatém.
Mariina mateřská úloha vůči lidem nezastiňuje ani nezmenšuje
jediné prostřednictví Kristovo. Celý spasitelný vliv blahoslavené Panny
na lidi neplyne z nějaké nutnosti, nýbrž jedině z Božího svobodného
2

rozhodnutí. Nijak nepřekáží přímému spojení s Kristem, nýbrž spíše je
podporuje. Bohorodička je vzor církve ve víře, lásce a dokonalém
spojení s Kristem.
Je-li eucharistie tajemstvím víry, které natolik přesahuje náš
rozum, že se musíme zcela svěřit Božímu slovu, nikdo nám nemůže být
oporou a vůdcem v podobném postoji tak jako Maria. Když opakujeme
Kristovo gesto při Poslední večeři, abychom splnili jeho příkaz: „To čiňte
na mou památku!“, přijímáme zároveň Mariinu výzvu uposlechnout ho
bez váhání: „Udělejte všechno, co vám řekne“. Svou mateřskou
starostlivostí prokázanou na svatbě v Káně Galilejské jako by nám
říkala: „Neváhejte a důvěřujte slovu mého Syna. On byl s to proměnit
vodu ve víno, a stejně je také schopen učinit z chleba a vína své tělo
a svou krev.
V jistém smyslu žila Maria svou eucharistickou víru ještě dříve,
než byla eucharistie ustanovena, už tím, že poskytla své panenské lůno
k vtělení Božího slova. Eucharistie odkazuje na utrpení a vzkříšení, ale
navazuje zároveň na vtělení. Maria počala Božího Syna v podobě těla
a krve a předjímala tak to, co se v jisté míře svátostně uskutečňuje při
přijímání těla a krve Páně pod způsobami chleba a vína.
„Blahoslavená, která jsi uvěřila“. Maria
předjímala eucharistickou víru církve. Když se
v jejím lůně Slovo stalo člověkem, stává se
jakoby prvním svatostánkem v dějinách.
„To čiňte na mou památku“. V památce Kalvárie přítomno
všechno, co Kristus vykonal ve svém utrpení a ve své smrti. Proto
nechybí to, co Kristus vykonal vůči své Matce a v náš prospěch. Jí totiž
svěřil milovaného učedníka a v něm jí svěřuje každého z nás: „Hle, tvůj
syn!“ stejně říká každému z nás: „Hle, tvá matka“.
Prožívat v eucharistii památku Kristovy smrti znamená také stále
přijímat tento dar. Znamená to vzít k sobě podle Janova příkladu tu,
která je dávána jako Matka. Maria je přítomná v církvi a jako její Matka
v každé eucharistické slavnosti. Jsou-li církev a eucharistie
neoddělitelně spojeny, totéž lze říci o Marii a eucharistii.
Mariino mateřství v plánu milosti trvá neustále. Když byla vzata
do nebe, neopustila tento spasitelný úkon, ale nadále nám získává dary
věčné spásy svými přímluvami. Proto je blahoslavená Panna vzývána
v církvi jako přímluvkyně, ochránkyně a prostřednice.
Národní eucharistický kongres 2015
Připravil P. Zdeněk Kubeš
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Pastorační plán na měsíc KVĚTEN













1. 5. Pouť na sv. Hostýn
2. 5. Mše svatá v domě s pečovatelskou službou
2. 5. Jarní úklid kostela
6. – 9. 5. Farní pouť
15. 5. Pracovní zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti
16. 5. Májové putování do Dvorku
17. 5. Setkání manželů na faře
21. 5. Biblická hodina
23. 5. Mše svatá v domě s pečovatelskou službou
29. 5. Noc kostelů
30. 5. Ministrantská schůzka
31. 5. Žehnání kaple v Dolní Jablonné

