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Slovo kněze

Více místa pro druhé
Milé sestry, milí bratři
adventní období na počátku nového církevního roku může být
příležitostí k tomu, abychom poněkud přibrzdili a zkusili věnovat čas
tomu, co se děje mezi námi. Jestli se záležitosti našich rodinných
vztahů a závazků vůči těm, kteří nám byli v různých vztazích svěřeni,
začnou řešit o Vánocích, nejspíš bude pozdě. Právě advent může být
dostatečným časem, abychom se navzájem začali vnímat, mohli se
zkusit dohodnout, odpustit si, dát si šanci. Apoštol Pavel napíše v textu,
který budeme číst 4. neděli adventní následující slova: Nestýskejte si,
bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Mezi všemi možnými
adventními předsevzetími se můžeme na Vánoce zkusit připravit tak,
že uděláme ve svém životě více místa pro druhé. Budeme shovívavější
a trpělivější.
Vzpomínám na nedávný blackout v Přibyslavi. V některých
rodinách jste se po dlouhé době potkali při hře s dětmi, u společného
stolu nebo pobesedovali. Televizi nešlo zapnout, internet nefrčel…
Škoda, že tento stav, kdy je najednou dost času na věci, na které nebyl,
neumíme navodit bez výpadku elektřiny. Ale vlastně věřím, že to
dokážeme! Máme i na to, abychom si našli čas na vztah s Druhým,
naším Bohem. Jsme mu svěřeni, ale také On se svěřil nám. Pokud se
nám to podaří do Vánoc pochopit, možná budou vypadat jinak. Vaše
Vánoce se mohou úplně proměnit, když se stanou svátky vzájemné
blízkosti a snahy o porozumění. Obdobím, ve kterém se nově narodí
naděje, že společně s Ježíšem dokážeme uskutečnit projekt lásky, který
je vepsán hluboko do naší podstaty.
Vyprošuji Vám, abyste si ve vašich rodinách našli dost času na
sobě svěřené. Abyste je docenili a nově je přijali jako obdarování.
Abyste se začali pídit po jejich tajemství a mohli se jim doopravdy
přiblížit. Bůh Vám žehnej.
P. Pavel Sandtner
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Pastorační plán

Akce na měsíc prosinec 2017
2. 12.
2.-3. 12.
3. 12.
4. 12.
5. 12.
8. 12.
9. 12.
10. 12.
11. 12.
12. 12.
15. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.
19. 12.
22. 12.
23. 12.
25. 12.
26. 12.

10.00 ministrantská schůzka
Výstava betlémů na faře:
2. 12. ve 13.00 vystoupení dětí a zahájení,
17.00 konec;
3. 12. od 9.00 do 12.00
Sbírka na bohoslovce; dveřní sbírka
na křesťanská média
17.00 setkání dětí na faře
16.30 mikulášská mše svatá
Obnova zasvěcení farnosti Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie;
19.00 setkání mládeže
13.00-17.00 Duchovní obnova P. Daniel Kolář;
17.00-19.00 adorace v kostele
dveřní sbírka a prodej drobností ve prospěch
sdružení Betlém nenarozeným – Dlaň životu
v Hamrech u Hlinska. Jedná se podporu azylového
domu pro matky s dětmi.
17.00 setkání ministrantů na faře
17.00-19.00 misijní klubko na faře
19.00 vánoční setkání PR a ER farnosti
13.30-16.00 svátost smíření pro farnost; prodej knih
Živý betlém
17.00 vánoční setkání děti na faře
18.00 adventní koncert
19.00 vánoční setkání mládeže na faře
8.30 adventní mše svatá v DPS;
10.00 vánoční setkání ministrantů
16.30 jesličková pobožnost, zpívání malých dětí
14.00-18.00 kostel otevřený pro veřejnost;
18.00 zpívání koled v kostele
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27. 12.
31. 12.
6. 1. 2018
24., 25.,
26., 31. 12

Žehnání vína po ranní mši svaté
8.00; 9.30 obnova manželských slibů;
16.00 děkovná mše svatá za uplynulý rok
a oslava konce roku na faře
Tříkrálová sbírka
Sbírka na odvlhčení kostela, opravu a nátěr fasády

