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Slovo kněze

I kdyby umřeli, budu žít
Úvodní slovo k listopadovému číslu Římsy píši před uzávěrkou,
a tedy i před konáním voleb do poslanecké sněmovny. Činím tak
s důvěrou v Boží prozřetelnost a pomoc. Ať už volby dopadnou
jakkoli, bude potřeba to přijmout. Bez hněvu na „toho“, kdo volil jinak
než „já“. S vědomím, že podle všeho budeme mít možnost i dále žít
svou víru, možná s ještě větším hrdinstvím. Dále se budeme moci
pokusit milovat Boha a bližního, podat pomocnou ruku potřebnému,
stát věrně za svým Pánem a Spasitelem. Na tom volby nic nezmění.
Jestli nám nějakou část svobody vezmou, jinou vzít nemohou. Víra se
dá žít vždycky a láska také. Takže i když vyhlížím zítřek s jistou
obavou, nebojím se vlastně. Žijme s důvěrou, že z Božích rukou nic
nevypadne.
Máme měsíc, na jehož začátku více myslíme na své, vlastně na
všechny, zemřelé. Chceme s nimi vytvářet společenství, a tak
dosvědčovat svou víru, že život se naplňuje právě ve chvíli, kdy
z pohledu světa končí. Jako příběh v knize, který se teprve poslední
tečkou stává dílem, které inspiruje a přežívá. Máme naději, že v Ježíši
Kristu se smrtí život v plnosti teprve otvírá. Ovšem v závislosti na tom,
jak skutečně a odpovědně jsme dokázali žít život, který máme jaksi po
ruce teď a tady. Prosíme za naše zemřelé, protože jim chceme pomoci
dosáhnout zmiňované plnosti života. V tom jim může bránit, jak vina,
tak důsledky vin již odpuštěných. Jako je třeba z horniny vytavit drahý
kov, potřebuje se i člověk zbavit pokřivenosti z mnohých selhání
(neříkám už viny), aby vešel do plnosti života ve své jedinečnosti
a hodnotě. Duše zemřelých už nedisponují tělem, a proto nemohou pro
sebe udělat už nic. Ale my pro ně můžeme udělat hodně. A jistě to
jednou budeme potřebovat také. Povzbuzuji vás proto, abyste se
podíleli na modlitbách za zemřelé co nejvíce. Odpustky lze získat tak,
že jsme v milosti posvěcující (svátost smíření jsme přijali v nějakém
rozumném předstihu), přijmeme svaté přijímání a pomodlíme se tak,
jak je popsáno v dalším článku o odpustcích. Můžeme tak získávat
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odpustky každý den v období vzpomínání na naše zemřelé (1. - 8.
listopadu). Prokažme službu lásky našim zemřelým, jistě i s nadějí
v jejich službu lásky u našeho Boha, kde se budou přimlouvat.
P. Pavel Sandtner
Pastorační plán

Akce na měsíc listopad 2017
30. 10.
31. 10.
3. 11.
4. 11.
12. 11.
13. 11.
14. 11.
16. 11.
17. 11.
18. 11.
21. 11.
24. 11.
26. 11.
27. 11.
28. 11.
30. 11.
1. 12.
1.-4. 12.

17.00 setkání dětí na faře
17.00 setkání ministrantů na faře
15.30-16.30 první setkání scholičky (pokračovat bude
každý pátek) na faře
10.00 setkání ministrantů
Sbírka na plošné pojištění majetku
17.00 setkání dětí na faře
17.00 setkání ministrantů na faře
Po mši svaté biblická hodina na faře
Mše svatá P. Dmytro Romanovský (novokněžské
požehnání);
Po mši svaté setkání mládeže na faře
9.00 mše svatá v DPS; 17:00 povodeň (setkání vodáků na
faře)
17.00 setkání misijního klubka dětí na faře
Mše svatá s doprovodem scholy, kázání pro děti;
Setkání pastorační a ekonomická rady farnosti
„Úcta životu – antikoncepce – nejen proti početí“ MUDr.
Xenie Preiningerová, gynekoložka; Sylva Bernardová –
spoluzakladatelka Hnutí pro život
17.00 setkání mladších dětí na faře (9+)
17.00 ministrantská schůzka na faře
Po mši svaté biblická hodina na faře
Po mši svaté setkání scholy na faře
Výstava betlémů na faře
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2. 12.
5. 12.