Interview s Bohem
„Pojď dál,“ řekl Bůh. „Takty bys se mnou chtěl udělat interview?“
„Jestli máš čas,“ řekl jsem.
Bůh se usmál a odpověděl: „Můj čas je věčnost, a proto je ho
dost na všechno. A na co se mě vlastně chceš zeptat?“
„Co tě na lidech nejvíc překvapuje?“
Bůh odpověděl: „To, že je nudí být dětmi, a tak pospíchají, aby
dospěli, a když jsou dospělí, zase touží být dětmi.
Překvapuje mě, že ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze, a ty pak
utrácejí za to, aby si dali do pořádku své zdraví.
Překvapuje mě, že se natolik strachují o budoucnost, že
zapomínají na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost, ani
pro budoucnost.
Překvapuje mě, že žijí, jakoby nikdy neměli umřít, a že umírají,
jako kdyby nikdy nežili.“
Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. Pak jsem se zeptal:
„Co bys chtěl jako rodič naučit své děti?“
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Bůh se usmál a odpověděl: „Chci, aby poznali, že nemohou
nikoho nutit, aby je miloval. Mohou jen dovolit, aby je druzí milovali.
Chci, aby poznali, že nejcennější není to, co v životě mají, ale koho mají.
Chci, aby poznali, že není dobré porovnávat se s druhými. Každý
bude souzen sám za sebe, ne proto, že je lepší nebo horší než jiní.
Chci, aby poznali, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten,
kdo potřebuje nejméně.
Chci, aby poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které
milujeme, hluboká zranění, ale trvá mnoho let, než se taková zranění
uzdraví.
Chci, aby se naučili odpouštět, odpouštět skutkem.
Chci, aby věděli, že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale kteří
nevědí, jak své city vyjádřit.
Chci, aby věděli, že za peníze si mohou koupit všechno kromě štěstí.
Chci, aby poznali, že opravdový přítel je ten, kdo o nich všechno
ví, a přesto je má rád.
Chci, aby poznali, že vždycky nestačí, aby jim odpustili druzí, ale
že oni sami musejí odpouštět.“
Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti.
Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mne udělal čas. Poděkoval
jsem mu za všechno, co pro mne a mou rodinu dělá.
A Bůh odpověděl: „Kdykoli. Jsem tu čtyřiadvacet hodin denně.
Jen se zeptej a já ti odpovím.“
Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali,
ale nikdy nezapomenou, jak se vedle vás cítili.
Autor neznámý
Připravil P. Zdeněk Kubeš

PŘÍFARNÍ TÁBOR 2015
Římskokatolická farnost Přibyslav pořádá přífarní tábor.
Pro koho: pro děti 1. – 3. třída *
Kdy: 13. 7. – 17. 7. 2015
Kde: Každý den od 8.00 h do 17.00 h na místní faře
Cena: 800 Kč (cena zahrnuje stravu, výlet, odměny)
V případě, že je částka pro rodinu příliš vysoká, je možné domluvit
se na slevě.
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Na co se těšit: Na nové kamarády,
výlet, hry, soutěže. Své místo v
programu bude mít i modlitba,
duchovní slovo a mše svatá.
Přihlašovat se můžete do
30. 6. 2015 - přihláška na faře.
Bližší informace najdete u přihlášky
nebo získáte na čísle 739 165 841 či
e-mailu janahruba78@seznam.cz.
*Děti 3. tříd se mohou rozhodnout, zda chtějí jít na přífarní nebo na farní
tábor, ale smějí jít pouze jen na jeden z nich!

Za kolektiv vedoucí Jana Hrubá

DĚTSKÝ FARNÍ TÁBOR 2015
Vážení rodiče,
i tento rok pořádá Římskokatolická farnost Přibyslav letní tábor
pro děti ze základní školy (3. – 7. třída). Termín letního tábora je
od 8. 8. – 14. 8. 2015. Tento rok pojedeme na faru ve Sněžném. Fara
je zařízena pěkně, v blízkosti se nachází rybník a u fary je velká
zahrada, která je příznivá pro program na táboře.
Opět připravujeme pestrý program – táborová hra, výlety,
závody, soutěže, hry. Své místo v programu bude mít i modlitba,
duchovní slovo a mše svatá.
Cena pro jedno dítě činí 1 400 Kč. Cena zahrnuje stravu, pobyt,
dopravu, dárky a odměny. V případě, že je částka pro rodinu příliš
vysoká, je možné domluvit se na slevě.
Peníze doneste pokud možno s vyplněnou přihláškou na faru
otci Zdeňku Kubešovi nebo přímo mně do 30. června 2015
Maruška Blažíčková (732 107 715, mblazickova@seznam.cz)
Marie Blažíčková
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Den matek
Každý rok druhou květnou neděli slavíme svátek matek. Oslava
matek a mateřství má velmi dlouho a pestrou tradici. V této podobě
ustanovil oficiálně svátek americký prezident Woodrow Wilson roku
1912. U nás tento svátek začala prosazovat od 20. let 20. století dcera
prvního československého prezidenta Alice Masaryková.
Všem maminkách přejeme tímto vše dobré.

Kytička fialek
Jaroslav Seifert
Podruhé nesmíš utrácet,
prozraď mi, kolikpak stála?
A těch pár maminčiných vět
znal jsem už téměř nazpaměť.
Šetřila vždycky z mála.
K holiči radši měl bys jít.
To znám již, teď možná dodá:
Zítra budeš chtít na sešit,
a kde mám na to všechno vzít,
krejcaru je dnes škoda!
Jen násilím ji vtiskl jsem
ten modrý chomáček jara.
Když splácela mi polibkem,
zaševelilo jejím rtem:
Synáčku, už jsem stará.
Rok co rok se tak zlobila,
později míň už sice.
Když vázičku si rozbila,
dávala kvítka spanilá
do sklenky od hořčice.
Redakce FL
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Dětský koutek
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Připravila Marie Zrzavá
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Noc kostelů 2015
Jedna noc více než 1 100 otevřených kostelů a více než 7 000
programů (otevřené nejen kostely, ale i krypty, zahrady, věže, pořádané
workshopy, koncerty a prohlídky).

