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Kdo se spojuje s Ježíšovou obětí,
stává se obětí Bohu milou.

Žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky na Přibyslavsku | 6. 1. 2018
foto Michael Omes

Slovo kněze

Rok Dítěte Ježíše
Milí farníci,
o Vánocích jsme měli v kostele zapůjčenu sošku pražského
Jezulátka. Zůstává tam doposud. Rád bych Vám totiž v letošním roce
nabídnul téma dětství a rodiny jako úhel, ze kterého můžeme nahlížet
události. Mohli bychom se letos pokusit uvědomit si potřebu
odevzdanosti, důvěry a otevřít v sobě hlubokou vděčnost za dar
rodinného společenství a lásky. Zdá se mi to v této době docela
příhodné. Tohle téma se nám bude připomínat v podobě Jezulátka před
oltářem, při modlitbách k dítěti Ježíši a svaté rodině. Rád bych
uskutečnil pouť k pražskému Jezulátku a uspořádal i nějakou
přednášku na téma rodinného života. Poprvé bych vás k modlitbě
pozval na svátek Uvedení Páně do chrámu, kdy bychom takový farní
rok „dítěte Ježíše a Svaté Roiny“ zahájili. Každý má svobodu se
připojit či se tím vůbec nezabývat. Není to nic nutného, je to jen
nabídka. Brzy vstoupíme do doby postní. Otevře se nám prostor
k přípravě na opětovné slavení ústředních křesťanských svátků. Ježíš
zvítězil nad zlem a smrtí a v Jeho Jménu můžeme vítězit i my. Ale
podobně jako u našeho Mistra a Pána se to neobejde bez určitého
násilí. Mám tak na mysli různé snahy a zapírání, modlitby, oběti
a almužny. Všechno způsoby jak se odpoutat od sebe a uvolnit se pro
vnímání podstatného. Jak docenit vztah s Bohem i lidmi okolo nás.
Možná to bude zápas ne nepodobný tomu Jákobovu.
Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla
jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení
kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl: „Pusť mě, vzešla
jitřenka.“ Jákob však odvětil: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“
Otázal se: „Jak se jmenuješ?“ Odpověděl: „Jákob.“ Tu řekl:
„Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je
Zápasí Bůh), neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.“
Jakkoli je tento úryvek tajemný, jisté je, že zápasit musíme.
S těžkostmi, se sebou, se svou představou Boha. A krásným ovocem
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postu by bylo, kdybychom i my mohli prožít, že naším jménem je
„zápasí Bůh“. Totiž za nás a v našem konkrétním příběhu. Ale
potřebujeme si to tak trochu vybojovat, jako Jákob. O požehnání
zápasit. Blahoslavený člověk, který zápasí o dobro. Požehnaný půst.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na měsíc únor 2018
2. 2.
4. 2.
5. 2.
9. 2.
12. 2.
14. 2.
15. 2.
16. 2.
17. 2.
18. 2.
19. 2.
20. 2.
23. 2.
23. 2.-4. 3.
25. 2.
26. 2.
únor
1. 3.

19.00 setkání mládeže na faře
9.30 mše svatá s kázáním pro děti
17.00 setkání dětí na faře
Začátek přípravy dětí na 1. sv. přijímání na faře
17.00-18.30 ministrantská schůzka
Popeleční středa
19.00 biblická hodina na faře
Křížová cesta žen;
19.00 setkání mládeže na faře
9.00 mše svatá v DPS;
18.00-20.00 adorace
Křížová cesta s knězem nebo akolytou za nemocné
17.00 setkání dětí na faře
17.00-19.00 misijní klubko na faře
Křížová cesta rodin
Děti a mládež Církve bratrské na faře
Křížová cesta s knězem nebo akolytou
za nová duchovní povolání
17.00-18.30 setkání ministrantů na faře
Sbírka svatopetrský haléř
19.00 biblická hodina na faře
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2. 3.
3. 3.