17.00 silvestrovské setkání mládeže vikariátu v Chotěboři
Mše svatá s doprovodem scholy

Návštěvy nemocných
P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
3. 11.
P. Pavel DPS a město; P. Antonín okolí DPS
10. 11.
P. Pavel, P. Antonín podle potřeby
17. 11.
P. Antonín DPS a okolí, P. Pavel město
24. 11.
předvánoční návštěvy
Mariánská poutní místa

Poutní místo Medžugorje
Medžugorská farnost se nachází v Bosně a Hercegovině asi 25
km západně od Mostaru. Název Medžugorje pochází od toho, že
vesničky jsou mezi horami čili jde o místo mezihoří. O farnosti jsou
nejstarší dochované zmínky z roku 1599. Starý farní kostel pocházel
z roku 1897. Nový, současný farní kostel zasvěcený sv. Jakubu,
patronu poutníků, byl vysvěcen v roce 1969 a postupně je nadále
upravován. Na počátku zjevení byla tato oblast hospodářsky i kulturně
zaostalá a obyvatelstvo se věnovalo převážně zemědělství na vlastních
pozemcích, zvláště pěstování tabáku a vinné révy. Většina vizionářů
pochází z vesničky Bijakovići ležící na úpatí Podbrda. Farní kostel,
kopec Podbrdo a kopec Križevac vytvářejí trojúhelník, ve kterém se
událo a dále děje mnoho podivuhodných událostí a též hlavní program
poutí.
Mariánská zjevení začala dne 24. června 1981, kdy kolem 18.
hodiny Ivanka Ivankovićová, Mirjana Dragićevićová, Vicka
Ivankovićová, Ivan Dragičević, Ivan Ivanković a Milka Pavlovićová
viděli na Podbrdu neboli na kopci Crnici krásnou mladou ženu
s dítětem v náručí. Nic neříkala, jen rukou dávala znamení, aby k ní
přišli blíž. Ale oni byli natolik užaslí a vystrašení, že k ní nešli, i když
je okamžitě napadlo, že se jedná o Pannu Marii. Další den 25. června
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(slaví se jako den výročí) zjevení proběhlo pro 6 vizionářů. Od té doby
probíhají zjevení denně. Kromě mnoha informací a povzbuzení
vztahujících se na základní poselství jsou vizionářům svěřována tzv.
tajemství, kterých je deset. Jakmile má vizionář svěřeno desáté
tajemství, končí pro něj denní zjevení, ale má slíbeno zjevení do konce
života, alespoň jednou za rok. Tento den je pevně stanoven.
Třetí den zjevení, tj. 26. 6. 1981, dala Panna Maria hlavní
poselství, které v dalších zjeveních až po dnešní dobu prohlubuje.
Hlavní poselství Panny Marie je: Mír, mír, nic než mír. Je třeba, aby se
lidé smířili s Bohem i mezi sebou. Je třeba věřit, modlit se a postit,
litovat svých selhání a obracet se k Bohu.
Doporučuji občas otevřít internet o zjevení v Medžugorje,
protože lze získat informace o dalších poselstvích Panny Marie, která
se stále v určitých intervalech vizionářům zjevuje.
Zdeněk Matějka
Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Nocturno
Letošní ročník Nocturna se myslím mimořádně vydařil a to, kdo ví,
možná právě proto, že počasí nebylo úplně ideální. Soudím tak podle
toho, že spokojení byli účinkující i účastníci. I finančně jsme vyšli
velmi dobře, i když ne s přebytkem, z darů sponzorů a účastníků
jsme pokryli cca 98 procent nákladů. Smyslem konání Nocturna není
vydělat, ale zprostředkovat širokému publiku vzájemné setkání
a nabídnut obsahy, které poněkud provokují, aby nás posunuli mimo
pohodlný proud povrchního života. Děkuji našim sponzorům. Městu
Přibyslav, firmám ACO Industries, Osiva, SC Metal, Janáček Galerie
i všem účastníkům, kteří nám dobrovolným příspěvkem pomohli
uhradit náklady. A veliké díky Petru Málkovi ml., který festival vede
i jeho užšímu i širšímu týmu spolupracovníků. Pokud se podaří jeden
ze záměrů, bude se příští rok na co těšit a program bude ještě o něco
rozšířen.
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Hlavní oltář v pokoncilní úpravě
Krátce po svém ustanovení administrátorem farnosti jsem se začal
zabývat myšlenkou na uspořádání interiéru kostela, které by
odpovídalo důstojnosti a kráse barokního liturgického prostoru
a zároveň zohlednilo liturgické změny po skončení 2. vatikánského
koncilu. Současná úprava prostoru kněžiště provedená na vyvýšeném
dřevěném stupni vyhovuje praktickým i procesním nárokům
bohoslužby. Vzhledem k dřívější naléhavosti řešení je takové
provedení přiléhavé. A děkuji všem, kteří se na něm s poctivostí
a velkým úsilím podíleli. Přesto ve mně klíčí už delší dobu
myšlenka, zda by si náš chrám nezasloužil trvalejší a hodnotnější
řešení – na návrh odborníka. Nelze do barokního prostoru usazovat
oltář napodobující baroko, takové řešení by si jen hrálo na to, čím by
nebylo. Nemluvě o to, jak by to asi vypadalo nevhodně, dávat do
barokního kněžiště rádoby barokní kus, který tam v baroku nikdy
nebyl…
Řešení by tedy nejspíš spočívalo v přiznaném moderním díle, které
by zohlednilo jak umělecké nároky, kulturní hodnotu, tak i nároky na
účelnost. A předně samozřejmě aby takové dílo bylo celé důstojným
místem ke slavení Nejsvětější oběti. Za tím účelem jsem v létě roku
2016 oslovil dva odborníky. Po roce a čtvrt se mi podařilo získat
první návrh. Ten vám ve článku popisuje akademický sochař Petr
Váňa. O něm také krátký článek dále. Dva návrhy (oltáře a ambonu)
můžete vidět v barevné podobě v rámci obrazového doprovodu
Římsy. Farní rady jsou s návrhem seznámeny a prozatím k němu
nezaujaly žádné stanovisko, ani se s tím nepočítalo. Nyní necháváme
celou záležitost usadit, abychom ji mohli zrale uvážit. Předběžné
hodnocení úřadu památkové péče v Telči a odboru kultury
v Havlíčkově Brodě je pozitivní. Celá záležitost je běhen na delší
trať. Přijměte tedy první indicie a můžete o nich diskutovat.
V každém případě nebudeme o celé záležitosti rozhodovat
v referendu, nicméně rádi na radách projednáme vaše připomínky.
V případě, že se rady v příštím roce rozhodnou jednat, bude
ustanovena komise, která bude dále jednat jménem farnosti.
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Úklid na faře
Chtěl bych vás znovu moc poprosit o podíl na úklidu společných
prostor fary. Rád bych vzbudil větší zájem o úklid na faře i mezi
mladými, ale zatím se mi to nepodařilo. Úklid fary je služba, kterou
si vzájemně poskytují sami farníci, právě proto, abychom na faře
mohli konat nejrůznější akce pro druhé. Na úklid se píší stále stejní
lidé. Mladí jen velmi výjimečně. Moc bych prosil i je, aby se
zapojili. Ve dvojici to není zase tak náročná činnost. Pokusím se
požádat o tuto službu osobně. Nicméně dobrovolně podaná ruka
ušetří spousta času, rozpaků a nedorozumění. Kdyby měl být
problém s úklidem fary dlouhodobějšího charakteru, budeme muset
v rámci rady farnosti vymyslet způsob, jak zavést službu placenou.
Třeba někdo poradí i jiný způsob, jak situaci řešit.
Vlastně v něčem dost podobně (i když o dost lépe) je na tom i služba
úklidu kostela. I tu je možno posílit z řad nastupující generace.
Misijní klubko a malá schola
S vděčností jsem přijal vznik misijního klubka dětí, které se začalo
v říjnu scházet. Stejně i vznik malé scholičky pro děti, které si rády
zazpívají. Iniciativa, která vzešla od některých z vás je mi zvlášť milá
právě proto, že tímto způsobem mají nejrůznější projekty největší
šanci uspět a vydržet. Totiž, když nestojí jenom na tom, že si jejich
existenci usmyslel kněz, ale povstávají z poptávky a chuti pustit se do
díla pro druhé. Děkuji všem, kteří se iniciativy chopili.
P. Pavel Sandtner
Papež František