Žádná tma pro tebe není temná:
jako den svítí, temnota je jako světlo.
Ž 139,12
V pátek 29. května 2015 můžete opět navštívit otevřené kostely
a modlitebny po celé České republice.
Více informací a mapu s otevřenými kostely, které se do akce
zapojily a které tedy můžete během Noci kostelů navštívit, najdete na
www.nockostelu.cz.
Redakce FL

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav v květnu L. P. 2015
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27. 4.

7.30

28. 4.

18.30

29. 4.

7.30
18.30

30. 4.

18.30

1. 5.

18.30

2. 5.

7.00

Za Hanu Frýdlovou
Za Vlastu a Jaroslava Mášovy, jejich rody a duše
v očistci
Za rodiče Rázlovy, syna a snachu
VESNICE
Za rodinu Matějů, Miškovských, Sejkorovu
a Trödlerovu
Za Bohumilu a Janu Roseckých, rodiče,
sourozence a celý rod
Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence

3. 5.
5. neděle
velikonoční

4. 5.
5. 5.

9.00
8.00
9.30
11.00
11.00
18.30
7.30
18.30
7.30

6. 5.
7. 5.
8. 5.
9. 5.

18.30
18.30
18.30
7.00
8.00

10. 5.

9.30

6. neděle
velikonoční

11. 5.
12. 5.
13. 5.
14. 5.
Nanebevstoupení
Páně

11.00
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30
8.00
18.30

15. 5.
16. 5.

18.30
7.00
8.00

17. 5.

9.30

7. neděle
velikonoční

18. 5.

11.00
18.30
7.30

19. 5.

18.30

Mše svatá v domě s pečovatelskou službou
Za Jana Mokrého, manželku a rod Roseckých
Za Lukáše Lehrla
ŽIŽKOVO POLE
STŘÍBRNÉ HORY
Za farnost
Za rodiče Svobodovy, dva syny a jejich manželky
Za Stanislava Močubu, rodiče a sourozence
Za rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče
z obojí strany
VESNICE
Za rodinu Landovu a Sobotkovu
Za Martu Močubovou, oboje rodiče a sourozence
Za rodinu Ledlovu
Za Josefa Doležala, rodiče Sedlákovy, tři syny
a duše v očistci
Za Ludmilu Hockeovou, bratra Josefa, rodinu
Hockeovu a Pohankovu
STŘÍBRNÉ HORY
Za farnost
Za Ladislava Prokeše a celý rod
Za rod Machoňů, Hiršů a Kasalů
VESNICE
Za Stanislava Bártu, rodiče a sourozence
Za Marii a Josefa Strašilovy, tři syny
Za Josefa a Marii Čejkovy
Za Marii Rázlovou, sestru, bratra, švagra a rodiče
z obojí strany
Za rodiče Sobotkovy, Cinkovy, Peřinovy, Dajčovy,
jejich děti a duše v očistci
STŘÍBRNÉ HORY
Za farnost
Za rodinu Kubíčkovu
Za Bohuslava a Ludmilu Gričovy a syny Bohuslava
a Jiřího
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20. 5.

7.30
18.30

21. 5.

18.30

22. 5.

25. 5.

18.30
7.00
9.00
8.00
9.30
9.30
11.00
18.30
7.30

26. 5.

18.30

23. 5.
24. 5.
Slavnost
Seslání
Ducha
Svatého

28. 5.

7.30
18.30
18.30

29. 5.

18.30

30. 5.

7.00
8.00
9.30

27. 5.

31. 5.
Slavnost
Nejsvětější
Trojice

11.00
17.00

VESNICE
Za živé i zemřelé z rodu Zadáků, Nováků a
Linhartů
Na úmysl dárce
Za živé a zemřelé z rodů Hladíků a Macků
Mše svatá v domě s pečovatelskou službou
Za Marii Syberovou, manžela a sourozence
Za Antonína a Františku Pohlovy a syna Miloslava
ŽIŽKOVO POLE
STŘÍBRNÉ HORY
BEZE MŠE SVATÉ
Za farnost
Za rodiče Sobotkovy a Kamarádovy a duše v
očistci
Za rodinu Jajtnerovu a ten celý rod
VESNICE
Za Marii Vábkovou, Kateřinu Novotnou a celý rod
Za Otakara Lišku, sestru Miloslavu a Blaženu
Chlubnovou
Za Annu a Václava Hausváterovy a ten rod
Za živé a zemřelé členy živého růžence
Za Vlastu a Miloslava Kasalovy, dceru Ludmilu,
syna Miloslava, ten rod a za rod Řezníčků
STŘÍBRNÉ HORY
ŽEHNÁNÍ NOVÉ KAPLE V DOLNÍ JABLONNÉ
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Redakce FL: P. Zdeněk Kubeš, Zdeněk Matějka, Eva Bártová.
Příští číslo FL vyjde 31. 5. 2015 (uzávěrka pro toto číslo FL je 21. 5. 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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