Křížová cesta mužů
Vikariátní setkání mládeže Nížkov – téma Život z
víry, duchovní obnova

Návštěvy nemocných
P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
2. 2.
P. Pavel DPS a okolí; P. Antonín město
9. 2.
P. Pavel město, P. Antonín DPS a okolí
16. 2.
P. Pavel DPS a okolí; P. Pavel město
23. 2.
Poznámky k osobnímu diáři kněží
Setkání kněží na faře v Přibyslavi (oba kněží)
1. 2.
Vikariátní schůze kněží v Havlíčkově Brodě
12. 2.
(oba kněží)

Mariánská poutní místa

Svatý Kopeček u Olomouce
Bazilika Navštívení Panny Marie se nachází asi 5 km od
Olomouce. Již zdaleka tento architektonický klenot upoutá svou
smělou stavbou tyčící se do krajiny na vrchu nad Olomoucí a jakoby
ukazující směr těm, kteří hledají Toho, který zná všechny naše radosti
i trápení.
Historie tohoto místa se začala psát na počátku 17. století, tj.
v době, kdy Evropou zmítala třicetiletá válka. Jméno, které bude
navždycky spojováno se Svatým Kopečkem je Jan Andrýsek, který na
základě svého slibu zbudoval v letech 1629-1633 malou kapli
zasvěcenou Panně Marii v lesích na východ od Olomouce. Již záhy
bylo toto místo svědkem vyslyšení modliteb a trápení lidí, kteří je sem
přicházeli ve víře odevzdat. Mnohá jsou dokumentována, ale naprostá
většina zřejmě zůstává skryta. V průběhu dějin věhlas zdejšího místa
stoupal a časem byla Panna Maria na Svatém Kopečku vzývána
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a uctívána jako
Královna Moravy.
Samozřejmě, že
toto místo bylo
pevně
spojeno
s osudem své
země a tak bylo
svědkem obléhání
Olomouce Švédy.
Roku 1785 se toto místo stává farností zahrnující do své péče několik
okolních obcí. Pohnutá doba 19. století přinesla Svatému Kopečku
návrat duchovní správy premonstrátského řádu z pražského Strahova.
Strahovští kněží byli na Svatý Kopeček uvedeni 8. listopadu 1846. Ti
zde umisťovali osm kněží, aby zajišťovali duchovní potřeby poutního
místa. Rovněž se starali o nutné opravy a rekonstrukce. Doba obou
světových válek ve 20. století si vybrala svou daň těžkým poškozením
stavby. Za první světové války přišel chrám o svůj největší zvon Maria
vážící 3250 kg a byla dokonce strhána měděná krytina věží a kopule.
Významnou postavou, která se zasloužila o rozkvět poutního místa,
byla osoba probošta Julia Půdy. Za něj prošel chrám v letech 19301932 rozsáhlou rekonstrukcí, bylo instalováno elektrické osvětlení
uvnitř i vně chrámu a tak zazářil k 300. výročí vzniku poutního místa
a k 200. výročí korunovace milostného obrazu novou krásou. Jeho
velikou zásluhou je rovněž obnova značně poškozeného chrámu
střelami procházející Rudé armády v noci ze 6. na 7. května 1945. Tyto
práce byly provedeny v letech 1945-1949, tedy obdivuhodnou
rychlostí. Dvacáté století však přineslo kromě nejtěžších ran
i nejradostnější události, kdy byl papežským dekretem ze dne 11.
dubna 1995 chrám povýšen na „baziliku minor“ a poctěn papežskou
návštěvou 21. května téhož roku.
V současnosti je Svatý Kopeček cílem obdivovatelů barokní krásy,
mnoha poutníků a také srdcem farnosti, kde se odehrávají ta
nejcennější tajemství víry. Pro svůj půvab se mnoho párů rozhoduje
říci si své definitivní "ano" právě zde. Ale především zůstává cílem
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těch, kteří na své životní cestě přicházejí před Boží tvář a skrze Pannu
Marii předkládají své modlitby a tak se touží setkat s Tím, který je
nejlepším Otcem.
Chrám je otevřen denně od 8.30 do 17 hodin. A denně zde jsou
slouženy mše svaté. V kostele je třeba zachovávat klid, protože je to
dům modlitby a usebrání.
Mnohokrát v roce se zde konají poutě, jako např. 21. 4. skautská pouť
(10.00), 31. 5. na Svátek Navštívení Panny Marie (titulární slavnost
baziliky, 9.00 i 18.00), na přelomu června a července Moravská
Compostela (ze Sv. Kopečku přes Sv. Hostýn na Velehrad).
Zdeněk Matějka

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Pozvání na oslavu
Dá-li Bůh, oslavím v listopadu 40. narozeniny. Všechny vás srdečně zvu
na oslavu, která proběhne už v sobotu 1. září 2018. Oznamuji to
předem, abyste si udělali čas, pokud budete chtít.