Pomáhejme si stát se svatými
(Homilie papeže na slavnost Všech svatých, 1. listopadu 2016)
Slavíme dnes spolu s celou církví slavnost Všech svatých.
Připomínáme si nejen ty, kdo byli v průběhu dějin svatořečeni, ale také
mnohé naše bratry, kteří svůj život prožili v plnosti víry a lásky
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jednoduše a ve skrytu. Mezi nimi jsou zajisté mnozí naši příbuzní,
přátelé a známí.
Slavíme tedy slavnost svatosti. Té svatosti, která se neprojevuje
vždycky velkými skutky či mimořádnými úspěchy, ale dovede věrně a
každodenně naplňovat nároky kladené křtem. Svatost tvořená láskou k
Bohu a k bratřím. Láskou, která je
věrná až k sebezapomenutí a cele
se dává druhým, jako život oněch
matek a otců, kteří se obětují pro
své rodiny, a ačkoli to není vždy
snadné, umějí se dobrovolně zříkat
mnoha věcí a osobních plánů či
programů.
Pokud je však něco, co svaté charakterizuje, pak to, že jsou
opravdu šťastní. Objevili tajemství autentického štěstí, které přebývá
na dně duše a má svůj zdroj v Boží lásce. Proto jsou svatí nazýváni
blahoslavenými. Blahoslavenství jsou jejich cestou, cílem a vlastí.
Blahoslavenství jsou cestou života, kterou nám ukazuje Pán, abychom
mohli jít v Jeho stopách. V dnešním evangeliu jsme slyšeli Ježíše, jak
je pronáší před velkým zástupem na jedné hoře nedaleko Galilejského
jezera.
Blahoslavenství jsou profilem Krista a tím i křesťana. Chtěl bych
z nich zmínit jedno: „Blahoslavení tiší“. Ježíš říká sám o sobě: „Učte
se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem“ (Mt 11,29). Toto je
jeho duchovní portrét, který vyjevuje bohatství Jeho lásky. Mírnost je
způsob bytí a života, který nás přibližuje Ježíši a působí, že jsme
jednotní a že ponecháváme stranou vše, co nás dělí a staví proti sobě, a
snažíme se stále novými způsoby postupovat cestou jednoty, jako to
činili synové a dcery této země, kupříkladu nedávno kanonizovaná
Marie Elisabetta Hesselblad a svatá Brigita z Vadsteny, spolupatronka
Evropy. Obě se modlily a pracovaly, aby navázaly vztahy jednoty a
společenství mezi křesťany. Je velice výmluvné, že právě zde, ve vaší
zemi, charakterizované soužitím velmi rozmanitého obyvatelstva, jsme
si společně připomněli pětisté výročí Reformace. Svatí dosahují změn
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mírností srdce. Skrze mírnost chápeme Boží velikost a upřímně se
klaníme Bohu; a je také postojem toho, kdo nemá co ztratit, protože
jeho jediným bohatstvím je Bůh.
Blahoslavenství jsou jakýmsi průkazem totožnosti křesťana, který
jej identifikuje jako Ježíšova následovníka. Jsme povoláni být
blahoslavenými Ježíšovými následovníky a čelit bolestem a úzkostem
naší doby v Ježíšově duchu a lásce. V tomto smyslu bychom mohli
naznačit nové způsoby jejich prožívání v novém a stále aktuálním
duchu: blahoslavení, kdo s vírou snášejí příkoří, která jim působí druzí
a ze srdce odpouštějí; blahoslavení, kdo se dívají do očí odepsaným a
marginalizovaným a projevují jim svoji blízkost; blahoslavení, kdo
opatrují a chrání společný domov; blahoslavení, kdo se zříkají
vlastního blahobytu pro blaho druhých; blahoslavení, kdo se modlí a
přičiňují o plné společenství mezi křesťany. Ti všichni jsou nositeli
Božího milosrdenství a jemnocitu a zajisté od Něho obdrží zaslouženou
odměnu.
Drazí bratři a sestry, povolání ke svatosti je pro všechny a je
zapotřebí přijmout jej v duchu víry od Pána. Svatí nás povzbuzují svým
životem a přimlouvají se za nás u Boha, a my se navzájem
potřebujeme, abychom se stali svatými. Pomáhejme si stát se svatými.
Společně prosme o milost přijmout toto povolání s radostí a jednotně
usilovat o jeho naplnění. Svěřme naší nebeské Matce, Královně všech
svatých, svoje úmysly i dialog usilující o plné společenství všech
křesťanů, ať se našemu úsilí dostane požehnání a dosáhneme svatosti v
jednotě.
Eliška Pometlová
Pomáhejme si stát se svatými. Dostupné z
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=26368> [cit. 2017-10-22]