Návštěvy nemocných
P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
1. 12.
P. Pavel město; P. Antonín DPS
8. 12.
P. Antonín DPS
15. 12.
P. Pavel DPS; P. Antonín okolí
22. 12.
Poznámky k osobnímu diáři kněží
Setkání kněží vikariátu na faře v Přibyslavi
7. 12.
(oba kněží)
Vikariátní schůze kněží v Lučici (oba kněží)
11. 12.
Dopoledne zpovídání Havlíčkův Brod (P. Pavel)
15. 12.
Zpovídání Velká Losenice (P. Pavel)
Zpovídání Stříbrné Hory (P. Antonín)
16. 12.
Zpovídání Přibyslav (P. Pavel, P. Antonín)
Zpovídání Nížkov (P. Pavel)
17. 12.
Bohoslužby v kostele
8.00; 8.30; 16.00
(platnost 4. neděle adventní)
24. 12.
16.00; 24.00
(platnost 25. 12.)
8.00; 9.30; 18.00
25. 12.
8.00; 9.30; 11.00 Žižkovo Pole
26. 12.
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Mariánská poutní místa

Svatá Hora u Příbrami
Svatá Hora je významné barokní poutní místo na vrchu (586 m)
nad Příbramí. Areál Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů
o rozměrech 80×72 m se čtyřmi kaplemi, uvnitř na vysoké kamenné
terase stojí původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie,
přestavěný a rozšířený v letech 1660-1673. K severnímu křídlu ambitů
přiléhá bývalá jezuitská rezidence a klášter. Od severozápadního rohu
komplexu vedou do Příbrami kryté schody.
V letech 2015 a 2016 prošla Svatá Hora rozsáhlou rekonstrukcí.
Hlavní vstup do areálu je od východu přes rozsáhlé dlážděné
prostranství s mariánským sloupem z roku 1661 uprostřed. Východní
křídlo ambitů je uprostřed prolomeno Pražským portálem z let
1702-1705 s plastikami proroků a svatých králů. Nad sloupovým
portálem uprostřed je socha Panny Marie Svatohorské. Uprostřed
jižního křídla je kamenný
Březnický portál z roku 1707 se
sochami. V rozích ambitů jsou
čtyři osmiboké kaple (Plzeňská,
Pražská, Mníšecká a Březnická)
s lucernami a s bohatou
štukovou
výzdobou
od
italských umělců. V každém křídle ambitu jsou kromě toho dvě
výklenkové kaple, většinou postavené na náklad různých šlechtických
rodů. Otevřené arkádové kaple západní strany byly roku 1746 uzavřeny
a roku 1751 propojeny s centrální kapli Nanebevzetí Panny Marie.
Uprostřed na kamenné terase s balustrádami, na niž vedou čtyři
schodiště, stojí vlastní poutní chrám. Původně obdélná gotická stavba
ze 14.-15. století je přestavěná a obestavěná ze všech čtyř stran
barokními kaplemi. Uvnitř kostela je stříbrný tepaný hlavní oltář
postupně budovaný od roku 1684 do 1775 s lidovou gotickou soškou
Panny Marie Svatohorské. Socha byla 22. června 1732 korunována
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pražským pomocným biskupem. Nachází se zde velmi bohatá štuková
výzdoba klenby i stěn z roku 1665, barokní kované mříže a sochy.
Součástí poutního komplexu je budova kláštera, původně
postavená jako residence jezuitů. Dnes zde žije komunita Kongregace
Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristé), kteří se starají o duchovní
správu místa a o několik farností v okolí. Asi 100 m jižně od ambitů je
v lese pramen (studna) s kaplí. Pramen v blízkosti poutního kostela
naznačuje, že místo bylo cílem poutí velmi dávno.
Zdeněk Matějka
Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Sbírka na křesťanská media
Při první neděli adventní 3. 12. bude při mši svaté u vchodu kasička, do
které můžete přispět, pokud uznáte za vhodné, na křesťanská média
(TV Noe, rádio Proglas).
Sbírka na hydroizolační práce na severní straně kostela a opravu
a nátěr fasády
V letošním roce jsme na uvedený záměr proinvestovali 1 530 000
korun. Na bedrech farnosti z toho zůstalo cca 900 000 korun. Závazky
byly uhrazeny, aniž bychom se museli vázat úvěrem. Přesto prosím,
abyste podle svého uvážení pomohli poněkud vyplnit díru „na účtu“.
Učinit tak můžete kdykoli při sbírkách, které nejsou odváděny. A
speciální příležitostí budou vánoční sbírky. Na příští rok jsem požádal
město Přibyslav o masivnější podporu, a proto se může stát, že i
následující rok bude pro farnost finančně náročný co do podílu na
investicích do opravy a nátěru fasády kostela.
Oprava filiálního kostela sv. Michaela Archanděla v Žižkově Poli
Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole velkoryse přislíbilo podpořit opravu
střechy, hydroizolační práce a opravu fasády kostela sv. Michaela
v Žižkově Poli částkou 300 000 Kč. Za tuto podporu děkujeme.
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Roráty
Každé pondělí se můžete zúčastnit rorátní mše (tj. ranní mariánské
mše svaté v době adventní), které začínají vždy v 7.00 v kostele. Na
mši svatou mohou i děti, které pak jistě stihnou školní docházku.
Sbírka „Dlaň životu“
Jako minulý rok, i letos se 10. 12. dveřní sbírkou připojíme k projektu
„Betlém nenarozeným“, skrze který podpoříme azylový dům matek
s dětmi v tísni v Hamrech u Hlinska. Přesnější informace na nástěnce.
Štědrovečerní stůl
Každý rok se na faře s několika lidmi potkáme, abychom povečeřeli.
Jedná se zejména o lidi, kteří by jinak zůstali doma sami. Pokud byste
o někom věděli, nebo sami měli chuť přijít, dejte mi vědět.
Investice
V letošním roce se podařilo zakoupit pro farnost cca 10 ha orné půdy,
které už jsou zapsány v listu vlastnictví. V jednání jsou další investice,
které farnosti zjednají příjmy na nákladné opravy.
Obraz Kristus v domě Šimona farizeje
V kostele můžete znovu vidět zrestaurovaný obraz „Krista v domě
Šimona farizeje“, náklady na dvouleté restaurování byly cca 170 000
korun (90 % částky uhradilo Ministerstvo kultury ČR).
Výzva k návštěvě nemocných
V rámci předvánočních návštěv nemocných vás prosím, abyste mi co
nejdříve dali vědět, kteří nemocní by si přáli navštívit. Týká se to
především nemocných, ke kterým nechodím pravidelně. Děkuji.
Naplnění nedělní účasti na bohoslužbě
Abychom správně naplnili svou účast na slavnostních bohoslužbách, je
třeba se účastnit jedné bohoslužby v neděli 24. 12. a jedné s platností
25. 12. (v neděli odpoledne a večer či v pondělí)