Sčítání věřících
Vzhledem k požadavkům ročních výkazů uspořádala farnost v neděli
21. ledna sčítání účastníků bohoslužeb.
Na dvou ranních bohoslužbách bylo přítomno 450 lidí. Na večerní mši
svaté 35. Ve Stříbrných Horách 23 a v Žižkově Poli 42.
Celkem bylo na nedělních bohoslužbách 21. ledna 550 lidí.
Skrutátorům děkuji!
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Oltář a ambon
Rád bych napsal pár řádek o myšlence umístění nového oltáře do
presbytáře našeho kostele. Za tím účelem se pastorační
a ekonomická rada rozhodla pracovat s uměleckým sochařem
Petrem Váňou a to při hlasování v poměru 11 pro a 2 hlasy se zdrželi.
Proti nebyl nikdo. Financování by v případě uskutečnění mělo
proběhnut mimo hlavní rozpočet farnosti – z k tomu zřízeného
účtu. Buď z darů sponzorů a firem, nebo od dobrovolných dárců,
kteří budou chtít přispět jenom a právě na tento účel. Byla
ustanovena komise v následujícím složení. Mgr. Pavlata (Národní
památkový ústav Telč), Mgr. Veselý (Galerie výtvarného umění
v Havlíčkově Brodě), Ing. Málková a P. Sandtner za farní radu.
V tomto složení se budou návrhy diskutovat. Komise se poprvé
sešla v úterý 16. 1. Bylo domluveno, že na přibyslavskou pouť vystaví
autor model i různé skici ze své dílny, abychom se s nimi mohli
seznámit. Jestli nakonec k nějaké změně dojde, ví jenom Bůh.
Modleme se za to, aby to dopadlo, jak má a jak se bude líbit Bohu.
Inicioval jsem tyto procesy z jediného důvodu. Praktický a vkusný
obětní stůl, který máme doposud, by vzhledem k výjimečně
zachovalému vzácnému baroknímu prostoru kostela bylo vhodné
nahradit moderním dílem vysoké hodnoty. To by odpovídalo
vysokému standardu, jak naši předkové chrám vybavili. A obětní
stůl, kde se „děje“ Eucharistie je nejdůležitějším místem našeho
kostela.
V krabičce podnětů jsem našel dvě odezvy, za které děkuji. V jedné
mně někdo upozornil na skutečnost, že na skleněné menze všechno
klouže. Podotýkám k tomu, že oltář by v případě návrhu byl ovšem
zpola kamenný. Druhá odezva byla souhlasná a děkuji i za ni.
Plány na tento rok
V letošním roce bychom rádi za plánované štědré pomoci města
a Ministerstva kultury ČR opravili jižní polovinu fasády kostela,
s pomocí Kraje Vysočina zbývající dvě sochy na portále a dá-li Bůh,
máme požádáno ještě o dotace na hlavní oltář a kazatelnu.
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Poděkování za sbírku
Děkuji všem za štědré dary do sbírky na fasádu kostela, která vynesla
69 540 korun.

Vaše podněty
Stupeň v hlavní lodi
Podnět týkající se označení příčného stupně v lodi kostela, o nějž se
zakopává při cestě k presbytáři i zpět. Projednali jsme na pastorační
radě a stupeň bude označen doufám v brzké době.
Socha sv. Anežky
Na soše svaté Anežka stále není napsáno „svatá“. Raději než
přelepovat nápis bílou páskou, nechal bych jeho úpravu na plánované
restaurování, na které už jsem část prostředků od sponzorů obdržel.
Prozatím vzhledem k mnoha jiným projektům bych vás poprosil
o trpělivost.

