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Filipským 4,13

Pražské Jezulátko v našem kostele | postní doba 2018
foto Marie Pleslová

Slovo kněze

Postní doba
Milí farníci,
vstoupili jsme do postního období. Jsme vyzýváni k různým
aktivitám, skrze které se máme osvobodit od egoismu, nefalšované
sobecké sebelásky. Modlitba, půst, almužna. Rok co rok se hlásá totéž.
Jak to vstřebat? V evangeliu ze čtvrtku prvního postního týdne zaznělo:
„Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj
kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho,
ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje
člověku, když získá celý svět, ale sám sebe zahubí nebo si uškodí?“
Třeba by právě tento text mohl být klíčem k prožívání postu. Co
znamená snahu zachránit svůj život než vyhýbat se těžkostem
a nerušeně si žít své sobecké iluze a sny bez ohledu na druhé, na Boha?
A co znamená asi ztratit život pro Krista a tak ho získat? Týká se to jen
mučedníků a vyznavačů všech dob, kteří zemřeli při vyznání své víry,
nebo má takové ztrácení života pro Krista také jinou podobu? Třeba
když právě teď odevzdáváme život Bohu. A přijímáme s pokorou právě
to, co nám je jako život darováno. Ztratit svůj život pro Krista je životní
postoj. Je to souhlas se životem, který se projevuje také křížem, bolestí,
smrtí. Je to Mariino „staň se“ v Betlémě i na Kalvárii. Umírat se
potřebujeme naučit. Potřebujeme to každý den. Jsme sami k sobě příliš
přirostlí a do sebe zamilovaní. Ať už se považujeme za střed světa,
nebo si namlouváme, že jsme na světě ty nejhorší. Pořád stejná pýcha.
Den co den je největším bojem ztrácet svůj život ve prospěch
lásky Bohu a bližnímu. Netýká se to jen zdravých a mladých. Není to
jen věc činné aktivity. Je to zúročení všech lidských situací včetně stáří
a nemoci, dokonce bezmoci. Všechno se dá nabídnout, dokud jsme
živi. A ztratit tak cosi pro sebe, svoje nároky na život, jak by to mohlo
být a není. A nabídnout Bohu, to co právě mám, aby to použil. Na
popeleční středu jsme slyšeli z úst proroka Joela: „Kdo ví, zda se
neobrátí a neodpustí, nezanechá po sobě požehnání: obětní dar a úlitbu
pro Hospodina, vašeho Boha“. Utrpení a těžkosti přichází často, aniž
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bychom je museli vyhledávat. A přijmout je jako projev Božího
požehnání je nejlepší půst. Co prospěje člověku? To ví jenom Bůh,
nemylme se.
Modlitba je způsob, kterým přijímáme realitu svého života
s důvěrou v dobrotu Boží a spojujeme se s Ním. Almužna, jak píše
Svatý Otec, je životní styl. Je to postoj nejen k vlastnictví jako nástroji
lásky. Příležitosti také často přichází samy, pokud je člověk trochu
citlivý. Půst může být cvičením k podstatné dovednosti odstoupit od
sebe. A někdy může fungovat jinak, než by se zdálo. Někdo si dá půst
od sladkého, aby se lépe ovládal. A když je na návštěvě u nemocného,
který mu z posledních sil upekl dort, co udělá? No vezme si přece! To
je půst, jaký chce Bůh. Ne si leštit svatozář, ale vidět a přijmout
skutečnost druhého člověka. Půst má osvobodit k lásce! A jestli nás
váže na sebe samé, je k ničemu. Něco jiného samozřejmě je, když se
člověk pere sám se sebou v ústraní.
Ale půst není nikdy pro půst. Jak jsme mohli slyšet při liturgii
pátku prvního postního týdne. „Hle, v postní dny vyřizujete své
záležitosti a trýzníte všechny své dělníky! Hle, k sváru a hádce se
postíte a bijete zločinnou pěstí. Přestaňte se takhle postit, a váš hlas
bude slyšet až do výšin. Je tohle půst, jaký se mně líbí, den, v němž se
člověk umrtvuje? Sklonit hlavu jako rákos, ustlat si na žínici a prachu?
Tohle nazveš postem, dnem milým Hospodinu? Či není půst, jaký si
přeji, (spíš) toto: rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha,
utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo? Lámat svůj
chléb hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš
nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu? Tehdy vyrazí tvé
světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Pravý půst je zlomit každou
nespravedlnost, ukončit všechny války, které vedeme s druhými, třeba
i v přesvědčení, že se tak děje ve jménu Božím. Jak praví kniha Job
„zoufalému náleží milosrdenství jeho přítele, i když opustí bázeň před
Všemohoucím“ (Job 6,14 český studijní překlad). Otevřít se ke smíru
a odpuštění, nebát se ztratit vůli lásce. Polknout pomluvu, zdržet se
zbytečné kritiky, najít si čas pro podstatné, ovládnout se, rozdělit. Půst
má smysl, když otvírá oči pro skutečnost a srdce pro schopnost lásky.
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Přeji a vyprošuji vám otevřené srdce a odevzdanost dítěte
k účasti na tajemstvích lásky Otce. Dítě přijímá všechno z rukou
rodičů. Příjemné i nepříjemné. Kéž i my přijímáme z rukou Otce, co
právě dává s důvěrou. Dítě Ježíši, smiluj se nad námi a nauč nás pokoře
a odevzdanosti.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na měsíc březen 2018
2. 3.
3. 3.
4. 3.
5. 3.
9. 3.
9.-10. 3.
11. 3.
16. 3.
18. 3.
17.–24. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.

