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Římskokatolická farnost Přibyslav
29. dubna 2018 | XVIII. ročník | květen
Poslechni radu, přijmi i trest, abys byl napříště moudrý.
(Přísloví 19,20)

Lešení u hlavního oltáře | 17. dubna 2018
foto Eva Bártová

Slovo kněze

Znamení nebo prospěch?
Milé sestry a bratři,
blíží se Slavnost Seslání Ducha Svatého. Duch v nás počíná nový
život v Kristu. Probouzí v nás nový pohled na život. V evangeliu
z pondělí třetího velikonočního týdne jsme mohli číst o tom, jak zástup
po zázračném nasycení hledá Ježíše. Když ho najde na opačné straně
Genezaretského jezera, lidi zajímá, jak se tam dostal. Pán odpoutává
jejich pozornost lačnící po divech a zázracích (jakkoli tu o zázrak šlo
– šel přece po vodě), aby je konfrontoval s nimi samými a s něčím
důležitějším. Otázka, kterou si lidé měli položit, zněla: Proč mě
hledáte? Lačníte po divech a zázracích? Co vlastně chcete? O nutnosti
položit si tu otázku svědčí skutečnost, že sám Pán předkládá odpověď,
ke které přirozeně tíhli lidé tenkrát jako dnes. Zástupy, které chodily za
Ježíšem podobně jako davy na bohoslužbách. Nehledáte mě proto, že
jste viděli znamení, ale protože jste se najedli z těch chlebů. Nevím,
kdo z lidí, kteří šli za Ježíšem, vnímal nasycení zástupů jako znamení.
Byl to zázrak, najedli se zadarmo. To by byl život. S Ježíšem
zabezpečit svou existenci. Proč v tom hledat znamení a jaké? Člověku
je bližší vidět svět z pohledu svého prospěchu. Věci, živé organismy,
lidi – i Boha. Bůh je tu přece proto, abych se měl dobře, nebo ne?
Komu by se nelíbilo být zdravý, bohatý, úspěšný a dokonalý. Proč by
jinak Ježíš přišel, aby nás učinil šťastnými? Naše představy spásy jsou
od Ježíšových ovšem vzdáleny. Máme sklon poměřovat věci i lidi,
dokonce svůj vztah s Bohem měřítkem prospěchu. Pán nabízí jiný
pohled. Nahlížet události jako znamení. Nasycení mělo odkázat za sebe
na dobrotu Boha, který se chce postarat a zapojuje do péče o druhé
i nás. Nejde především o chleba, ale o Toho, kdo jej poskytuje a jak jej
poskytuje. Nemáme uvíznout u daru, ale spojit se s Dárcem, abychom
byli schopni se na jeho lásce podílet. Krátký příklad. Matka bude své
dítě zaopatřovat vším možným. Dítě se zaměří na prospěch, který mu
z toho kyne. A bude toho zneužívat. Matka je tu proto, aby mu dala, co
potřebuje. Takhle se na ni dívá. Je prostředek k získání čehokoli.
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Pokud je ale matčina služba vnímána jako znamení, pak odkazuje na
lásku, která může růst jen ve vzájemném vztahu, kde nikdo není
redukován na prostředek. Můžeme vnímat svět jako příležitost
k vlastnímu prospěchu. Nebo jako znamení. Znamení, která nás odvádí
od naší představy spásy ke skutečné záchraně. Znamení, které je
branou ke vztahům a skutečnosti, jaká doopravdy je – spletitá síť
vztahů člověka s Bohem, živou i neživou přírodou i světem věcí.
Usilujte o pokrm, který zůstává k životu věčnému. Součástí takových
znamení je i kříž a bolest.
Začíná měsíc květen zasvěcený úctě k Panně Marii, Matce Boží.
Byla nám dána za matku pod křížem. To je tvá matka, řekl Pán Janovi.
To je tvůj syn, řekl Pán Marii. Je matkou bolestnou. V těžkostech
spojených s narozením dítěte (betlémské dobrodružství), absencí
domova (útěk do Egypta), chudobou, manželských nedorozumění
(Josef chtěl odejít), výchovy dětí, nedorozumění s nimi (dítě Ježíš
zůstal v Jeruzalémě bez rodičů). Je manželkou, která ztratila manžela,
matkou nad hrobem svého jediného syna. Ženou, která v sobě nesla
řadu otazníků, když všechno uchovávala ve svém srdci. Její staň se mi
podle tvé vůle bylo radostné, ale i bolestné. Děkujme jí za velkorysou
odpověď, kterou dala Bohu. S důvěrou se k ní utíkejme o pomoc ve
svých těžkostech a prosme, abychom i my dokázali Bohu odpovědět
správně.
Bůh Vám žehnej.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na měsíc květen 2018
1. 5.
6. 5.