9

MOJE POUŤ DO FATIMY KE 100. VÝROČÍ ZJEVENÍ
PANNY MARIE
Ráda bych se s vámi podělila o zážitky z pouti do Fatimy, na
kterou jsme se vypravili letos v září. Bylo to v termínu české národní
pouti.
Vyjeli jsme 7. září v poledne směr Praha a Německo s krátkou
zastávkou ve Frankfurtu n/M, kde jsme na letišti vyzvedávali jednoho
ze dvou kněží, kteří s námi putovali. Následující den jsme dojeli do
Francie, konkrétně do Paray-le-Monial (sv. Markéta Allacoque), další
dva dny jsme strávili v Lurdech (sv. Bernadeta). Pátý den naše cesta
vedla po pobřeží Atlantického oceánu až do Santiaga de Compostela ke
sv. Jakubovi. Odtud jsme už
jeli do Portugalska, hlavního
cíle naší cesty, kde jsme
prožili tři dny ve Fatimě.
Zde jsme navštívili všechna
místa spojená se životy
pasáčků i zjevením Panny
Marie, moderní baziliku
Nejsvětější
Trojice,
křížovou cestu panenskou
přírodou do Aljustrelu, prohlédli jsme si rodné domky dětí a účastnili
jsme se české mše svaté v Capelinho (místo zjevení). Vyvrcholením
pak byla mezinárodní mše svatá před bazilikou Panny Marie
Růžencové, při které naši biskupové v čele s Dominikem Dukou
převzali sochu Panny Marie, která pak putovala po naší vlasti. Silným
zážitkem byly noční světelné průvody se sochou Panny Marie po
rozlehlém fatimském sanktuáriu. Na skok jsme se zastavili v Nazaré u
Atlantského oceánu (na konci světa). Následoval noční přejezd do
Španělské Zaragozy (chrám P. Marie Na Pilíři), dále Monserat s
benediktýnským klášterem mezi skalami a Barcelona s několika
zajímavostmi jako jsou impozantní Sagrada Familia, Rambla, gotická
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čtvrť, katedrála a koupání ve Středozemním moři. Posledním poutním
místem po přejezdu do Francie byl den strávený v Arsu (místo
působení sv. faráře J.M. Vianney). Kromě těchto hlavních zastávek
jsme viděli i spoustu jiných kostelů, klášterů, zajímavostí a památek.
K naší spokojenosti s námi putovali i dva mladí kněží, kteří se
nám plně věnovali. P. Jiří Brabec po cestě vyprávěl o životě a zvycích
katolíků v Mexiku, kde je již 2. rokem na misiích. V jeho vyprávění
bylo i spousta úsměvných historek.
Během naší dvanáctidenní pouti jsme procestovali Německo,
Francii, Španělsko a Portugalsko. Viděli jsme krásnou a zajímavou
krajinu, smočili jsme nohy v
Atlantiku i Středozemním moři.
A to vše díky tomu, že jsme
podstatnou
část
přesunů
uskutečňovali noční jízdou v
autobuse s lůžkovou úpravou.
Putování bylo poněkud náročné,
ale zážitky a prožitky nám to plně
vynahradily.
Pouť
pořádala
brněnská CK Hladký. S jejími službami, programem i organizací jsem
byla nadmíru spokojená. Za to vše také díky Bohu a Panně Marii.
Bohuslava Močubová
Akademický sochař