P. Pavel Sandtner
7

Papež František

Dovolme, aby se nás dotkla něha,
která zachraňuje
(Homilie při půlnoční mši, bazilika sv. Petra 24. prosince 2016)
„Projevila se Boží dobrota,
která přináší spásu všem lidem“
(Tit 2,11). Slova apoštola Pavla
zjevují tajemství této svaté noci:
projevila se Boží milost, zdarma
nabídnutý dar. V Dítěti, jež nám
bylo dáno, se konkretizuje Boží
láska k nám.
Je to noc slávy, oné slávy,
kterou zvěstovali andělé v
Betlémě a dnes také my na celém
světě. Je to radostná noc, protože
věčný a nekonečný Bůh je ode
dneška až na věky Bohem, který
je s námi. Není daleko, nemusíme
jej hledat v nebeských sférách
nebo v nějaké mystické ideji; je
blízko, stal se člověkem a nikdy
se neodloučí od našeho lidství,
které přijal za své. Je to noc
světla, onoho světla, o kterém
prorokoval Izaiáš (srov. 9,1), že
bude osvěcovat ty, kdo kráčí v
temnotách; objevilo se a obestřelo
betlémské pastýře (srov. Lk 2,9).
Pastýři jednoduše zjišťují:
„dítě se nám narodilo“ (Iz 9,5)

a chápou, že veškerá tato sláva,
celá tato radost, všechno toto
světlo se soustřeďuje do jediného
bodu, do onoho znamení, které
jim oznámil anděl: „Naleznete
děťátko zavinuté do plének
a položené v jeslích“ (Lk 2,12).
To
bude znamením
navždy,
a podle toho bude možné nalézat
Ježíše. Nejenom tehdy, ale i dnes.
Chceme-li slavit pravé Vánoce,
rozjímejme o tomto znamení,
o křehké prostotě malého
novorozeněte, o jeho jemném
uložení, o něžném zavinutí jeho
plenek. Tam je Bůh.
Tímto
znamením
nám
evangelium
vyjevuje
jeden
paradox. Mluví o císaři a vládci,
mocných té doby, kterým se však
Bůh nepředstavuje. Neobjevuje se
ve vznešeném sále královského
paláce, nýbrž v chudobě stáje;
nikoli ve zdánlivé nádheře, nýbrž
v jednoduchosti života; nikoli
v moci, nýbrž v překvapivé
nepatrnosti. Na setkání s Ním je
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třeba jít tam, kde je. Je třeba se
sklonit,
snížit
a
umenšit.
Narozené Dítě nás interpeluje.
Volá nás, abychom odložili
prchavé iluze a přistoupili
k podstatnému, zřekli se svých
nenasytných nároků, odložili
trvající nespokojenost a smutek
z toho, že se nám vždycky něčeho
nedostává. Prospěje nám, když
tyto věci odložíme, abychom
v jednoduchosti znovu nalezli
božské Dítě, pokoj, radost a smysl
života.
Nechme se oslovit Dítětem
v jesličkách, ale také těmi dětmi,
které dnes neleží v kolébce
a nejsou zahrnuty láskou matky
a otce, nýbrž jsou položeny
v jeslích zbědované důstojnosti:
v podzemním úkrytu, aby unikly
před
bombardováním,
na
chodníku velkoměst, na dně
loďky
přeplněné
migranty.
Nechme se oslovit dětmi, kterým
není dovoleno se narodit, těmi,
které pláčí, protože nikdo netiší
jejich hlad, a těmi, které nedrží
v rukou hračky, ale zbraně.
Tajemství Vánoc, jež je
světlem a radostí, interpeluje