Pouť na sv. Hostýn
Pouť v Dolní Jablonné
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8.-12. 5.
18.-19. 5.
19. 5.
20. 5.
25. 5.
26. 5.

Pouť farnosti do Beskyd
Víkendové setkání prvokomunikantů na faře
(M. Blažíčková 732107715,
mblazickova@seznam.cz)
9.00 mše sv. v DPS
11.00 mariánská pobožnost ve Dvorku
19.00 vigilie k Seslání Ducha Svatého
Sbírka na pastorační aktivity v diecézi
Noc kostelů
Vikariátní setkání mládeže Polná sport

Návštěvy nemocných
P. Antonín DPS a okolí
4. 5.
P. Antonín město
11. 5.
P. Antonín DPS a okolí
18. 5.
P. Antonín město
25. 5.
Májové pobožnosti v květnu
Každé úterý, čtvrtek, pátek, sobotu a neděli měsíce května
od 18.00 bude pod vedením akolytů v kostele májová pobožnost.

Mariánská poutní místa

Klokoty u Tábora

Již od 13. století je v těchto místech zmiňován hrádek pana Vítka
z Klokot, u kterého stál malý kostelík. Klokoty, rozprostírající se na
skále nad řekou Lužnicí, dostaly své jméno buď podle zvukomalebného
staroslovanského výrazu pro proudící vodu v řece, nebo podle dříve
hojně se vyskytujícího klokočového keře. V kostele najdeme doložené
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Sv. Augustin
patronicium
o
zasvěcení
kostela
na svátek Nanebevzetí Panny Marie
z roku 1389.
Bůh je Láskou
Podle legendy se tu právě v té
a je Jí ve všem.
době Madona v podobě krásné dívky
zjevila nejdříve pasáčkům a posléze
Tato pravda,
i ostatním místním lidem. Vyučovala je
pokud jsme
o Bohu a poté byla před jejich zraky
v ni cele uvěřili,
anděly vynesena do nebe. Tento výjev je
znázorněn na obraze v kapli, kterou
je schopná
místní vystavěli nad studánkou. Na
proměnit celý
místo začali proudit poutníci, a proto byl
náš život.
postaven malý kostelík, údajně 1000
kroků na východ od kaple, aby se
nepoškodil pramen, jemuž byly i před událostí zjevení přisuzovány
zázračné účinky.
Ani Klokotům se nevyhnuly husitské války, kaple byla pobořena
a u fary bylo v roce 1421 upáleno asi 50 členů sekty adamitů. První
zpráva o budování nové kaple na původních zbořeninách pochází
z roku 1520, kdy se legenda zmiňuje o nálezu neporušeného původního
obrazu Panny Marie. Ke konci 17. století táborská obec prodala
Klokoty řádu benediktinů. V roce 1701 se začalo s přestavbou do
takové podoby, v jaké poutní místo nalézáme dnes. Benediktini byli
sice během stavby z místa odvoláni a klášter připadl opět táborské
obci, ale stavba mohla pokračovat dál díky darům od táborských
měšťanů a mecenášů významných šlechtických rodů.
Prostor okolo kostela obklopují zastřešené, dovnitř otevřené
chodby, tzv. ambity, s osmibokými kaplemi v rozích, které jsou stejně
jako na kostele zakončeny kopulemi s cibulovitými báněmi. Věží je
v areálu celkem deset a každá nese svůj zvon, jejichž chorál tvoří
neodmyslitelnou zvukovou kulisu místa. Ambitových kaplí je celkem
pět a jsou zasvěcené sv. Anně, sv. Vavřinci, sv. Vojtěchu, sv. Janu
Nepomuckému a Panně Marii Růžencové. K výzdobě kaplí patří
výjevy ze života každého ze světců na oltářním obrazu i v bohaté
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štukové výzdobě stropu, podobně jako v bočních kaplích kostela.
V roce 1734 tak byl dokončen komplex, který řadíme mezi skvosty
evropského baroka.
Milostný obraz Panny Marie je centrálním prvkem poutního
místa. Jeho ranně barokní podoba pochází z roku 1636. Typově patří
obraz k tzv. klasovým Madonám, zvaným tak podle klasů obilí, zde
ratolestí, rozesetých po Mariině rouchu.
Místo je od počátku spjato s poutěmi k Panně Marii. Hlavní pouť
se koná nejbližší sobotu k svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna).
Pravidelné bohoslužby v kostele se konají od pondělí do soboty
v 17.00 hodin a v neděli od 10.00 hodin.
Zdeněk Matějka