P. Pavel Sandtner

Papež František

Půst je dobou kladení odporu
(Homilie papeže Františka na Popeleční středu, baz. sv. Sabiny 1.
března 2017)
Obraťte se ke mně celým
svým srdcem... obraťte se k
Hospodinu“ (Jl 2,12.13): je to
zvolání, kterým se prorok Joel
jménem Božím obrací k lidu;
nikdo se nemohl považovat za
vyloučeného: „Sezvěte starce,

shromážděte děti i kojence, [...]
ženicha [...] i nevěstu“ (v.6).
Veškerý věřící lid je svolán, aby se
vydal na cestu a klaněl se Bohu,
„neboť je dobrotivý a milosrdný,
shovívavý a plný lásky“ (v.13).
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I my chceme přisvědčit této
výzvě, chceme se obrátit k
milosrdnému Otcovu srdci. V
tomto období milosti, které dnes
zahajujeme, znovu hledíme na
Jeho milosrdenství. Postní doba je
cesta, která nás vede k
milosrdenství, jež vítězí nade
vším, co nás chce zdeptat nebo
redukovat na něco, co neodpovídá
důstojnosti Božích dětí. Postní
doba je cestou z
otroctví ke svobodě,
z utrpení k radosti,
ze smrti k životu.
Popelec, se kterým
se vydáváme na tuto
cestu, nám připomíná náš původ.
Byli jsme vzati ze země, byli jsme
učiněni z prachu země. Ano, z
prachu země, avšak milujícíma
rukama Boha, který každému z
nás vdechl ducha života a chce tak
činit nadále. Chce nám dávat dech
života, který nás chrání před
jinými druhy dechu. Před dusivou
dýchavičností vyvolanou naším
sobectvím, dusivou dýchavičností
způsobenou
malichernými
ambicemi a tichou lhostejností;
dýchavičností, která dusí ducha,

omezuje horizont a umrtvuje
tlukot srdce. Boží dech života nás
chrání před touto dýchavičností,
která zháší naši víru, ochlazuje
naši lásku a odnímá nám naději.
Žít postní dobu znamená toužit po
dechu života, který nám uprostřed
bahna našich dějin nepřestává
podávat náš Otec.
Boží dech života nás
osvobozuje od této dýchavičnosti,
kterou si častokrát
neuvědomujeme
a kterou jsme si
dokonce
zvykli
„normalizovat“,
třebaže její účinky
jsou
patrné.
Připadá
nám
„normální“, protože jsme si
zvykli, že dýchame vzduch
rozředěné
naděje,
smutku
a malomylsnosti, dusivý vzduch
paniky a nevraživosti.
Půst je dobou kladení
odporu.
Odporu
proti
dýchavičnosti ducha zamořeného
lhostejností, ledabylým chápáním
druhého jako toho, do něhož mi
nic není, a každým pokusem
o zlehčování života zejména těch,
kdo na svém těle nesou tíži mnohé
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povrchnosti. Postní doba je
odporem
proti
toxickému
znečišťování
prázdnými
a nesmyslnými slovy, neomalenou
a
unáhlenou
kritikou,
zjednodušujícími analýzami, které
nejsou s to dobrat se složitosti
lidských problémů, zejména těch
nejvíce trpících lidí. Půst je dobou
odporu. Odporu proti dýchavičné
modlitbě, která uklidňuje naše
svědomí, proti almužně, která nás
naplňuje zadostiučiněním, a proti
postění,
které
skýtá
pocit
uspokojení. Půst je dobou kladení
odporu proti dýchavičnosti rodící
se z intimismu, který vyobcovává,
nechce dosáhnout Boha a odtahuje
se od Kristových ran, které jsou
přítomny v ranách Jeho bratří;
tedy z takové spirituality, která
redukuje víru na kulturu ghetta
a vyobcovávání.
Postní doba je dobou
paměti, dobou přemýšlení a tázání:
co by z nás bylo, kdy nám Bůh
zavřel dveře? Co by z nás bylo bez
Jeho milosrdenství, které nám
neúnavně odpouští a vždycky nám

dává příležitost k novému
začátku? Postní doba je dobou
tázání: kde bychom byli bez
pomoci mnoha mlčenlivých tváří
těch, kdo nám tisícerými způsoby
podali ruku, velmi konkrétními
skutky
nám
vrátili
naději
a pomohli znovu začít?
Postní doba je dobou
návratu k dýchání, je dobou
otevření srdce dechu Jediného,
který je schopen proměnit náš
prach v člověčenství. Není to doba
pro trhání si šatů tváří v tvář zlu,
které nás obklopuje, ale spíše
k vytváření prostoru pro dobro,
které můžeme prokazovat ve svém
životě tím, že se zbavíme toho, co
nás izoluje, uzavírá a paralyzuje.
Postní doba je čas soucitu – řečeno
spolu se Žalmistou: „Vrať mi
radost ze své ochrany [Hospodine]
a posilni mou velkodušnost“,
abychom svým životem zvěstovali
tvou chválu (srov. Žl 51,14) a aby
se prach, kterým jsme, mocí tvého
dechu života stal „prachem, který
miluje“.
Eliška Pometlová