a
otřásá,
protože
je
zároveň tajemstvím
naděje
i smutku. Nese v sobě příchuť
smutku, protože láska je nepřijata
a život skartován. Tak se to děje
Josefovi a Marii, kteří nalezli
zavřené dveře a uložili Ježíše do
jeslí, „protože v zájezdním útulku
pro ně nebylo místo“ (v. 7). Ježíš
se narodil některými odmítnut za
lhostejnosti většiny. Také dnes se
může
vyskytovat
stejná
lhostejnost, když se Vánoce

stanou svátkem, kde jsme
protagonisty my a nikoli On,
a když se pachtíme za dárky
a zůstáváme nevnímaví vůči
tomu, kdo je odsunut stranou.
Vánoce se staly rukojmím této
mondénnosti a je zapotřebí je
vysvobodit.
Vánoce
však
mají
především příchuť
naděje,
protože navzdory temnotám září
Boží světlo. Jeho laskavé světlo
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nepůsobí strach. Bůh, který je do
nás zamilovaný, nás přitahuje
svojí něhou, když se jako chudý
a slabý rodí mezi námi jako jeden
z nás. Rodí se v Betlémě, městě,
jehož jméno znamená „dům
chleba“. Zdá se, že nám tak chce
říci, že se rodí jako chléb pro nás.
Vstupuje do života, aby nám dal
svůj život; přichází do našeho
světa, aby nám přinesl svoji lásku.
Nepřichází nás pohltit a poroučet
nám, nýbrž živit nás a sloužit
nám. Existuje tak přímá spojitost
mezi jesličkami a křížem, kde se
Ježíš stane lámaným chlebem. Je
to přímá spojitost lásky, která se
odevzdává a zachraňuje nás,
zahrnuje náš život světlem a naše
srdce pokojem.
Oné noci to pochopili
pastýři, kteří byli v té době
marginalizováni. V Božích očích
však není nikdo marginální
a právě oni byli pozváni k
Narození Páně. Kdo si byl jistý
sám sebou a soběstačný, byl
doma ve svém; pastýři však
„pospíchali“ (Lk 2,16). Také my

se nechejme této noci oslovit
a svolat Ježíšem, jděme za Ním
s důvěrou, počínaje tím, co
považujeme
za
marginální,
počínaje
svými
omezeními
i svými hříchy. Dovolme, aby se
nás dotkla něha, která zachraňuje.
Přibližme se k Bohu, který se
stává bližním, zastavme se
a hleďme na jesličky, představme
si Ježíšovo narození: světlo
a pokoj, svrchovanou chudobu
a
odmítnutí.
Vstupme
do
opravdových Vánoc s pastýři,
přinesme Ježíši to, co jsme, svoje
marginalizace, svoje nezahojená
zranění, svoje hříchy. V Ježíši tak
budeme okoušet pravého ducha
Vánoc, krásu z toho, že nás má
Bůh rád. S Marií a Josefem
stůjme před jesličkami, před
Ježíšem, který se rodí jako chléb
mého života. Rozjímejme o Jeho
pokorné a nekonečné lásce
a jednoduše děkujme: díky, že jsi
toto všechno učinil pro mne.