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Pozdrav a poděkování
Podle zpráv, které mám, vím, jak moc se někteří nasazujete, aby
farní záležitosti fungovaly, ať už jde o pastorační, administrativní
nebo stavební záležitosti. Chci Vám všem moc poděkovat. Děkuji
za modlitby, zájem i povzbuzení, které mi vyjadřujete. Posílám
požehnání i pozdravy všem. Tak zvláště i nemocným. Také na vás
myslím a modlím se za vás.
Zůstávám teď stále u maminky, už chodím ven, začínám docházet
na rehabilitace kvůli přetrvávajím potížím s rovnováhou. Už mohu
i číst. Takže se to lepší. V červnu mám kontrolu v ÚVN v Praze.
Podle sdělení ošetřující neuroložky bych se mohl vrátit, pokud
všechno půjde dobře a bez komplikací, nejdříve o letních
prázdninách.
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Změny v pastoračním plánu
Vzhledem ke skutečnosti zdravotní indispozice jsme se s rodiči
prvokomunikantů domluvili na následující změně: svaté přijímání
bude nikoli v červnu, ale, dá-li Pán, 2. září 2018.
Oslavu svých 40. narozenin uspořádám proto později (podle
zdravotního stavu).
Rok dítěte Ježíše
Už jsem vzhledem k zdravotním problémům a nepřítomnosti nestihl
udělat mnoho pro vysvětlení nebo návrh, jak prožít duchovně rok,
který zasvěcujeme úctě k Dítěti Ježíši.
Alespoň cestou našeho periodika vám nabízím novénu odevzdanosti
a modlitby, které můžete k novéně připojit, abychom ji zaměřili
a propojili právě se zasvěcením Dítěti Ježíši. Novéna odevzdanosti
vyjadřuje dobře úmysl, se kterým jsem k zasvěcení přistupoval.
Můžete se ji modlit takto. Modlitba dne novény, Otčenáš, Zdrávas,
Sláva Otci a modlitba závěrečná.