17.15 křížová cesta mužů
Vikariátní setkání mládeže v Nížkově (téma Život
z víry), duchovní obnova
17.15 křížová cesta s akolytou za nenarozené děti
Kněžská pouť Rokole
17.15 křížová cesta rodičů za děti
24 hodin pro Pána
17.15 křížová cesta s akolytou za mír ve světě
Misijní koláč
Křížová cesta dětí
17.15 křížová cesta s akolytou za jednotu církve
Sbírka na plošné pojištění majetku
Týden modliteb za mládež
17.15 křížová cesta mládeže
Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové
Svátost smíření pro farnost
Křížová cesta s knězem nebo akolytou
Zelený čtvrtek: poslední večeře na faře
Velký pátek: 15.00 velkopáteční křížová cesta, na
kterou plynule navážou velkopáteční obřady
Bílá sobota: 19.00 velikonoční vigilie
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březen
1. 4.

Odpolední duchovní obnova farnosti
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (svěcení pokrmů)

Návštěvy nemocných
P. Antonín DPS a okolí
2. 3.
P. Antonín město
9. 3.
P. Antonín DPS a okolí
16. 3.
P. Antonín město
23. 3.

Mariánská poutní místa

Svatý Hostýn

Dějiny Hostýnu sahají do šerého dávnověku. Na temeni hory se
nachází pod vrstvami naší současné historie staré keltské oppidum.
Založili jej zde v posledním století před změnou letopočtu západní
Keltové. První zachovalý zápis je však až z roku 1544, kdy se jméno
Hostýn poprvé připomíná.
Na počátku 13. století ohrožovali Tataři Evropu a v roce 1241
vpadli také na Moravu, kde vraždili a drancovali. Lidé, kteří se uchýlili
na Hostýn, byli zachráněni přímluvou Panny Marie, která bleskem
zapálila ležení divokých nájezdníků. Proto v poutní bazilice stojí nad
hlavním oltářem socha Panny Marie v životní velikosti s Ježíškem,
který metá blesky určené Tatarům zobrazeným dole.
Velkolepý chrám se dvěma věžemi z 18. století stojí na místě
bývalé malé mariánské kaple. Svou polohou v nadmořské výšce 718
metrů je nejvýše položenou sakrální stavbou na Moravě.
I když základní kámen nového kostela byl položen již v roce
1721, jeho dokončení bylo stále oddalováno neklidnými válečnými
poměry. Nový chrám Panny Marie Vítězné a jejího Nanebevzetí
slavnostně posvětil 28. července 1748 za účasti 30 tisíc lidí olomoucký
biskup. Do pravidelného rytmu poutí, procesí a polních prací zasáhl
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nečekaně 24. září 1769 požár
kostela způsobený bleskem,
který svou ničivou silou
rozpustil tři ze čtyř zvonů.
Hned po opravě však stihla
svatyni pohroma daleko horší.
V roce 1784 byl vydán císařský
výnos o zákazu všech poutí
a zrušení
poutních míst.
V důsledku toho byl poutní
chrám 4. ledna 1787 zrušen,
o měsíc později také odsvěcen. Kostel byl postupně zbaven veškerého
vnitřního zařízení, dokonce i střechy, čímž byl určen k likvidaci.
Poutní tradice a neochvějná víra však byla u lidu velká, a proto se
poutníci spontánně vydávali i k zarůstající ruině. Po napoleonských
válkách však už množící se procesí nikdo nezakazoval. V roce 1809
požádala hanácká obec Dubany u Prostějova o úřední povolení na
vlastní náklady obnovit chrám a Vodní kapli na Hostýně. V roce 1812
rostla na klenbě tráva a stromy a trvalo dlouho, než se podařilo trosky
chrámu restaurovat a na těchto troskách obnovit mariánskou svatyni.
Vlastní obnova byla zahájena na jaře 1841 u příležitosti 600.
výročí hostýnského zázraku a trvala dlouho, celé půlstoletí. Během
krátké doby byl postupně zrestaurován interiér s hlavním oltářem
a novou mariánskou sochou. V roce 1885 byl postaven nový řeholní
dům a o dva roky později přišli na Hostýn první jezuité, kteří ihned
zahájili rozsáhlé stavební úpravy poutního místa, hlavně však kostela.
Současně s opravami chrámu bylo zapotřebí opravit i ambity. Kvůli
zateplení kamenných prostor nechal P. Cibulka otevřené ambity
uzavřít, zastřešit a opatřil je dřevěnými podlahami, takže v roce 1891
už mohly opět sloužit jako noclehárny. Obnovenou hostýnskou svatyni
slavnostně posvětil 15. srpna toho roku brněnský biskup František
Saleský Bauer. Obrovská účast věřících v den svěcení byla odhadnuta
na 100 tisíc. Tohoto slavného roku bylo napočítáno přibližně 440
průvodů, které připutovaly na Hostýn.
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Sv. Augustin
Na svátek Nanebevzetí Panny
Marie v roce 1895 přinesl v krásném
starožitném
relikviáři
olomoucký
Existují dva
arcibiskup ThDr. Theodor Kohn ostatky
druhy almužny:
bl. Jana Sarkandra, které po dlouhá léta
dávání a
byly uloženy na oltáři sv. Valentina.
Další mimořádnou událostí dne 1. září
odpouštění.
1897 byla návštěva císaře Františka
Dávání toho,
Josefa I. Roku 1909 začala stavba
co dobrého jsi
kamenného schodiště, které spojuje
hlavní chrám s kaplí u zázračného
získal; odpuštění
pramene a je dlouhé 242 m.
toho, co zlého
V den korunovační slavnosti
jsi vytrpěl.
Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1912
byla milostná socha Panny Marie
s Ježíškem ozdobena vzácnými korunkami zhotovenými předními
českými umělci ze zlata a drahých kamenů. Korunovace na Svatém
Hostýně patří k nejpozoruhodnějším náboženským událostem 20. století
uchovaným v paměti statisíců dnes již nežijících účastníků. V roce 1929
byla provedena oprava střechy a následně vybudována silnice.
Rok 1945 byl ve znamení děkovných poutí. Svatý Hostýn
navštívilo asi 294 tisíce poutníků, ke sv. přijímání přistoupilo asi
123 tisíce lidí. V roce 1946 přišlo 213 tisíc návštěvníků, sv. přijímání
bylo podáno 106 tisícům věřících. V roce 1947, kdy se pomalu začaly
projevovat změny společenského klimatu, navštívilo Hostýn téměř
265 tisíc lidí, z nichž 116 tisíc přišlo ke sv. přijímání. Po srpnové pouti
orlů v srpnu 1948, která proběhla ve znamení odporu proti
nedemokratickému řádu (zúčastnilo se přes 120 tisíc lidí) komunisté,
stejně jako předtím nacisté, zakázali procesí. V roce 1951 došlo
k násilné likvidaci jezuitského řeholního domu včetně knihovny
a muzea. V roce 1990 nastal návrat jezuitů na poutní místo a obnovení
činnosti Matice svatohostýnské. Od této chvíle se postupně začaly
obnovovat poutě a duchovní činnost.
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Přehled bohoslužeb na Hostýně v roce 2018.
Zimní pořad do neděle 22. dubna 2018.
všední dny – mše svatá
soboty – mše svatá
neděle – mše sv.
neděle – sv. požehnání
denně modlitba sv. růžence