Petr Váňa

Do sochařského ateliéru vstoupil ve třinácti letech. Nejdříve jako
žák sochaře Jiřího Saiferta a potom sochaře Jindřicha Severy. Studoval
obor sochařství na střední umělecko-průmyslové škole kamenické
v Hořicích. Roku 1984 byl přijat na Akademii výtvarných umění
v Praze a v roce 1990 diplomoval. Zabývá se sochařskou tvorbou při
obnově sakrálních staveb, volnou tvorbou, restaurováním uměleckých
památek a dalšími projekty. Realizoval řadu kopií barokních soch
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(sousoší Vzkříšení Krista v pražské Loretě, čtyři sochy evangelistů na
průčelí kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze). Od roku 1997 pracuje
na obnově Mariánského sloupu pro Prahu.
V současné době se věnuje převážně volné tvorbě. Svá díla
vystavuje na individuálních a kolektivních výstavách. Jeho sochy jsou
realizovány v Berlíně, Hannoveru, Římě, Vitirchianu a na mnoha
místech České Republiky. Zúčastnil se několika sympozií. Je
organizátorem
Sochařského
sympozia
Cesta
mramoru
v Dobřichovicích. Jeho další zajímavé projekty jsou například:
Mezinárodní sochařská skupina Five sculptors, nebo projekt Jižní
ateliér. Pokud vás to bude zajímat, na uvedené zdrojové straně se
můžete dozvědět více.
P. Pavel Sandtner
Dostupné z: ˂http://petrvana.info/text/>[cit. 2017-10-19]

Návrh oltáře
Při mém přemýšlení o návrhu nového oltáře pro Váš kostel
svatého Jana Křtitele, se mi stále vracel před oči motiv té zázračné
chvíle na břehu Jordánu. Chvíle KŘTU. Moment ponoření do hlubiny
víry. Kamenný břeh a hlubina vody. Představují si možnost
sochařského ztvárnění v podobu oltáře. Jako břeh použít sestupující
blok žluté žuly a jako hladinu vody vrstvené sklo. Vlastni tvar by se
rozšiřoval z obdélného půdorysu a nahoře by přešel v přečnívající
masivní desku. Na pravé straně by v desce byl zasazen vysoký procesní
kříž o poměrně tenkém profilu se zlaceným povrchem.
Navrhuji oltář umístit na plochu kamenného schodu pod
nynějším dřevěným schodem, o něco blíž k lidem v lodi kostela.
Ambon navrhuji umístit na hraně tohoto schodu. Aby vycházel
z plochy pod schodem a přerůstal jej. Jako kamenný sloup PÍSMA,
o které se doslova na této hraně lze OPŘÍT. Myslím, že součástí úpravy
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Návrh oltáře
kresba Petr Váňa

13

Fotogalerie

Ohlédnutí za říjnem

Nocturno
23.-24. 9. 2017
foto Ivo Havlík
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Obnova lidových
misií
19.-22. 10. 2017
foto Stanislav Močuba
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liturgického prostoru by bylo vhodné vytvořit nové osvětlení
presbytáře a lodi kostela. Dvě podélné, velice subtilní rampy s mnoha
malými světelnými zdroji. Jakási dvě souhvězdí. Zrcadlení těchto
světel ve skleněné mase oltáře a přenesení světla do lodi mezi věřící,
by bylo symbolické, krásné i praktické.
Pokud si vyberete tuto sochařskou myšlenku pro Váš kostel, rád
budu na tomto díle pro Vás pracovat.
Akademický sochař Petr Váňa
"Návrh počítá s částečnou demontáži dřevěného oltářního stupně"
pozn. Redakce