Půst je dobou kladení odporu. Dostupné z
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=25314> [cit. 2018-01-17]
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Fotogalerie

Ohlédnutí za událostmi
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6
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7

8
13

9

10
14

1 Svěcení vody, kadidla, soli v Přibyslavi | 6. 1. 2018 | Eva Bártová
2 Tříkráloví koledníci – Hřiště | 6. 1. 2018 | Alena Růžičková
3 Tříkráloví koledníci – Poříčí | 6. 1. 2018 | Luděk Rezničenko
4 Tříkráloví koledníci – Olešenka | 6. 1. 2018 | Micheal Omes
5 Tříkráloví koledníci – Přibyslav | 6. 1. 2018 | Stanislav Močuba
6 Tříkráloví koledníci – Dvorek | 6. 1. 2018 | Marie Pleslová
7 Návštěva mateřské školy v kostele | 4 1. 2018 | Míla Novotná
8 Schola v DPS | 23. 12. 2017 | P. Pavel Sandtner
9 Bohoslužba v DPS | 23. 12. 2017 | P. Pavel Sandtner
10 Ministranti v DPS | 23. 12. 2017 | Jaroslava Lédlová

Vzděláváme se

Spiritualita prvotní církve
Většina prvních konvertitů ke křesťanské víře pocházela ze Židů.
Až do Jeruzalémského koncilu kolem roku 51 zachovávala církev
židovské zvyky. Po koncilu byli věřící osvobozeni od židovských
zvyklostí, jak nám to líčí Skutky apoštolů (Sk 15). Při zkoumání
spirituality prvotní církve se přihlíží ke spisům apoštolských otců,
nejrannějších křesťanských spisovatelů předávajících učení apoštolů.
Patří mezi ně Barnabáš, sv. Klement Římský, Hermas, Ignác
Antiochijský, Polykarpos, Papius z Hieraapole, neznámý autor listu
Diognétovi a další. Důležitým zdroje poznání života rané církve je
Didaché čili Učení Dvanácti apoštolů. Objevena byla v roce 1873
v knihovně Špitálu Božího hrobu v Konstantinopoli. V kodexu se našel
také list Barnabášův a listy Klementa Římského. Datum vzniku spisu
se klade mezi roky 50 až 70, nebo 70 až 100. Nauka obsažená ve spisu
je převážně svátostná a liturgická, mohla sloužit k přípravě na přijetí
křtu. Je zaměřená na Eucharistii a není v ní patrný žádný rozdíl
v postavení, jinými slovy je určená doširoka pro všechny adepty
svatosti.
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Spiritualita
rané
církve
se
Sv. Augustin
vyznačovala několika výraznými znaky.
Byla silně zaměřena na osobu Ježíše,
Tak často
protože jeho působení bylo v myslích
věřících stále živé. Ježíš je stále stavěn
slyšíme, jak lidé
před oči jeho následovníků jako vzor
říkají: „Zlé časy,
a ideál svatosti. Dále se spiritualita
svízelná doba.“
vyznačovala zaměřením na opětovný
Ježíšův příchod a s tím spojenou
Žijme dobře, pak
bdělostí.
Dalším jejím výrazem byl
bude i naše doba
asketický charakter, ve smyslu aktivní
dobrá. My jsme
usilování o život ctností.
ta doba. Jací
Krásný popis života křesťanů
najdeme v listu Diognétovi: „Obývají
jsme my, taková
svou rodnou zem, ale jakoby v ní byli
je doba.
hosta. Užívají práv obyvatel, ale strádají
jako cizinci. Každé vyhnanství je jim
domovem a každý domov vyhnanstvím.
Žení se jako jiní, mají děti, ale potomstvo není jejich pýchou. Poskytují
rádi pohostinství, ale střeží si čistotu. Jejich úděl je v ,těle´, ale nežijí,
podle těla´. Prožívají na zemi čas svého života, ale skutečný domov
mají v nebi. Jsou poslušni daných zákonů, ale jejich život zákony
překračuje. Milují všechny, ale všemi jsou pronásledováni. Ví se o nich
málo, ale dostává se jim odsouzení. Jsou zabíjeni, ale získávají život.“
Dále byla raně křesťanská spiritualita liturgická. Podle Skutků
apoštolů vnímáme, že dominovali tři svátosti – křest, vkládání rukou
(biřmování) a Eucharistie. Liturgie měla dvě části. První byla
společnou hostinou s modlitbami židovského charakteru. Na závěr