7.15
7.15
7.15

9.15
9.15 11.15
9.15 11.15

14.15
13.00
18.45

V zimním období (od 1. listopadu do 31. března) je bazilika uzavřena od
pondělí do pátku od 15.30 do 18.40, o sobotách a nedělích od 16.00 do 18.40.
Letní pořad od pondělí 23. dubna 2018 do neděle 21. října 2018.
všední dny – mše svatá
soboty – mše svatá
neděle – mše svatá
sobota, neděle – požehnání
denně – modlitba růžence

7.15 9.15 11.15
7.15 9.00 10.15 11.30
7.15 9.00 10.15 11.30

15.00
13.00
18.45

V letním období je každou první sobotu v měsíci ve 14.00 u Vodní kaple
Mariánské večeřadlo. Každou sobotu a každý první pátek v měsíci je v kapli
sv. Josefa adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní v době od 10.30 do 12.45.

Zdeněk Matějka

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Pozdrav
Ve středu 21. 2. úspěšně proběhla operace hematomu na mozkovém
kmeni. Rehabilitace a hojení bude ještě nějakou dobu trvat. Zůstávám
v domácím ošetřování na neschopence. Pokusím se zajistit pro vás
nějakou pomoc na Velikonoce. Děkuji za všechny modlitby a
požehnaný půst. Bůh vám žehnej.

P. Pavel Sandtner
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Papež František

Ježíš je Trpitelem lidských bolestí
(Homilie při mši sv. na Květná neděle, Náměstí sv. Petra 9. dubna 2017)
Tato bohoslužba má jakousi
dvojí chuť, sladkou i hořkou. Je
radostná i bolestná, protože v ní
slavíme Pána, který vjíždí do
Jeruzaléma, a jeho učedníci Jej
provolávají králem; zároveň jsou
zpívány Pašije. Proto ve svém
srdci vnímáme trýznivý kontrast
a v jakési nepatrné míře tak
zakoušíme to, co musel cítit Ježíš
ve svém srdci onoho dne, kdy se
radoval spolu se svými přáteli
a plakal nad Jeruzalémem.
Před
dvaatřiceti
lety
obohatila radostnou dimenzi této
neděle slavnost mládí. Světový
den mládeže, který je slaven pouze
na diecézní úrovni, se však na
tomto náměstí podmanivě projeví
otevřením horizontů, až mladí lidé
z Krakova budou předávat těm
z Panamy putovní Kříž.
Evangelium, které se četlo
před procesím (srov. Mt 21,1-11),
popisuje Ježíše, jak sestupuje
z Olivové hory na hřbetě oslátka,
na kterém ještě nikdo neseděl;