P. Pavel Sandtner

Hospodaření Římskokatolické farnosti Přibyslav
za rok 2017
Předkládáme výsledky hospodaření za rok 2017.
Výnosy za minulý rok činily 2 197 143,00 Kč. Každoročně jsou
důležitým zdrojem příjmů kostelní sbírky na potřeby farnosti, které byly
ve výši 452 103,00 Kč. Dalším neméně důležitým zdrojem příjmů jsou
dary od fyzických a právnických osob. Dárci věnovali 551 053,00 Kč.
Mimořádné sbírky vyhlášené farností + drobné dary 101 001,00 Kč. Dále
farnost obdržela dotace v celkové výši 972 869,00 Kč od města
Přibyslav, Kraje Vysočina a Ministerstva kultury ČR. Nájemné z farních
bytů, pozemků a lesů činilo 105 211,00 Kč. Zbývající část 14 906,00 Kč
tvořily úroky z bankovního účtu.
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Poděkování za štědrost patří všem, kteří přispívají o sbírkách, ale
i individuálním dárcům.
Náklady za minulý rok činily 3 220 572,00 Kč. Za elektřinu pro areál
fary, kostel Přibyslav a Žižkovo Pole, za plyn a vodné zaplacena částka
171 668,00 Kč. Dalšími náklady ve výši 188 808,00 Kč jsou náklady
spojené s bohoslužebnou činností, pomůcky k výuce a pastoraci – knihy
a časopisy, kancelářské potřeby, pořízení dlouhodobého majetku,
adopce na dálku, příspěvek na účetnictví, bankovní poplatky, Nocturno,
dary a charitativní výdaje a jiné drobné náklady. Dále daň z nemovitostí
8 852,00 Kč. Příspěvek diecézi do fondu solidarity a příspěvek na
dofinancování poklesu příspěvku od státu činil 612 927,00 Kč.
Služby účtovány v celkové částce 2 238 317,00 Kč. Z této částky
financovány opravy a udržování majetku 2 116 006,00 Kč, z toho: na
opravy památek kostela 1 575 157,00 Kč, postřik na ochranu památek
1 338,00 Kč, opravy ostatní mimo památek – oprava promítačky 3 856,00
Kč a bohoslužebných předmětů 20 800,00 Kč, na restaurování památek
514 855,00 Kč, z toho: restaurování rámu obrazu Kristus předávající klíče
apoštolu Petrovi 174 800,00 Kč, restaurování plastiky sv. Terezie
28 405,00 Kč, restaurování křtitelnice v II. etapě 311 650,00 Kč a ostatní
služby ve výši 122 311,00 Kč byly výdaje tech. pomoc, znalecké posudky,
přepravné, poštovné, telefon, stočné, revise zařízení, odvoz odpadu,
hudba na slavnost Božího Těla.
Rozdíl mezi výnosy a náklady činí -1 023 429,00 Kč.
Kromě sbírek na potřeby farnosti se konaly i účelové sbírky na různé
potřeby, jak jsou ohlašovány. Sbírky činily 182 920,00 Kč a byly odeslány.
Ve zprávě o hospodaření za rok 2016 jsme Vás informovali o tom,
že farnost získala finanční prostředky ze směny pozemků s firmou ACO.
Tyto prostředky mohly být použity k nákupu majetku, z kterých bude mít
farnost trvalé výnosy. Výjimkou udělenou Biskupstvím královéhradeckým byla pouze částka 300 000,00 Kč, kterou mohla farnost
použít na opravy památek objektů farnosti. Ostatní prostředky farnost
financovala do nákupu pozemků a 2 bytů v Havlíčkově Brodě.

Za ekonomickou Radu farnosti P. Pavel Sandtner, Anna Holcmanová
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Přehled oprav a restaurátorských prací
na rok 2018 v kostele Narození sv. Jana Křtitele
V roce 2018 budou probíhat ve farnosti následující práce, které jsou
rozděleny do několika etap, stejně tak jejich financování.
Plášť kostela (III. etapa)
Vysoutěžená cena opravy je 2 158 640,02 Kč, opravu provede
firma Stavba – final s. r. o.
Dotace ministerstva kultury ČR na opravu činí částku 294 000,00
Kč (1. část dotace na rok 2018), město Přibyslav (minimální podíl) se
podílí částkou 215 865,00 Kč, město Přibyslav (dotace k úhradě podílu
vlastníka) 1 648 000,00 Kč a farnost Přibyslav (vlastník) 775,02 Kč.
Restaurování soch v průčelí kostela
(socha Jana Křtitele a Jana Nepomuckého)
Celkové náklady na obnovu soch jsou 353 642 Kč. Z toho
spoluúčast vlastníka – farnosti je 183 894 Kč, spoluúčast města
Přibyslav je 35 364 Kč a požadovaná dotace Kraje Vysočina je
134 384 Kč.
Restaurátorský záměr zpracoval Petr Máša. Smlouva o dílo byla
uzavřena s restaurátorkou MgA. Kateřinou Čihákovou Myškovou
z Chlumce nad Cidlinou. Zahájení prací je plánováno od 1. června.
Restaurování kazatelny
Smlouva na I. etapu byla uzavřena s restaurátorem Janem
Machem, který uspěl v soutěži s nejnižší nabídkou 281 290 Kč.
Dotace z Ministerstva kultury ČR 281 000 Kč.
Restaurování hlavního oltáře (I. etapa)
Náklady na restaurování hlavního oltáře v I. etapě jsou 333 500
Kč. Dotace Ministerstva kultury 300 000 Kč, podíl farnosti 33 500 Kč.
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Smlouva na I. etapu byla uzavřena s restaurátorem Janem
Machem, který uspěl v soutěži s nejnižší nabídkou.
Práce byly zahájeny 16.-19. dubna, kdy bylo vystavěno lešení
kolem hlavního oltáře a kazatelny. Byly sejmuty sochy a plastiky
a následně bylo lešení demontováno. Velké poděkovaní patří všem
brigádníkům včele s panem Josefem Sejkorou a také panu Janu
Henzlovi za organizování této náročné akce.