Eliška Pometlová
Dovolme, aby se nás dotkla něha, která zachraňuje. Dostupné z
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=24962> [cit. 2017-11-23]
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Vánoční přání

Vánoční pozdrav
Vážení přibyslavští farníci, drazí přátelé,
rok 2017 se pomalu chýlí ke svému konci. Dovoluji si vám při
této příležitosti zaslat krátký pozdrav a přání k Vánocům a novému
roku. Zároveň děkuji za pozdravy, které jste mi během roku zaslali
nebo tlumočili a za vaše návštěvy.
Ať ve vašich srdcích a ve vašich rodinách zazáří světlo
Narozeného Spasitele, který se stal jedním z nás, aby nám zjevil lásku
nebeského Otce.
Do nového roku 2018 Vám ze srdce žehnám a vyprošuji
všechny potřebné milosti.
S úctou a vzpomínkou P. Zdeněk Kubeš, Náchod
Advent

Adventní snažení pro děti
Milé děti,
dnešním dnem jsme vstoupili do adventní doby. Advent je
příprava na Vánoce – čekání na narození Ježíška. Při letošním
adventním snažení budeme mít Jezulátko i u nás v kostele.
Zatím je oblečeno jen v košilce, a vy mu svou účastí na mších
budete vytvářet šatičky. Kdykoli přijdete na mši svatou, můžete nalepit
jeden dílek šatiček, a když přijdete na rorátní mši, nalepíte dílky dva.
Kdo se zapojí do tohoto snažení, napíše svoje celé jméno na
papír, a za každé přispění si bude dělat čárky.
Jezulátko bude o Vánocích tím
krásnější, čím více se vás zúčastní, a čím
častěji budete chodit na mši svatou.
Marie Pleslová, Lenka Omesová
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Fotogalerie

Ohlédnutí za listopadem

Setkání dětí církve bratrské
na faře
26.-29. 10. 2017
foto Aleš Novák
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Oprava čelní
fasády kostela,
sundávání lešení
listopad 2017
foto Jan Bárta ml.
13

Úvaha

Advent
Bude letošní adventní zima, alespoň u nás, na Vysočině,
skutečně jako z Ladových obrázků? Při takové v mysli ožívají
vzpomínky na dávno zašlé časy. Na roráty se chodívalo denně a to
bývala mše svatá už o šesté hodině ranní. To platilo i pro nás děti.
Často jsem cestou do kostela zapadal do sněhu až po pás. Přesto na ty
zašlé časy vzpomínám rád. Bývala i v tom, co bychom dnes pokládali
za újmu, radost, kterou dnes už sotva zažijeme. Jiné to bylo před
61 lety, v adventu roku 1956, kdy se obvyklé radostné očekávání
Božího narození pro naši rodinu změnilo ve zlý sen. Tatínek byl
v inscenaci soudního procesu, který neměl s právem a spravedlností nic
společného, odsouzen a zanedlouho také uvězněn. „O to víc musíme
prosit Pána Boha o pomoc a ochranu“, rozhodla maminka. Tíseň,
zejména existenční, byla nebývalá. Museli jsme opravdu obrátit
každičký haléř. To by ještě nebylo tak zlé, vždyť jsme byli skromní
a nenároční. U pilinových kamen bývalo teplo příjemnější možná víc
než u ústředního plynového topení. Protože nebylo samozřejmé,
protože tvrdě odpracované a tudíž mnohem vzácnější. Daleko víc nás
bolelo, že mnozí z těch, které jsme pokládali za přátele, nás ze strachu
opustili. Kdo něco podobného nezažil, těžko pochopí.
Ale v onom památném adventu se stalo také cosi téměř
zázračného. Jako důkaz, že nás přece jen všichni neopustili. Bylo to den
nebo dva před Štědrým večerem. V předsíni našeho bytu se objevila
dřevěná bednička, vystlaná smrkovým chvojím a v ní krásný, zlatý kapr.
Dnes, po letech, už víme, kdo byl šlechetným dárcem, ale tehdy jsme to
netušili. Vím, že rozhodnutí dárce zůstat v anonymitě, nebylo vedeno
obavou se s námi setkat, jako spíš starostí, abychom nad darem neupadli
do rozpaků nebo jej dokonce ze studu neodmítli. A jsem si jist, že radost
dárce nebyla o nic menší než radost nás obdarovaných.
Takový byl jeden nezapomenutelný, protože tajemný
a svědectvím o lidské dobrotě prozářený advent mého života. Z více
než šedesáti adventů, které jsem prožil od těch časů až po dnešek,
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jeden z nejpamátnějších. Zkušenosti
Pozvánka
jsou mnohem cennější než slova. Asi
proto,
že
jsou
nesdělitelné
Obnova zasvěcení
a nepřenosné. Trvalý a daleko hlubší
farnosti
význam pro naše životy má to, co
jsme sami zažili, co se nám pevně
Neposkvrněnému
vrylo do paměti. Škoda, že lidé neradi
srdci Panny Marie
slýchají
vyprávění
pamětníků
o časech, které nebývaly vždy jen
staré a dobré.
8. 12.
Advent roku 1956 mně bude
navždy připomínat, v čem mám hledat
smysl života a naplnění svého lidství. Proto mohu tento příběh
zobecnit, proto soudím, že má smysl, abych vám jej vyprávěl. Pod
zorným úhlem této životní zkušenosti mně připadají adventy naší
blahobytné současnosti, naplněné nákupní horečkou a starostmi
převážně hmotného rázu a často nicotnými spory, liché a prázdné.
Říkám to s vědomím, že moje slova o časech dávno zašlých nebudou
znít možná někomu příjemně. Neztrácím však naději, že i slova mohou
někdy pohnout a zapůsobit.
Blahobyt a svoboda nejsou samozřejmé dary. Předpokládají totiž
nejen píli, přičinlivost a kázeň, ale také schopnost nemyslet jen na sebe,
umět si něco odříci, umět udělat radost druhým. To platí nejen v ohledu
hmotném, ale také v oblasti lidských vztahů. Budeme-li se snažit
uspokojovat pouze své potřeby, nebudeme nikdy spokojeni. Lepší
volbou je umět se radovat i z maličkostí a svou radost znásobit tím, že ji
budeme sdílet. Skutečnou hodnotu zejména samozřejmých darů jsme
totiž schopni poznávat pouze tehdy, když se nám jich nedostává. Jinak si
vážíme i prostého pokrmu, jsme-li sytí a jinak, máme-li – třeba jen
dobrovolný – hlad. Jinak pohlížíme na své zdraví, jestliže nám nic
neschází a jinak, když jsme je – třeba jen dočasně – ztratili.
Bezpečným vodítkem, jak dát životu smysl a cíl, je tisíciletá
zkušenost a moudrost Církve, jež se odráží v rytmu církevního roku. Po
štědrých dnech podzimní sklizně a vinobraní, nadchází veselé posvícení,
15
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hody. Po nich přichází tento adventní čas usebrání a střídmosti, čas
příležitosti k obdarování, čas blížících se svátků narození Krista Pána,
jež znamenají každoroční příchod Radosti na tento svět.
Pavel Jajtner