zdůrazňuje nadšení učedníků, kteří
provázeli
Mistra
radostnými
aklamacemi, čímž byla velmi
pravděpodobně
uchvácena
městská mládež, jež doprovázela
procesí svým křikem. Ježíš sám
spatřuje v tomto radostném přijetí
nezadržitelnou
Boží
sílu
a pohoršeným farizeům odpovídá:
„Říkám vám: Budou-li oni mlčet,
bude křičet kamení“ (Lk 19,40).
Tento Ježíš, který podle
Písem vstupuje do svatého města
právě tímto způsobem, není
snílkem, který rozsévá iluze, není
prorokem
new
age
ani
podvodníkem, vůbec ne. Je to
přesně určený Mesiáš, jehož
konkrétní fyziognomií je služba; je
to služebník Boha i člověka jdoucí
vstříc
utrpení.
Je
velkým
Trpitelem lidských bolestí.
Když tedy i my slavíme
svého Krále, mysleme na utrpení,
které na Sebe tento týden vezme.
Mysleme na pomluvy, posměch,
pasti, zrady, opuštěnost, mrzké
9

odsouzení,
rány,
bičování,
korunování trním… a mysleme
nakonec na via crucis a ukřižování.

Jasně
to
řekl
svým
učedníkům: „Kdo chce jít za mnou,
zapři sám sebe, vezmi svůj kříž
a následuj mě“ (Mt 16,24). Nikdy
nesliboval pocty a úspěchy.
Evangelia mluví jasně. Vždycky
svoje přátele upozorňoval, že
taková je Jeho cesta a že konečné
vítězství povede skrze utrpení
a kříž. A totéž platí pro nás. Prosme
Ježíše o milost věrně Jej následovat
nikoli slovy, nýbrž skutky,
abychom měli trpělivost nést svůj
kříž, neodmítat jej, neodhazovat,
nýbrž s pohledem na Něho přijímat
kříž a den za dnem jej nést.
A tento Ježíš, který přijímá
provolávání slávy, ačkoli dobře ví,
že Jej očekává volání „ukřižuj!“,

nás nežádá, abychom o Něm
rozjímali pouze nad obrazy či
fotografiemi anebo na videích
dostupných na internetu. Nikoli.
On je přítomen v mnoha našich
bratřích a sestrách, kteří dnes
snášejí stejné bolesti jako On, trpí
otrockou prací, trpí rodinnými
dramaty, trpí nemocemi… Trpí
válkami a terorismem v důsledku
zájmů, které šíří zbraně a ostřelují.
V mužích a ženách, kteří jsou
oklamáni, zdeptáni ve svojí
důstojnosti a skartováni… Ježíš je
v nich, v každém z nich a se
znetvořenou tváří a zlomeným
hlasem prosí, abychom na Něho
pohlédli, poznali Jej a měli rádi.
Žádný jiný Ježíš není. Je to
tentýž,
který
vstoupil
do
Jeruzaléma uprostřed třepotání
palmových a olivových ratolestí.
Je to tentýž, který byl přibit na kříž
a zemřel mezi dvěma zločinci.
Nemáme jiného Pána kromě
Něho, Ježíše, pokorného Krále
spravedlnosti,
milosrdenství
a pokoje.
Eliška Pometlová

Ježíš je Trpitelem lidských bolestí. Dostupné z
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=25527> [cit. 2018-02-21]
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Farní kostel

Křtitelnice v krajské anketě Zlatá jeřabina
Restaurovaná křtitelnice v našem farním kostele Narození
sv. Jana Křtitele byla zařazena mezi 30 památek ucházejících se
o cenu Zlatá jeřabina 2017 (kategorie Péče o kulturní dědictví).
Cílem této ankety je najít nejlepší počin, projekt vedoucí k rozvoji
regionu v oblasti kultury a památkové péče.

Restaurování křtitelnice, která pochází z poloviny 18. století
a jejíž autor je neznámý, si zajisté pamatujete.
Křtitelnice byla vyčištěna od všech nečistot. Nedostatky (např.
chybějící části) byly opraveny. Restaurátoři sochy demontovali, aby je
převezli k ozáření proti houbám, plísním a červotočům. Sochy byly
opraveny, stejně tak malby – za sochami a na dvířkách křtitelnice.
Staronový červený kabát sluší také draperii se zlatými ornamenty, která
se vine kolem křtitelnice.
Pokud byste chtěli podpořit tento restaurátorský počin v podobě
naší opravené křtitelnice, můžete na webových stránkách Kraje
Vysočina od 1. do 31. března 2018 (odkaz přímo na hlasování najdete
také na webu farnosti), nebo prostřednictvím hlasovacích lístků
uveřejněných v březnových novinách Kraj Vysočina.
Restaurování křtitelnice provedli akademická malířka Hana
Vítová z Pardubic a restaurátor Jan Mach z Červeného Kostelce.
Eva Bártová
11