Vzděláváme se

Islám
Hans Waldenfels: kniha Světová náboženství (nakl. Zvon)
Příslušníci islámu odmítají označení mohamedáni, nazývají se
podle slova islám muslimové. V teologickém smyslu slovo islám
znamená podřízení se vůli Boží. Muslimové = ti, kteří uskutečňují
oddanost do Boží vůle.
Zakladatel Mohamed (Muhammad) měl na přelomu r. 609 a 610
zážitek povolání, jehož obsah byl vyjádřen ve vyznání víry, které
všichni muslimové neustále opakují:
„Není Boha kromě Boha a Mohamed je jeho prorok.“
Základní povinnosti islámu jsou vyjádřeny v tzv. pěti pilířích:
1. vyznání víry
2. rituální modlitba, která se má konat pětkrát denně v určitém čase
3. almužna,
4. půst v měsíci ramadanu, devátém měsíci muslimského roku,
5. pouť do Mekky.
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Pozvánka

Novokněžské
požehnání

Tyto požadavky jsou vyjádřeny ve
svaté knize, koránu. Ten se skládá ze 114
súr, podle tradice obsahem jsou prorokova
zjevení. Dnešní podoba koránu sahá k
třetímu Mohamedovu nástupci Osmanovi.

Abrahám
V úsilí o to, aby obě náboženství
Mše svatá
Písma = židé a křesťané islám uznala,
poukazuje Mohamed na skutečnost, že
v 18.00
společným praotcem je Abrahám:
v Přibyslavi
„Vlastníci Písma! Proč se hádáte o
Abraháma, když přece Tóra i Evangelium
byly seslány až po něm? Což tomu
17. 11.
nerozumíte? Hle, zde jste těmi, kteří se
hádali o tom, o čem mají nějaké vědění.
Proč se tedy hádáte o něčem, o čem vědění nemáte – a Bůh zná
nejlépe, zatímco vy neznáte.
Abrahám nebyl ani židem ani křesťanem, avšak byl hanífem,
odevzdaným do vůle boží; a nepatřil mezi modloslužebníky. A nejblíže
k Abrahámovi byli věru ti, kdož jej následovali, a tento posel a ti, kdož
v něj uvěřili. A Bůh je blízkým druhem věřících.“ (súra 3,65-68)
Slovo haníf patrně znamenalo pohan, což by znamenalo ten,
který uctívá jen jediného Boha.
Spása
Svět je boží stvoření. Co je a jeví se zlé, pochází z odporu proti
božskému zákonu. Čím rychleji budou všichni lidé přivedeni k
zachovávání Boží vůle, tím bude situace světa lepší. Proto také není
třeba vykoupení skrze božského prostředníka spásy; neboť neexistuje
dědičný hřích a je v moci každého člověka, aby žil podle Boží vůle, jak
je vyjádřena v různých předpisech.
Podle Mohamedova učení nemůže být Ježíš označen jako Boží
Syn, neboť taková víra ničí víru v jednoho Boha. V súře 19,30 říká
Ježíš sám o sobě: „A promluvil chlapec: Já služebníkem Božím jsem,
On dal mi Písmo a učinil mne prorokem.“ Pak následuje stanovisko
18

Mohamedovo: „Není Boha důstojno, aby si bral syna nějakého. Sláva
tomu, který, když o věci rozhodne, řekne pouze ´Staniž se!´ a stane se.“
(Súra 19,35)
Mohamed popírá, že Židé ukřižovali Ježíše: „Však nikoliv, oni
jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo… a nezabili jej
určitě, naopak, Bůh jej k sobě pozdvihl… (súra 4,157-158)
Víra
Muslim tedy:
- Orientuje sebe a svůj život podle jednoho a jediného Boha,
který je stvořitelem a soudcem světa.
- Přijímá Mohameda jako toho, kdo dovršil náboženství (súra
5,3), a tím se stal pečetí proroků.
- Věří v den budoucího soudu, kdy mrtví vstanou z mrtvých
a Bůh dá všem odplatu.
Mimo uvedené články víry se výslovně uvádí ještě víra v Boží
anděly a ve zjevené spisy, zejména Korán.
Víra muslimů nachází výraz v dodržování náboženských předpisů
a islámského práva. Pro celé islámské společenství k tomu přistupuje
povinnost džihád.
Toto slovo se obvykle překládá jako svatá válka a znamená
nejprve pouze úsilí na Boží cestě. Cílem tohoto úsilí je panství islámu,
podrobení světa pod Boží zákon. Pokud byli adresáti zvěsti už
přívrženci náboženství Písma, mohli u svého náboženství setrvat, ale
museli odvádět daně. Pokud to byli odpadlíci či pohané byli poraženi
a podrobeni. Jak svatá válka islámu, tak křižácká tažení křesťanství
jsou temné kapitoly dějin náboženství.
Dialog muslimů a křesťanů
Blízkost křesťanství a islámu vedla v dějinách k mnoha
problémům, které až dosud činí dorozumění nebo dokonce dialog
obtížným. Je třeba uvážit:
- Islám vznikl po křesťanství a už proto představuje pro křesťany
výzvu.
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- Korán zaujímá stanovisko nejen k židovství, ale i ke
křesťanství, k úloze Ježíše a k základnímu učení křesťanství;
popírá, že Kristus je jediný prostředník spásy.
- V islámu existuje silné spojení náboženství a politiky
- Neexistuje protějšek k církvi a obtížně se hledají autentičtí
partneři dialogu, kteří by reprezentovali islám.
Církevní dokumenty o islámu
II. vatikánský koncil mluví o islámu ve Věroučné konstituci
o církvi Lumen gentium (čl. 16) po vyjádření o židech:
„Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele,
a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že zachovávají
víru Abrahámovu a spolu s námi vyznávají jediného milosrdného
Boha, který bude soudit lidi v poslední den.“
Stanovisko k islámu v Prohlášení o nekřesťanských
náboženstvích Nostra aetate (čl. 3):
„Církev také s úctou pohlíží na mohamedány, kteří uctívají
jednoho Boha, živého a svébytného, milosrdného a všemohoucího,
Stvořitele nebe a země, který mluvil k lidem, a jehož příkazům, někdy i
záhadným, se snaží podrobit, jako se podřídil Bohu Abrahám, jehož se
islámská víra ráda dovolává. I když neuznávají Ježíše jako Boha, přece
ho ctí jako proroka a chovají v úctě jeho panenskou Matku Marii a
někdy ji také s oddaností vzývají. Mimoto očekávají den soudu, kdy
Bůh všechny lidi vzkřísí a odmění. Proto si také velmi váží mravního
života a uctívají Boha hlavně modlitbou, almužnami a postem.
I když během staletí povstaly mezi křesťany a mohamedány
četné rozepře a nepřátelství, posvátný synod všechny vybízí, aby
zapomněli na to, co bylo v minulosti, a snažili se upřímně vzájemně si
porozumět, hájit a společně podporovat sociální spravedlnost pro
všechny lidi, mravní hodnoty, mír a svobodu.“
P. Pavel Sandtner
Islám. Dostupné z: ˂http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Islam.html>
[cit. 2017-10-19]
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Panna Maria