hostiny se konala eucharistická slavnost, neboli lámaní chleba.
Apoštolové a jejich pokračovatelé se scházeli k modlitbám třikrát
denně. Nejlépe v devět hodin ráno, v poledne a ve tři odpoledne. Ve
středu, pátek a později v sobotu byli kající dny.
Posledním znakem spirituality rané církve byl její sociální
rozměr. Vyniká to v popisu společného vlastnictví majetku, jak jej
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máme zaznamenaný ve Skutcích
apoštolů. Dobové snahy otců vyjádřit
Pozvánka
mravní a naukový obsah Písma Svatého
řečí řecké filosofie vedly někdy
Věda, víra skauting
k výstřelkům protiřečícím učení víry.
24. 2. 2018, Skuteč
Ale gnostické učení takové ve své
podstatě nebylo. Šlo o snahu jinak
9.00-17.30
vyjádřit obsahy Písma. U sv. Pavla
(mše svatá, nový
znamenalo slovo „gnosis“ poznání
pohled na turínské
Boha, Božích tajemství a tajemství
plátno, film Skauti bez
Kristova. U svatého Jana je slovo
lilie, Život diplomata
spojené s láskou.
a skauta Pavla
Proti výstřelkům prolínání řecké
Fischera, příběhy
filosofie a křesťanského učení bojují ve
z Paměti národa)
2. století „apologeté“ obránci víry jako
např. sv. Justin a sv. Ireneus. Podle
Justina je křesťanství jediné pravé a univerzální náboženství, protože
pravda se plně projevila v Kristu. Přesto ale starověká řecká
náboženství a filosofie obsahují semena pravdy a podle míry této
obsažené pravdy mají účast na Slově, Kristu. Justin byl jedním
z prvních „apologetů“ obránců víry, který „zveřejnil“ tajemství liturgie,
do té doby pečlivě skrývané. „V den zvaný neděle se všichni, ať žijí ve
městech či na venkově, shromáždí na jednom místě a čtou se paměti
apoštolů nebo spisy proroků, dokud čas dovoluje. Když lektor skončí,
ten, kdo předsedá shromáždění, vyloží slyšené učení a vybídne
k napodobení dobrých příkladů. Pak povstaneme k modlitbě. Po
modlitbách se navzájem pozdravíme pozdravením pokoje. Pak ten, kdo
bratřím předsedá, přijme přinesený chléb a pohár vína smíšený
s vodou. Vezme je, vzdá díky a chválu Otci veškerenstva a jménem
Syna a Ducha Svatého a pronáší dlouhé díkůvzdání za to, že smíme
přijímat tyto dary, které má v rukou. Když ukončí tyto modlitby
a díkůvzdání, všichni přítomní vyjádří svůj souhlas slovem Amen…
Poté co předsedající ukončil eucharistii a všichni vyjádřili svůj
souhlas, muži, kterým říkáme jáhni, dají každému přítomnému díl
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chleba a smíšeného vína, nad nimiž bylo proneseno díkůvzdání.
Nepřítomným také přinesou jejich díl. Tento pokrm nazýváme
eucharistií. Může se jí účastnit jedině ten, kdo věří, že naše učení je
pravdivé, kdo se umyl v lázni, která přináší odpuštění hříchů
a znovuzrození, a kdo žije, jak nařídil Kristus. Neboť my tyto dary
nepřijímáme jako obyčejný chléb a obyčejný nápoj, ale podobně jako
se náš Spasitel Ježíš Kristus vtělil Božím slovem a dal své tělo a krev
k naší spáse, tak i my víme, že pokrm, požehnaný modlitbou jeho Slova
a proměněný, aby živil naše tělo a krev, je tělo a krev tohoto Ježíše,
který přijal tělo.“
Klement Alexandrijský a jeho žák Origenes rozvíjeli učení
o křesťanské dokonalosti a rozlišovali mezi počáteční a pokročilou
dokonalostí těch kteří se vyznačují vítězstvím na vášněmi a dokonalou
láskou k Bohu. Konečným stavem poznání Boha je apatheia, pokoj a
jednota, odpoutanost od stvořených věcí. Pole Origena pokročilí
nevedou duchovní boj už proti sobě samým, ale proti ďáblu samému.
Vrcholem poznání Boha je nazírání, kontemplace. Příští pokračování
by se soustředilo na mnišské hnutí na Východě.
Zpracováno odle knihy Jordana AUMANNA, Křesťanská spiritualita
v katolické tradici, Karolinum, Praha 2000, s. 27 - 40
P. Pavel Sandtner