Restaurování křtitelnice | 2017
foto Stanislav Močuba
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Život církve

Malé ohlédnutí za nedávnou cestou do Indie
Ve
druhé
polovině
listopadu roku 2017 se vypravili
zástupci
hradecké
diecézní
Charity do Indie. Hlavním cílem
této cesty bylo setkání s místními
partnery a koordinátory projektu
Adopce na dálku®. Čeští
návštěvníci
potkali
během
necelých dvou týdnů několik Mladá učitelka Gayatri je absolventkou
tisíc indických školáků a desítky
projektu Adopce na dálku®
absolventů zmíněného projektu.
Po přistání v Bangalore,
hlavním městě indického státu
Karnátaka, se české výpravy ujali
spolupracovníci
místního
arcibiskupa Bernarda Morase.
Část
dne
byla
věnována
návštěvám
dvou
vybraných
vzdělávacích center pro chudé
Děti v jednom z dvaceti
děti, jejichž provoz je financován
vzdělávacích center v Bangalore
z Tříkrálové sbírky. Děti si
připravily taneční a hudební
vystoupení. Dlouholetý prezident
Diecézní charity Hradec Králové
Josef Suchár jim poděkoval
a povzbudil je k dalšímu studiu.
Děti do těchto center docházejí
každý den kromě neděle. Lektoři
Kostel sv. Josefa v Mansapuru
jim
bezplatně
pomáhají
vysvěcený hradeckým biskupem
s domácími úkoly. Občas jsou na
Janem Vokálem.
programu i hry zaměřené na
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rozvoj spolupráce. První den v Indii byl završen nástupem do nočního
vlaku směřujícího na sever do města Belgaum. Obě města jsou od sebe
vzdálena 600 km a vlak tuto vzdálenost urazí přibližně za 11 hodin.
S diecézí Belgaum hradecká Charita spolupracuje již od roku
2000. Prvním bodem programu byla návštěva základní školy, která se
nachází nedaleko místního biskupství. České hosty zde slavnostně
přivítala skupina indických skautek v modrých stejnokrojích. Po obědě
následovala prohlídka dvou venkovských škol, do nichž chodí děti
prostých rolníků. Některé z nich jsou zapojeny do programu Adopce na
dálku®. K žákům podporovaným na dálku dříve patřila také mladá žena
Gayatri, která nyní pracuje jako učitelka v jedné z navštívených škol.
Další den patřil setkání
s dětmi
ubytovanými
v blízkosti internátní školy
Divine Mercy ve čtvrti
Manchhe přímo ve městě
Belgaum. Samotná škola
a
dívčí
internát
byly
postaveny díky finanční
podpoře hradecké diecézní
Vystoupení dětí z internátní školy mělo
Charity, která se podílela
takřka profesionální úroveň.
také na vybavení internátu
pro chlapce. Většinu dětí z obou internátů na dálku podporují čeští
nebo slovenští dárci. Večer si tyto děti připravily pro návštěvu ze
vzdálené středoevropské země kulturní program, který měl takřka
profesionální úroveň. Na vystoupení dětí navázalo setkání
s univerzitními studenty a s úspěšnými absolventy projektu Adopce na
dálku®. Z dříve podporovaných dětí se díky dosaženému vzdělání stali
strojní inženýři, učitelky či účetní.
Hezká vystoupení si připravili také žáci dalších venkovských
škol, které spolupracovníci hradecké Charity jeli pozdravit během
třetího dne v diecézi Belgaum. Děti jedné z nich se na oplátku dočkaly
originálních tanečních kreací v podání odvážné české tanečnice. Před
jednou ze škol mohl každý z českých hostů zasadit kokosovou palmu.
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Následující den zpestřila prohlídka
Pozvánka
skalních chrámů z 6. a 7. století. Poté
pokračoval nabitý program cestou do
1. ročník běhu
Karadi, jednoho z nejodlehlejších míst
pro hospic
v celé diecézi. Zde by měla zanedlouho
24. 3. 2018, Brno
vyrůst nová škola. Bude také potřeba
pořídit školní autobusy pro děti ze
Start i cíl závodu je před
vzdálenějších vesnic, které musí každý
branami hospice
den chodit do školy několik kilometrů
sv. Alžběty v Brně.
pěšky. V období dešťů, kdy jsou cesty
Začátek závodu v 11.00.