Listopad – Svátek všech zemřelých
Možnost získání odpustků

Co jsou odpustky?
Když někdo spáchá hřích, má toto
jeho jednání dvojí důsledek. Jeden v
podobě věčného trestu, druhý v podobě
časného trestu. Věčný trest je vina, která
je zahlazena odpuštěním skrze lítost a
svátost pokání. Odpouští se nám pro lásku
Boží v Kristu Ježíši. Časný trest spočívá v
pokřivenosti, deformaci, která na nás
dopadá jako důsledek našich hříchů. Je to
Sv. Bernard
stopa, kterou v nás hřích zanechává a
která nás činí náchylnější k hříchům
dalším (neřesti). Z této pokřivenosti se očišťují duše v očistci. Z
nesmírné velkorysosti Ježíšova díla vykoupení může církev, správkyně
pokladu milosrdenství, za určitých podmínek udělit odpustky těchto
časných trestů. Mohou být určeny jak živým, tak zemřelým. Pro
liturgické vzpomínky dnů „dušiček“ jsou odpustky určeny duším
zemřelých.

Hledejme
milosti,
ale hledejme je
prostřednictvím
Panny Marie

Možnost získání odpustků
„Dušičkové“ odpustky, které jsou přivlastnitelné duším v očistci,
může získat každý křesťan, který žije v plném společenství s církví,
není odloučen od Boha těžkým hříchem, ani nemá trvalé zalíbení
v žádném hříchu. Má úmysl tyto odpustky získat a vykoná požadované
úkony. Na základě dovolení Apoštolského Stolce mohou věřící v naší
zemi získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už od 25. října,
pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době
od 2. do 8. listopadu. V pondělí odpoledne 1. listopadu a 2. listopadu
po celý den je možnost získání plnomocných odpustků pro duše
v očistci. Kromě obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání
a modlitba na úmysl Svatého Otce) je třeba se v jakémkoli kostele
pomodlit modlitbu Páně a Vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možné
po splnění tří obvyklých podmínek získat denně plnomocné odpustky
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pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za
zemřelé.
V jiné dny se tímto způsobem dají získat odpustky částečné.
V naší zemi mohou věřící získávat plnomocné odpustky pro duše
v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (od
25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy
v obvyklé době (2. – 8. listopadu).
P. Pavel Sandtner

Pozvánky, Nabídky

Dětská scholička
Od listopadu se začne scházet dětská scholička! Všichni kluci
a holky, kteří rádi zpíváte, učíte se nové písničky, poznáváte nové
kamarády nebo se chcete setkávat s těmi, co už znáte, přidejte se k nám
😉 Budeme si hrát a zpívat pro radost a občas si zazpíváme nějakou
písničku při mši svaté s dětským kázáním. Zveme všechny děti od šesti
let, po domluvě s námi můžete přivést i mladší sourozence. Scházeli
bychom se každý pátek od 15:30 do 16:30 na faře. První setkání naší
scholičky se uskuteční 3. listopadu. Každého zpěváčka rádi uvítáme
a na všechny se moc těšíme 😊
Helča a Anička Omesovy a Káťa Linková