Michael Omes

Papež František

Duch, první dar Zmrtvýchvstalého,
je odpuštění hříchů
(Homilie z liturgie Seslání Ducha svatého, nám. sv. Petra 4. 6. 2017)
Končí velikonoční doba,
padesát dní, které bylo od
Ježíšova
zmrtvýchvstání
do
Letnic,
zvláštním
způsobem
poznamenáno přítomností Ducha
svatého. On je totiž velikonočním
Darem par excellence. Je to Duch
Stvořitel, který stále činí nové
věci. Dvě novinky nám podávají
dnešní liturgická čtení. V prvním
Duch vytváří z učedníků nový lid,
v evangeliu tvoří v učednících
nové srdce.
Nový lid. V den letnic
sestoupil shůry Duch v podobě
„jazyků, které byly jako z ohně,

rozdělily se a nad každým z nich
se usadil jeden. Všichni byli
naplněni Duchem svatým a začali
mluvit cizími jazyky“ (Sk 2,3-4).
Takto Boží Slovo líčí působení
Ducha, který se nejprve nad
každým usazuje a potom všechny
přiměje mluvit. Každému dává
nějaký
dar
a
všechny
shromažďuje v jednotě. Jinými
slovy, tentýž Duch tvoří různost
i jednotu a utváří tímto způsobem
rozmanitý a jednotný, nový lid:
všeobecnou
církev.
Nejprve
s představivostí a nevyzpytatelností tvoří různost; v každé
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době totiž dává rozkvět novým
a různým charismatům. Potom
tentýž Duch uskutečňuje jednotu:
spojuje, shromažďuje a skládá
harmonii: „Svojí přítomností
a
svým
působením
činí
z odlišných a oddělených duchů
jednotu“ (Cyril Alexandrijský,
Komentář k Janovu evangeliu,
XI, 11). Takto je jednota
opravdová, tedy podle Boha,
který není uniformitou, nýbrž
jednotou v různosti.

Při tom je dobré vzájemnou
pomocí čelit dvěma opakujícím se
pokušením. Prvním je hledání
různosti bez jednoty. Děje se tak
rozlišováním, utvářením uskupení
a stran, zatvrzováním se ve
výlučných pozicích, uzavíráním
se do vlastních partikularismů, ba
považováním se za lepší nebo za
takové, kteří mají vždycky
pravdu, to jsou takzvaní strážci
pravdy. Takto se volí část, nikoli
celek, přísluší se k tomu či onomu
namísto k církvi, rodí se straničtí

„přívrženci“ a nikoli bratři
a sestry v témže Duchu; křesťané,
kteří jsou „pravicoví či levicoví“
a nikoli Ježíšovi; neohební strážci
minulosti
či
avangardisté
budoucnosti namísto pokorných
a vděčných dětí církve. Toto je
různost bez jednoty. Opačným
pokušením je hledání jednoty bez
různosti. Tak se jednota stává
uniformitou, povinností, aby se
všechno dělalo společně a stejně
a všichni stejným způsobem
přemýšleli. Tak se jednota stává
homologací a neexistuje už
svoboda. Svatý Pavel však říká,
„kde je duch Páně, tam je
svoboda“ (2 Kor 3,17).
Naše modlitba k Duchu
svatému je proto prosbou o milost
obdržet Jeho jednotu, pohled,
který objímá a miluje, přesahuje
osobní preference, mou církev,
naši církev; milost brát na sebe
jednotu mezi všemi, anulovat
klevety, které rozsévají jed
koukolu a závisti, protože být
muži a ženami církve znamená
být muži a ženami společenství; a
prosit také o srdce, které vnímá
církev jako svoji matku a svůj
domov: přívětivý a otevřený
domov, kde se sdílí mnohotvárná
radost Ducha svatého.
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A přicházíme ke druhé
novince, kterou je nové srdce.
Vzkříšený Ježíš, který se poprvé
ukázal svým učedníkům, říká:
„Přijměte Ducha svatého! Komu
hříchy odpustíte, tomu jsou
odpuštěny“ (Jan 20,21-23). Ježíš
neodsuzuje ty svoje, kteří ho
opustili a zřekli se Jej během
Umučení, nýbrž dává jim Ducha
odpuštění. Duch je první dar
Zmrtvýchvstalého a je dáván
především na odpuštění hříchů.
Toto je počátek církve, toto je
pojivo, které nás drží pospolu,
malta, která drží cihly domu
pohromadě: odpuštění. Odpuštění
je totiž darem té nejzazší moci, je
tou největší láskou, která nás
sjednocuje navzdory všemu, brání
zhroucení, posiluje a upevňuje.
Odpuštění osvobozuje srdce
a umožňuje začínat znovu:
odpuštění dává naději, bez
odpuštění se nebuduje církev.
Duch odpuštění všechno
řeší svorností a nutí nás odmítat
jiné cesty. Cesty těch, kteří
ukvapeně odsuzují, slepé cesty
těch, kdo zavírají každé dveře,