rozbahněné, se tyto děti jinak než
Cílem je podpora
školním
autobusem
do
školy
hospice v Brně.
nedostanou.
registrace na
Významnou část předposledního
www.behyprohospice.cz
dne v diecézi Belgaum vyplnila cesta
do vesnice Mansapur. V té stojí
několikapatrová škola, jejíž výstavba byla zčásti hrazena z Tříkrálové
sbírky. Opodál se vyjímá kostel sv. Josefa, o jehož vybudování se
zasadil Mons. Josef Suchár. Kostel vysvětil v roce 2012 hradecký
biskup Mons. Jan Vokál. Odpoledne si na jednání s českými partnery
vyhradil čas biskup Peter Machado. Během schůzky zdůraznil, že jeho
prioritou je nyní podpora odlehlé venkovské oblasti Karadi.
Z Belgaum se zástupci hradecké Charity přesunuli do malého
indického státu Goa. Teploměr ukazoval hodně přes 30 °C, velice vhod
tedy přišlo osvěžení v Arabském moři. Následoval vnitrostátní let zpět
do Bangalore. Cesta z letiště vedla nejprve do obce vzdálené několik
desítek minut jízdy od letiště. V této obci čekalo deset mladých mužů
bez vyučení, kteří získali zásluhou kvalifikačních kurzů financovaných
z Tříkrálové sbírky řidičské oprávnění. Všichni stručně popsali, jak jim
zmíněný projekt pomohl. Někteří se stali profesionálními řidiči, jiným
kurz umožnil převážet do města na trh svoji vlastní úrodu. Ve všech
případech přispěla Tříkrálová sbírka ke zvýšení jejich životní úrovně.
Příští den ráno dorazila na arcibiskupství v Bangalore početná
skupina odrostlých absolventů projektu Adopce na dálku®. Jednalo se
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vesměs o univerzitní studenty,
kteří budou v nejbližší době
hledat uplatnění na trhu práce.
Všichni
mluví
výbornou
angličtinou. Jsou velmi vděční
za finanční podporu, kterou
dříve dostávali. Zároveň jsou
odhodlaní sami pomáhat lidem
v nouzi – například autistickým
Některé se nechaly zaměstnat, jiné
dětem nebo ženám, které se
šijí doma na zakázku.
staly obětí sexuálního násilí.
Jedna budoucí bankovní úřednice se rozhodla, že sama začne finančně
podporovat nějaké chudé dítě. Současně s absolventy na arcibiskupství
zavítala také skupinka švadlen. Stejně jako řidičům z předchozího večera
jim pomohla Tříkrálová sbírka. Původně nevyučené ženy se přihlásily do
kvalifikačního kurzu, kde se naučily šít. Některé se poté nechaly
zaměstnat jako švadleny, jiné zůstaly v domácnosti a vylepšují rodinný
příjem šitím na zakázku. Odpoledne proběhlo jednání s arcibiskupem
Morasem. Večer byl vyhrazen prohlídkám několika kostelů.
Poslední listopadovou neděli zahájila slavnostní mše celebrovaná
panem arcibiskupem B. Morasem. Na mši navazovala předvánoční
besídka, v jejímž průběhu pan arcibiskup obdržel dort k 50. výročí
svého kněžského svěcení. Přítomné děti zapojené do projektu Adopce
na dálku® po skončení oficiálního programu utvořily frontu na vánoční
dárky, které byly nakoupeny z příspěvků dárců. Jejich výběr zajišťují
indičtí partneři, kteří zohledňují skutečné potřeby dětí z nejchudších
rodin. Letos každé dítě dostalo moskytiéru.
Jedním z důležitých přínosů celé cesty bylo setkání nového
vedoucího projektu Adopce na dálku® s indickými partnery. Přímá
komunikace a posilování důvěry prostřednictvím osobního jednání jsou
nenahraditelné. Podmínky, v jakých žijí indické děti, lze jen stěží
věrohodně zprostředkovat bez návštěv jejich škol a internátů. Kromě
toho se pracovníkům hradecké diecézní Charity podařilo shromáždit
příběhy úspěšných absolventů projektu, které ukazují, že dlouholetá
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podpora dárců má smysl a že již nese své plody. Tyto příběhy a také
příběhy konkrétních řidičů a švadlen, kterým pomohla Tříkrálová
sbírka, budou postupně zveřejňovány na webu adopce.hk.caritas.cz.
Vojtěch Homolka, vedoucí projektu Adopce na dálku (text i foto)