Misijní klubko
… začalo od října fungovat i v naší farnosti!
Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří do
Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST.
Jak? Svou Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí.
Zveme k účasti všechny děti od první třídy, případně i mladší
šikovné děti v doprovodu rodičů.
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Budeme se scházet na faře každé třetí úterý v měsíci, od 17 do 19
hodin - příští schůzka vychází na 21. 11. 2017.
Moc se těšíme, a doufáme, že se nás sejde co nejvíc! :)
Marie Pleslová & Lenka Omesová
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Prosba o pomoc při výstavě betlémů
Zájemci, kteří by byli ochotni zapůjčit betlém ho mohou přinést ve
čtvrtek 30.11. od 16-18 na faru. Výstava bude otevřena již od pátku pro
školy. Moc děkujeme. Kdo by chtěl zapůjčit betlém, ale bylo by pro něj
obtížné betlém dopravit, může zavolat na tel. 6050246737.
Betlémy budou k rozebrání v pondělí 4.12. od 14.00 hodin.
Těšíme se na setkání s Vámi a děkujeme za spolupráci na této
milé akci.
Za pořadatele Jana Miškovská

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Listopad L. P. 2017

30.10.

Svátek Výročí posvěcení katedrály
7.30
18.00

31.10.

1.11.

8.00
18.00
18.00

2.11.
3.11.
4.11.
5.11.
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8.00
17.00
18.00

7.00
8.00

Za Vlastu a Miloslava Kasalovy, dceru Ludmilu,
syna Miloslava a ten celý rod, za rod Řezníčků a
zaVlaďku Kolkovou
Slavnost všech svatých
Za živé i zemřelé z rodu Dostálových a
Dočekalových
Nové Dvory
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Za všechny zemřelé
za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a za Josefa a
Růženu Tománkovy
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Za Karla Smejkala, manželku, dceru a vnučku
31. neděle v mezidobí
Za Josefa Doležala, rodiče Sedlákovy, jejich syna a

9.30

6.11.
7.11.

11.00
11.00
18.00
7.30
18.00
7.30

8.11.
18.00
9.11.
10.11.
11.11.

12.11.

13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11

18.00
18.00

7.00
8.00
9.30
11.00
18.00
7.30
18.00
7.30
18.00
18.00
18.00
7.00
8.00

duše v očistci
Za rodiče Doležalovy, Pazourovy, Josefa Pazoura a
Zdeňka Myslivce
ŽIŽKOVO POLE
STŘÍBRNÉ HORY
Za farnost
Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v
očistci
Za Marii a Václava Pavlíčkovy, syna a dceru, oba
rody a duše v očistci
Olešenka
Svátek posvěcení lateránské baziliky
Na dobrý úmysl
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Za rodiče Křesťanovy, syna Josefa, Hejkalovy,
Tonnerovy, za uzdravení nemocných a duše v očistci
Památka sv. Martina, biskupa
Za dar společného života
32. neděle v mezidobí
Za rodiče Flesarovy, tři syny a dceru Růženu
Za Jaroslava Prokeše, sourozence a celý rod
STŘÍBRNÉ HORY
Za farnost
Památka sv. Anežky České, panny
Na dobrý úmysl
Za Kateřinu Novotnou, Marii Vábkovou a celý rod
Dolní Jablonná
Na poděkování za 50 let společného života a prosbu
o požehnání do dalších let
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Za děti a mládež, za národ
33. neděle v mezidobí
Za Marii Ledvinkovou, celý rod a duše v očistci
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9.30
11.00
11.00
18.00
20.11.
21.11
22.11.

7.00
18.00

18.00

25.11.

18.00
7.00
8.00

26.11.

Za snachu Ivanu a duše v očistci
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Za P. Jana Filipa, rodiče a sourozence
Památka sv. Cecílie panny a mučednice

7.30

23.11.

24.11.

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
ŽIŽKOVO POLE
STŘÍBRNÉ HORY
Za farnost

9.30
11.00
18.00

Slavnost sv. Klementa I, papeže a mučedníka,
hlavního patrona diecéze
Za živé i zemřelé z rodin Linhartů, Nováků a Zadáků
Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů,
mučedníků
Za Ludmilu a Bohuslava Gričovy, syny Jiřího a
Bohuslava
Za Marii a Františka Rutovy, jejich rodiče a
sourozence
Slavnost Ježíše Krista Krále
Za Emílii Mokrou, snachu a rod Mokrých, Janáčků a
Lemperů
Za rodiče Vackovy, syna, snachu a tři zetě a rodiče
Jonákovy, syna a zetě
STŘÍBRNÉ HORY
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na listopad 2017
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s
tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za
záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává
mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána
a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na
úmysly Svatého otce a našich biskupů:
1. všeobecný úmysl: Práva dělníků a nezaměstnaných
(Úmysl nebyl zveřejněn v době vydání čísla Římsy.)
2. evangelizační úmysl:
Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky,
přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří
patří k jiným náboženstvím.
3. národní úmysl:
Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality (EG, č. 208).
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…

Eva Bártová
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