Vzděláváme se

Křesťanství
Co víra je a co není (A. Opatrný)
Víra obecně
Víra jako lidský čin znamená spolehnutí se, důvěrné přiblížení.
Je to vztah, který je navzájem otevřený, ve kterém je minimum
obranných postojů a minimum nedůvěry. Víra úzce souvisí s láskou
– snadno věřím tomu, kdo miluje mne a koho miluji já. Víra
je rozhodnutí zařídit svůj život podle (výše zmíněných) zjištěných
skutečností.
Jak se ale tato obecně lidská schopnost chápe v křesťanství?
Nejdřív odpovězme negativně – tedy co křesťanská víra není…
Co víra není:
 přesvědčení, že „něco musí být“, že „je něco nad námi“, že „jsou
2
věci mezi nebem a zemí“,
 víra v jakési kosmické síly, které třeba někdo nazývá bohem,
 přesvědčení o nějaké vyšší či nejvyšší spravedlnosti, která
nedovolí světu upadnout do naprostého chaosu,
 provozování jakýchkoliv náboženských ritů proto, „abych měl
štěstí“, „aby se to povedlo“, „protože se to tak u nás doma vždy
dělalo“, atd.,
 pouhá teoretická znalost obsahu jakékoliv věrouky, bez osobního
rozhodnutí přijmout ji za svou,
Tím, co je zde řečeno, nejsou ovšem nijak hodnoceny postoje lidí,
kteří křesťanskou víru nemají. Právem se totiž řada lidí, kteří
nejsou příslušníky žádného známého náboženství, brání označení
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„ateista“, „nevěrec“, „materialista“.
Většina z nich opravdu nějakou víru
má a dokázali by jí více či méně
popsat. Nám jde ale o to vyjádřit
jasně, čím se rozumí víra ve smyslu
víry křesťanské.

Panna Maria

Maria si
nepřivlastnila
Syna pro sebe,
ale odevzdala ho
do vůle Otce.