jednosměrné cesty těch, kdo
druhé kritizují. Duch nás naopak
vybízí, abychom se ubírali
obousměrnými cestami obdrženého a darovaného odpuštění,
božského milosrdenství, které
miluje bližního, a lásky, „kvůli
níž se všechno má nebo nemá
stát, má nebo nemá změnit“ (Izák
z Hvězdy, Kázání 31). Prosme
o milost neustále zkrášlovat tvář
naší Matky církve, obnovovat se
odpuštěním a napravovat sebe
sama. Jedině tak budeme moci
v lásce napravovat druhé.
Prosme Ducha svatého,
oheň lásky, který plane v církvi
i v nás, třebaže Jej často
zakrýváme popelem svých vin:
„Duchu Boží, Pane, který jsi
v mém srdci a v srdci církve, ty,
který neseš církev vpřed, utváříš
ji v různosti: přijď. K životu Tě
potřebujeme jako vodu: sestup
znovu na nás a uč nás jednotě,
obnov naše srdce, nauč nás
milovat, jako Ty miluješ nás,
a odpouštět, jako odpouštíš Ty.

Eliška Pometlová
Duch, první dar Zmrtvýchvstalého, je odpuštění hříchů. Dostupné z
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=25831> [cit. 2018-04-19]
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Farní tábor 2018
Vážení rodiče,
i tento rok pořádáme tábor pro děti ze základní školy od 3. do
7. třídy. Tento rok se tábor koná v termínu 28. 7. – 3. 8. 2018. Tento
rok jedeme opět na faru do Brtnice (za Jihlavou). Fara má vyhovující
podmínky k ubytování. I tento rok je tábor tematicky zaměřen. Pro děti
je připraven pestrý program. Své místo v něm bude mít i modlitba
a mše svatá.
Od letošního roku budou upravené podmínky k přihlašování,
abychom věděli, s kolika dětmi budeme moci počítat. Rádi bychom
dali uzávěrku přihlášek na konec května (do 31. 5. 2018 budete moci
odevzdávat přihlášky). Poté to bude možné pouze po domluvě.
Cena tábora je 1 600 Kč. V ceně tábora je zajištěno ubytování,
strava, výlet, cesta na tábor a dárky pro děti. V případě, že je pro rodinu
částka na tábor vysoká, můžeme se domluvit na slevě. Vyplněné
přihlášky spolu s penězi prosím odevzdávejte mně. Děkuji za pochopení.
Těšíme se na vaše děti a budeme Vám vděční za vaše modlitby,
aby se tábor vydařil. 
Za kolektiv vedoucích Marie Blažíčková
(Jana Otty 482, Přibyslav, 732 107 715, mblazickova@seznam.cz)

Zlatá jeřabina
Restaurovaná křtitelnice, která byla zařazena do ankety Kraje
Vysočina o nejlepší počin v rámci péče o kulturní dědictví, získala
7. místo ze 30 akcí (v době uzávěrky nebylo ještě zveřejněno konkrétní
pořadí všech akcí, proto zatím tato informace). Všem, kdo jste se do
ankety zapojili a dali některé z památek svůj hlas, děkujeme.
Eva Bártová
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Fotogalerie