Život ve farnosti

Církevní úkony za rok 2017 v číslech
Během roku 2017 bylo v naší farnosti pokřtěno 48 dětí, uzavřeno bylo
11 církevních sňatků a odslouženo 22 pohřbů. První svaté přijímání
přijalo 16 dětí. Pomazání nemocných bylo uděleno 84 věřícím.
Eva Bártová
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Tříkrálová sbírka 2018 na Přibyslavsku
Tradiční dobročinná akce na Přibyslavsku vynesla částku
240 322 Kč (loni sbírka činila 232 166 Kč).
Charita Havlíčkův Brod vybrala 2 205 465 Kč (rozpečetěno 91,9
% pokladniček) a královéhradecká diecéze 16 785 833 Kč (94,7 %
pokladniček). Celkem sbírka v naší zemi vynesla částku 99 379 949 Kč
(ke dni 21. ledna, kdy podle webu Charity ČR není ještě rozpečetěno
100 % pokladniček).
www.trikralovasbirka.cz/vysledky/ [cit. 2018-01-21]

Eva Bártová

Farní zájezd
Milí přátelé,
dovolte mi, abych Vás po dvou letech opět pozval na putování po krásách
naší vlasti. Tentokrát se podíváme do krajiny hor a kopců severovýchodní
Moravy – Moravskoslezských Beskyd.
Termín zájezdu: 8. 5. až 12. 5. 2018 (5 dní)
Cena zájezdu: 4 500 Kč
Odjezd: 8. 5. 2018 ráno (sraz v 4.45 před kostelem)
1. den: Rajhrad (mše svatá, prohlídka poutního areálu)
Helfštýn (návštěva hrad)
Teplice nad Bečvou (prohlídka Zbrašovské aragonitové
jeskyně, Hranické propasti a lázní – kolonáda)
Rožnov pod Radhoštěm (nocleh v *** hotelu 2 noci)
2. den: Zašová (poutní místo, mše sv., návštěva areálu studánky)
Rožnov pod Radhoštěm (neorganizovaná prohlídka skanzenů, obce)
3. den: Velké Kralovice (mše sv. v dřevěném kostelíku)
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Karolinka (prohlídka muzea a sklárny)
Pustevny (neorganizovaná prohlídka Pusteven, rozhledna
Cyrilka a socha Radegasta)
Frenštát pod Radhoštěm (ubytování *** hotelu 2 noci)
4. den: Kopřivnice muzeum Tatra (technické muzeum)
Štramberk (návštěva hradu s vyhlídkovou Trúbou)
Příbor (farní kostel P. Marie, mše sv. – Příborská Madona)
5. den: Frenštát pod Radhoštěm (mše sv. kostel sv. Martina)
Valašské Meziříčí (muzeum zámek Kinských, prohlídka města –
zámek Žerotínů (arkády)
Přibyslav – návrat do 18.00
V ceně je zahrnuto: ubytování v *** hotelu, 4x snídaně a večeře,
doprava, vstupy do památek muzeí a lanovka.
Přihlášky a peníze na zájezd vybírá od 1. 3. 2018 a případné dotazy
zodpoví Petr Málek (Wolkerova 613, 582 22 Přibyslav), tel.
732 842 617, e-mail malekp@zspribyslav.cz.
Petr Málek

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Únor L. P. 2018
29. 1.
30. 1.
31. 1.
1. 2.