V co věří křesťané
Víra v transcendentního, tedy vše
přesahujícího, Boha je základním
předpokladem,
ne
však
úplným
Herbert Madinger
základním obsahem víry křesťana.
 Křesťané věří, že Bůh je Láska,
který se s člověkem chce dělit o své štěstí.
 Křesťané věří, že Ježíš Kristus je spasitel (tedy ten, kdo nás
zachraňuje z moci zla pro Boha), že tento Ježíš je synem Božím,
který těm, kdo v něho uvěřili, dává svého svatého Ducha a účast
na svém životě.
 Křesťan věří v Boha Otce, jeho syna Ježíše a Ducha svatého
a tyto tři vyznává jako jednoho Boha ve třech osobách – Trojici.
Základní charakteristika křesťanské víry
Základní charakteristikou křesťanské víry na rozdíl od víry ve
většině jiných náboženství (hinduismus, různé cesty jogy) nebo na
rozdíl od jiných nábožensko-filozofických postojů (např. buddhismus)
je to, že křesťanská víra je odpovědí na Boží čin, na Boží sebezjevení.
Jinak řečeno: obsahem křesťanské víry není jen to, na co člověk přišel
sám, co hledáním nalezl a co si podle svého usouzení přisvojil.
Obsahem křesťanské víry je to, co Bůh skrze lidi (Mojžíš, proroci)
v izraelském národě a vrcholně pak skrze svého syna, Ježíše, sdělil
lidem, a co jim nabídl k jejich záchraně.
Z toho plyne, že křesťanská víra:
 má dialogický charakter (Bůh mluví, člověk naslouchá
a v postoji víry odpovídá, člověk ale také mluví, ptá se a Bůh
skrze Písmo, skrze církev nebo v osobní modlitbě odpovídá)
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 je cestou k přijetí spásy, tedy Božího činu ve prospěch člověka
 je vyznáním naší odkázanosti na Boha – křesťanská víra vlastně
vyznává, že je omylem domnívat se, že si člověk vystačí sám
 popírá, že by plné osvobození z moci zla mohl člověk uskutečnit
vlastními silami (tedy popírá sebevykoupení)
 spočívá v osobním rozhodnutí přijmout Ježíše Krista jako
spasitele (jako toho, kdo nás má moc zachránit a přivést
k naplněnému životu) a vydat se v jeho šlépějích až ke vzkříšení.
Základní kroky (ke) křesťanství
Základní kroky, kterými se člověk stává křesťanem, je uvěření
(ve výše uvedeném smyslu, tedy především uvěření v Krista
– spasitele) a křest. Kdo je pokřtěn (doslova „ponořen“ do Boha), patří
do společenství křesťanů, do církve. Ta je prostorem, ve kterém
křesťan svou víru přijal a žije ji ve společenství křesťansky věřících
lidí. Královskou cestou pro poznání obsahu křesťanské víry je Bible,
tedy Písmo svaté starého a nového zákona.
Rozdíl v církvích?
Víra křesťanů z církví protestantských, evangelikálních, letničních,
pravoslavných a katolické církve se shoduje v tom, že všichni
vyznávají:
 Ježíše Krista jako Božího syna a jediného a nezbytného
vykupitele člověka
 Nejsvětější Trojici – tedy jednotu Otce, Syna i Ducha svatého
 Starý a Nový zákon jako základní pramen víry
 křest jako cestu k začlenění do církve a k podílu na spáse
 víru jako nezbytnou odpověď člověka na Boží sebesdělení
(zjevení) se liší v zásadě:
o v pohledu na Písmo, je-li totiž považováno za základní
(katolíci, pravoslavní) nebo jediný (protestanté) zdroj
obsahů víry,
o v pohledu na význam nejstarší tradice, tedy nepsaného, ale
žitého podání v církvi,
o v počtu uznávaných svátostí,
o ve významu církve a představených v nich.
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Které „církve“ nejsou „křesťanské“
Mezi křesťany nepatří některé skupiny, které mají sice tak či onak
křesťanství v názvu, ale:
 buď neuznávají Ježíše jako jediného mesiáše a syna Božího (např.
Moonova sekta čili Společenství Ducha svatého pro sjednocení
světového křesťanstva, neboli také Církev sjednocení),
 nebo přijímají i jiné zjevení, než biblické (mormoni čili Církev
Ježíše Krista svatých posledních dnů),
 případně mají velmi svérázný překlad i výklad Bible a nemají víru
v Ježíšovo božství a tedy ani v Trojici (svědkové Jehovovi),
 nebo antroposofové, kteří mluví o „nedogmatickém křesťanství“,
ale ve skutečnosti vyznávají eklektické náboženství s řadou zcela
nekřesťanských prvků atd.
Shrnuto
Víra je pro křesťany:
 přístupová cesta k Bohu a jeho spáse
 osobní životní cesta
 stále otevřený pramen poznání Boha a jeho díla
 skutečnost, která je navzájem sjednocuje
Křesťanská víra není libovolně utvořené osobní přesvědčení, ale
odpověď člověka na Boží slovo, sdělované Duchem svatým,
zapsané v Bibli a opatrované, chápané a žité v církvi.
Víra není útočištěm pro lidi bez odvahy,
ale je rozšířením života odvážných.
Víra není světlem, které rozptýlí všechny naše temnoty,
ale lampou, která vede naše kroky nocí.
(Papež František, 12/2013)
P. Pavel Sandtner
Co víra je a co není. Dostupné z: ˂http://www.vira.cz/Texty/Glosar/Vira.html>
[cit. 2017-11-24]
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Pozvánky