Život ve farnosti

Třicet let varhanické služby
Posledním přibyslavským ředitelem kůru – regenschorim
– z povolání byl pan Pavlík, který nejen hrál na varhany, ale staral se
všestranně o chrámovou hudbu. Když v zimě bývalo v nevytápěném
kostele velice chladno, nacvičovalo se v přízemním klenutém pokoji
fary s okny obrácenými do údolí Sázavy. Vedle stařičkého harmonia
hřála mohutná kamna a bylo tam teplo a útulno. Uprostřed let
šedesátých minulého století musel pan Pavlík pro nemoc a vysoký věk
své milované celoživotní poslání opustit.
Přespolní varhaníci, pan Karel a pan Kempf, hrávali většinou
jen o nedělích. Ve všední dny hrávalo na varhany několik dospívajících
dívek. (Rád vzpomínám kupříkladu na Pavlu Hausvaterovou nebo na
Irenu Strašilovou.) Časem se ale ukázalo, že na obsluhu každodenních
bohoslužeb začalo být varhanic a varhaníků málo.
Náš druhorozený syn, Tomáš Jajtner, v roce 1986 desetiletý, se
už nějaký čas učil hrát na housle u paní Němcové. Lákal ho také náš
stařičký klavír. Jednou (mohlo to být poté, co doma něco o nedostatku
varhaníků zaslechl?) statečně prohlásil: „Já bych to zkusil!“ Takovou
odvahu bylo třeba podpořit.
Tehdy, v letech osmdesátých, žil v Křížové, (někdejším a také
nynějším Krucemburku) řeholník, otec Karel Bříza, který své kněžské
a řeholní povolání v oněch temných časech nesměl vykonávat. Bydlel
u své sestry v domě na tamním náměstí. Jako vzdělaného hudebníka,
který zasvětil chrámové hudbě celý svůj život, ho jistě těšilo, že směl
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– byť neveřejně a jak jinak než zdarma – nemalý počet zájemců
varhanní hře alespoň vyučovat.
Otec Bříza byl tehdy už částečně ochrnutý, ale ve své
činorodosti neochaboval. Dal si tu práci, že standardní Varhanní knížku
pro své mladé žáky – budoucí varhaníky – upravil a zjednodušil.
Umožnil jim tak, že byli schopni – velmi brzo poté, co se stali jeho
žáky – doprovázet lidový chrámový zpěv.
S doporučením od dobrých známých a s naším Tomášem na
zadním sedadle dvoutaktního východoněmeckého vozítka Wartburg
jsem se za otcem Břízou jednoho pozdně podzimního (nebo už
zimního?) dne roku 1986 z naší Přibyslavi přes Havlíčkovu Borovou
a Ždírec nad Doubravou vydal. Tomáš byl s láskou „přijat“.
Náročnost jízd od nás do Křížové a zpět závisela na roční době.
Hrozné bývaly někdy zimní jízdy závějemi mezi Havlíčkovou Borovou
a Slavětínem. Zimní pneumatiky? Tehdy věc téměř neznámá. Ale
– s pomocí Boží – jsme vždy dobře dojeli. Kolik bylo takových cest?
Kdo to po těch letech dokáže spočítat?
Tomáš se pod laskavým a vlídným vedením otce Karla krok za
krokem učil hrát, dostalo se mu vysvětlení, že je to varhaník, kdo
určuje, v jakém tempu se písně hrají a že pauzy mezi slokami je třeba
vyplnit preludováním. Takových praktických a užitečných rad bylo
ovšem ještě daleko víc… Já přitom obvykle sedával tiše a nenápadně
v křesle opodál. Někdy jsem vyučovací hodiny se zájmem poslouchal,
jindy jsem četl (tehdy většinou zcela nedostupné) knihy katolických
autorů, kterých měl otec Karel ve své úžasné knihovně plno. Také jsem
nezřídka opisoval varhanní cvičení, která si Tomáš doma přehrával na
našem pianinu značky Kašpar.1
Uplynulo nějakých 16 měsíců a Tomáš2 zasedl k přibyslavským
varhanám, aby poprvé doprovázel lidový zpěv při mši svaté. Stalo se
tak v době postní Léta Páně 1988.
Pohled hudebníka: „…vynikající nástroj, trochu opotřebený, potřebuje naladit“.
Pohled stěhováka: „Jó Kašpar, pane, to je těžký pijáno!“
2
Po několikaměsíční přípravě (zpravidla o sobotách, kdy jsem sedával vedle něho a
hrál nohama basový part pedálu, protože chlapcovy nohy ještě „vlály nad pedály“.)
1
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Před neuvěřitelnými 30 lety.
Hrál tehdy – pokud mě paměť nešálí – píseň „Svatý kříži, tebe
ctíme“. Hluboký sníh byl toho dne „prošlapán“ a po „premiéře“
následovaly – celkem pravidelné – „reprízy“.
Na této pravidelnosti mnoho nezměnila a kontinuitu jeho
varhanické služby zcela nepřerušila ani středoškolská, ani univerzitní
studia a dokonce ani pozdější léta rodinného života v Praze
a pedagogického poslání v Českých Budějovicích. A protože se Tomáš
s rodinou před několika lety rozhodl usadit se natrvalo v nedaleké Malé
Losenici, může ve své varhanické službě v rodné Přibyslavi směle
vykročit do dalších let.
Milý Tomáši, nějak jsi nám za těch 30 let vyrostl! A už dokonce
dosáhneš nohama i na pedály. Jak se to jen stalo?
Dovol, abych poděkoval – nejen tobě, ale všem našim
varhaníkům a varhanicím i všem, kdo nás zpod klenby našeho chrámu
obdarovávají vznešenou a povznášející chrámovou hudbou za tuto
vzácnou výsadu.3
Přeji všem, aby toto nevšední a obětavé hudební nadšení žilo,
rostlo a vzkvétalo.4
Tobě, Tomáši, v čase třicátého výročí tvé varhanické služby
(a možná do další třicítky) přeji pevné přátelství s Bohem, hodně
radosti z hudby (ať už interpretované nebo vytvářené), chuť a vůli dál
na sobě pracovat. A „last but not least“5 obratné ruce i nohy za hracím
pultem tohoto našeho – vskutku královského – nástroje!
Ad Maiorem Dei Gloriam.6
Tvůj starý táta.
D. G. Pavel Jajtner
V mnohých chrámech už varhanní ani jiná hudba, bohužel, nezaznívá.
Vivat, crescat, floreat!
5
V neposlední řadě.
6
K větší slávě Boží.
3
4
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Nabídky, pozvánky