7.30
18.00
7.30
18.00
18.00

Za Františka a Emílii Pometlovy a dceru Boženu
Památka sv. Jana Boska, kněze
Za Viléma Podrázského, rodiče z obojí strany
a bratra Romana
Nové Dvory
Za nová a stávající duchovní povolání
20

2. 2.

18.00

3. 2.

7.00
8.00
9.30

4. 2.
11.00
11.00
18.00
5. 2.
6. 2.
7. 2.

7.30

18.00
7.30
18.00

8. 2.

18.00

9. 2.

18.00

10. 2.

11. 2.

12. 2.
13. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Za živé i zemřelé z rodu Palendalových, Vlčkových a
Novotných
Památka svatého Blažeje
Za rodinu Kořínkovou a živé i zemřelé z toho rodu
5. neděle v mezidobí
Za Miladu a Jana Mokrých a rod Roseckých
Za Blaženu a Františka Vencovy,a jejich dceru Blanku
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Za Marii a Jaroslava Blažkovy, jejich sourozence
a celý rod
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Za živé i zemřelé z rodů Karlových a Fišarů
Olešenka
Za rodiče Bělouškovy snachu Marii, zetě Jiřího
a rod Sokalů
Za rodinu Nevolovou, Šmídovou a duše v očistci
Památka sv. Scholastiky, panny

7.00
8.00
9.30
11.00
18.00
7.30

6. neděle v mezidobí
Za Vladimíra Omese a celý rod
Za Vlastu a Miloslava Kasalovy, dceru Ludmilu, syna
Miloslava, ten rod a za rodinu Řezníčkovou
Stříbrné Hory
Za farnost
Za Miloslava Nejedlého, rodiče, oba rody a duše
v očistci

18.00
Popeleční středa

14. 2.

8.00
18.00

Za Františka Musila
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15. 2.
16. 2.
17. 2.

18. 2.

19. 2.
20. 2.
21. 2.

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

22. 2.

18.00

23. 2.

18.00

24. 2.

7.00

25. 2.

26. 2.
27. 2.
28. 2.
1. 3.
2. 3.
3. 3.
4. 3.

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

Za Josefa Klementa, rodiče a sourozence
Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše v očistci
1. neděle postní
Za Annu a Jana Novotných
Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a rodiče Tománkovy
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Za rodinu Kubíčkovu
Dolní Jablonná
Svátek Stolce sv. Petra apoštola
Za Miloslava Kasala, za všechny živé i zemřelé
z rodiny Kasalových a Valáškových
Za Dr. Miloslava Lišku, manželku a Blaženu
Chlubnovou
Za celou žijící rodinu Polákovou, Musilovou,
Rezničenkovou a za dar zdraví a duše v očistci
2. neděle postní
Za Antonína a Marii Dvořákovy
Za Jiřího Musila, živé i zemřelé z toho rodu
Stříbrné Hory
Za farnost
Za Hanu Frýdlovou
Česká Jablonná
Za nová a stávající duchovní povolání
Za rodinu Beránkovu a Kopeckých
Za Josefa a Marii Sedlákovy, celý rod a duše v očistci
3. neděle postní
Za Albína Syberu, manželku, sourozence a celý rod
Za rod Křesťanů, syna Josefa, Hejkalovy, Tonnerovy a
duše v očistci
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11.00
11.00
18.00

Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na únor 2018
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: „Ne“ korupci
Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou
nebo duchovní moc.
2. evangelizační úmysl:
(Úmysl nebyl zveřejněn v době vydání čísla Římsy.)
3. národní úmysl:
Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco
velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
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Příští Římsa vyjde 4. 3. 2018 (uzávěrka pro toto číslo je 23. 2. 2018).
Příspěvky, fotografie do Římsy můžete zasílat na adresu
flpribyslav@seznam.cz nebo je předat na farním úřadě v Přibyslavi.
Určeno pro vnitřní potřeby farnosti. Neprodejné.
Vychází za technické podpory firmy ACO Industries k. s., Přibyslav
24