Adventní koncert
V úterý 19. 12. 2017 v 18 hodin se v kostele Narození Sv. Jana
Křtitele v Přibyslavi bude konat již tradiční Adventní koncert.
Pod vedením Ondřeje Štefáčka a za doprovodu Šárky Baštové,
se Vám opět představí Dívčí pěvecký sbor Prímadonky. Dále vystoupí
Dudácký soubor pod vedením Tomáše Jajtnera.
Na koncertě zazní adventní, vánoční a duchovní skladby Petra
Ebena, Antonína Tučapského a Tomáše Jajtnera.
Srdečně zveme Vás všechny, kteří si chcete zpříjemnit adventní
čas a podělit se s námi o radost z hudby.
Za účinkující MgA. Ondřej Štefáček

Vánoce očima dětí
Vážení,
jako každoročně, tak i letos bychom rádi pozvali vaše děti
k účasti ve vánoční výtvarné soutěži pořádané kostelem Pražského
Jezulátka „Vánoce očima dětí“.
Výtvarné práce do soutěže je možné zasílat do čtvrtka 21.
prosince 2017. Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v sobotu
27. ledna 2017 ve 14 hodin v kostele Panny Marie Vítězné v Praze na
Malé Straně. Nejzajímavější práce zde budou vystaveny pro veřejnost.
Podrobnější informace o podmínkách soutěže naleznete na
nástěnce před kostelem nebo na webových stránkách
www.pragjesu.cz/soutez/.
Kontaktní osoba pro soutěž:
Hana Říhová, tel. 257 533 646, mail@pragjesu.cz
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Klášter Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, 118 00 Praha 1;
Tel. +420 257 533 646, www.pragjesu.cz; mail@pragjesu.cz
Za komunitu bratří bosých karmelitánů vás srdečně zdraví,
P. Pavel Pola OCD

Betlémské světlo

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Prosinec L. P. 2017
4. 12.
5. 12.

7.00
16.30

6. 12.

7.30
18.00

7. 12.
8. 12.

18.00

Za živé i zemřelé spolužáky a spolužačky
Za děti a mládež
Svátek sv. Mikuláše, biskupa
Nové Dvory
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Za nová kněžská a řeholní povolání
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
21

8.00
18.00
9. 12.

7.00
8.00

10. 12.

11. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.

9.30
11.00
18.00
7.00
18.00
7.30
18.00

15. 12.

18.00
18.00

16. 12.

7.00
8.00

17. 12.

18. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.

9.30
11.00
11.00
18.00
7.30
16.00!
7.30
18.30
18.00
18.00
7.00

Za Marii Rázlovou, sourozence, švagra a duše v
očistci
Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava a snachu
Růženu
Za rodinu Staňkovu z Poříčí
2. neděle adventní
Za Alenku a Jindřicha Prchalovy, jejich rodiče a
sourozence
Za Marii a Josefa Sejkorovy a celý rod
Stříbrné Hory
Za farnost
Za Františku Pelikánovou
Za Vlastu a Stanislava Bártovy a celý rod
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Na poděkování za zdraví, požehnání pro celou rodinu
Olešenka
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Za Evu Motičkovou
Za Jana Němce, rodiče a duše v očistci
Za dr. Jiřího Procházku, rody z obou stran a duše
v očistci
3. neděle adventní
Za Otakara Veselého, rodiče z obojí strany, jejich
děti a duše v očistci
Za Jaroslava Kašpárka, rodiče Kašpárkovy, Fišarovy
a sestru Marii
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Za Pavla Petraše
Za rodinu Kubíčkovou
Dolní Jablonná
Za Marii a Jaroslava Blažkovy a jejich rodiče
Za Jana Kasala, manželku a rodiče
Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v očistci
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24. 12.

8.00
9.30
11.00
16.00
24.00

4. neděle adventní – Štědrý den
Za farnost
Za Jana Macha, vnuka a celý rod
Stříbrné Hory
Za děti a mládež
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na prosinec 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: Senioři
Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu
a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově
nových generací.
2. evangelizační úmysl:
(Úmysl nebyl zveřejněn v době vydání čísla Římsy.)
3. národní úmysl:
Za vytrvalost v modlitbě (EG, č. 281,282).
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
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