Bogi, chráněná dílna
Chvála Kristu!
jsme chráněná dílna zaměstnávající cca 28 postižených osob
a zabýváme se již 10 let vyšíváním křestních roušek, nášivek a výšivek
různého druhu (včetně potisku), výrobou růženců z polodrahokamů,
a dalších výrobků, viz www.bogi.cz.
Možná tato nabídka pomůže některým věřícím při pořizování
křestních roušek a svící, nám zase při hledání práce a uplatnění pro
naše lidi a případné zaměstnání pro další postižené.
Chráněná pracovní dílna, Dlouhá 2598, 470 06 Česká Lípa
S přátelským pozdravem Peter Mareš, provozní ředitel
2

Diecézní setkání mládeže 2018
V sobotu 24. 3. 2018 proběhne
v Hradci Králové diecézní setkání
mládeže (9.00-16.30). Mládež se může
přihlašovat v sakristii do 21. 3. Pro
dopravu bude zajištěn autobus. Plakát
najdete na venkovní nástěnce.
Redakce

Pašije 2018 ve Žďáře nad Sázavou
Pašijové drama Co se stalo s Ježíšem pořádané žďárskými farníky se
uskuteční v úterý 27. března 2018 ve 20.00 v dětském areálu Libušín.
Redakce
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Březen L. P. 2018
5. 3.

7.30

6. 3.

18.00
7.30
18.00

7. 3.
8. 3.

18.00

9. 3.
10. 3.

18.00
7.00

11. 3.

12. 3.
13. 3.

8.00
9.30
11.00
18.00
7.30

15. 3.
16. 3.

18.00
7.30
18.00
18.00
18.00

17. 3.

7.00

14. 3.

8.00
18. 3.

9.30
11.00
11.00
18.00

19. 3.

8.00

Za Boženu, Marii a Františka Holcmanovy a Josefa
Fialu
Za Františka a Marii Pátkovy a celý rod
Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho manželku
Nové Dvory
Za Marii a Františka Štohanzlovy, celý rod a duše
v očistci
Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence
Na Boží požehnání k 60. narozeninám
4. neděle postní
Za rodiče Rázlovy, syna, snachu a duše v očistci
Za Vladimíra Huška, rodiče, sourozence a celý rod
Stříbrné Hory
Za farnost
Za rodinu Kunstarovu
Výroční den zvolení papeže Františka
Za živé i zemřelé z rodu Zábranových
Za Anežku a Václava Hausvaterovy a ten rod
Olešenka
Za živé i zemřelé z rodu Linhartů, Zadáků a Nováků
Za živé i zemřelé z rodu Chalupových
Za Františka a Marii Rutovy, jejich rodiče
a sourozence
5. neděle postní
Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava a snachu
Růženu
Za Josefa Musila, živé i zemřelé z toho rodu
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
Za P. Josefa Malého, P. Jana Bártu a za P. Jana
Cimburka
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18.00
20. 3.
21. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.

18.00
7.30
18.30
18.00
18.00
7.00
8.00

25. 3.

9.30
11.00
18.00

26. 3.

7.30

27. 3.

18.30

28. 3.

7.30
18.30

29. 3.
30. 3.
31. 3.
1. 4.

18.00

15.00
20.00
8.00
9.30

Za Josefa a Vlastu Pelikánovy, celý rod a duše
v očistci
Za Josefa a Marii Sejkorovy a celý rod
Za Josefa Strašila, manželku a 4 syny
Dolní Jablonná
Za Stanislava Landu, syna Stanislava a dceru Jarmilu
Za Janu Vanickou, rodiče Linhartovy a prarodiče
Štefovy
Za Václava Henzla, sourozence a rodiče z obojí
strany
Květná (pašijová) neděle
Za Josefa a Aloisii Novotných, syna Stanislava, zetě
Jiřího, Otakara a celý rod
Za Emílii Mokrou, snachu, rod Mokrých, Lemperů
a Janáčků
Stříbrné Hory
Za farnost
Přechod na letní čas (2.00 → 3.00)
Pondělí Svatého týdne
Za zdraví a duchovní posilu otce Pavla
Úterý Svatého týdne
Za Pavla Linku a živé i zemřelé z rodů Fráňových
a Táčikových
Středa Svatého týdne
Česká Jablonná
Zelený čtvrtek
Na poděkování za dar eucharistie a svátostného
kněžství
Velký pátek
Velkopáteční obřady
Bílá sobota
Za farnost
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé i zemřelé
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11.00
18.30

z obou rodů i z rodu Veselých a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na březen 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:
(Úmysl nebyl zveřejněn v době vydání čísla Římsy.)
2. evangelizační úmysl: Formace k duchovnímu rozlišování
Aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu
rozlišování, na osobní i komunitní rovině.
3. národní úmysl:
Za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného,
pravého od falešného (srv. Žl 90/89).
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
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