Ohlédnutí za Velikonocemi a dubnem

1

1

2
14

3

4

5
15

1 Zelený čtvrtek | 29. 3. 2018 | Stanislav Močuba
2 Bílá sobota | 31. 3. 2018 | Stanislav Močuba
3 Velikonoční koncert | 15. 4. 2018 | Stanislav Močuba
4 Stavění lešení u hlavního oltáře | 16. 4. 2018 | Michael Omes
5 Stavění lešení u kazatelny | 16. 4. 2018 | Stanislav Močuba

Život ve farnosti

Rok dítěte Ježíše
O důvěryplném odevzdání
Dne 19. listopadu 1970 zemřel ve věku 88 let Don Dolindo
Ruotolo, italský kněz, kterému sv. Pio jednou řekl: Ve tvé duši je
celé nebe. Jeho jméno „Dolindo“ znamená „bolest“ a jeho život byl
opravdu naplněný bolestí. Jako dítě i později jako mladý muž, jako
seminarista i jako kněz prožíval jedno pokoření za druhým v
takové míře, že se na něm splnila prorocká slova jednoho biskupa:
Budete mučedníkem, ale mučedníkem v srdci, a ne krví.
Ve svém obrovském utrpení v průběhu celého svého života
se Dolindo stával dítětem, které se víc a víc odevzdávalo
nebeskému Otci. Jsem úplně ubohý, ubohé nic. Moje moc je
modlitba, mým vůdcem je Boží vůle, kterou se nechávám vést za
ruku. Mojí jistotou na nerovné cestě je nebeská Matka Maria!
Tato slova plná důvěry odměnil Bůh ze své strany velkou
důvěrností, s jakou promlouval k duši tohoto pokorného kněze. Když
budeš číst následující slova, která dává Ježíš pro zkoušky i tvého
života, čti je tak, jako kdyby je dal jenom tobě. Když se ti zdá, že Pán v
loďce spí, znamená to, že v bouřkách máš jít k Němu plný důvěry, abys
mu všechno odevzdal a abys očekával pomoc od Něho samého.
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1. den
Přenechej mi své starosti
Proč se tak neustále znepokojuješ a staráš? Přenechej mi své starosti
a všechno se uklidní. Vpravdě ti říkám: Každý úkon opravdové,
hluboké a úplné důvěry vyvolá účinek, který požaduješ, a obtížná
situace se vyřeší.
„Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“
2. den
Dítě spící v matčině náručí
Odevzdat se mi neznamená nejprve se soužit, bouřit se, zoufat si
a pak se teprve obrátit na mě v modlitbě plné neklidu, abych spěchal
za tebou. Odevzdat se mi znamená klidně zavřít oči své duše, abych
tě já sám přenesl ve své náruči na druhý břeh jako dítě, které spí
v matčině náruči. To, co působí zmatek a velmi ti škodí, je tvoje
zbytečné rozumování a přemýšlení po svém, tvoje nápady a vůle
poradit si sám za každou cenu s tím, co tě trápí. Co všechno bych
neudělal, když se duše ve svých duchovních i hmotných potřebách
obrátí na mě a s plnou důvěrou mi řekne: „Postarej se o to Ty!“
„Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“
3. den
Buď vůle Tvá
Ještě více by měla tvoje duše zavřít své oči a odpočívat v mé
náruči! Když se trápíš a snažíš se získat mnoho milostí, obdržíš jich
málo. A naopak – když je tvoje modlitba tichým odevzdáním, obdržíš
jich velice mnoho. V utrpení prosíš, abych tvoje utrpení vzal, ale
přesně podle tvých představ. Obracíš se na mne, ale chceš, abych se
přizpůsoboval já tobě. Tehdy jsi jako nemocný, kteří prosí lékaře
o vyléčení, ale sám mu vše ordinuje. Nepostupuj tak, ale modli se, jak
jsem tě naučil v modlitbě Otče náš: „Posvěť se jméno Tvé", to
znamená – buď veleben v této mé nouzi a těžkosti. „Přijď království
Tvé“, to znamená, ať se všechno přičiní o slávu Tvého království
v tobě a ve světě. „Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi“, to
znamená: Ty rozhoduj v této potřebě, učiň to, co Ty pokládáš za
nejlepší pro náš časný i věčný život.
Jestliže mi opravdu řekneš: „Buď vůle Tvá" anebo „Postarej se o to Ty
sám!“, tehdy já přijdu s celou svou všemohoucností a vyřeším
i nejobtížnější situace!
„Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“
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4. den
Já se o to postarám
Když vidíš, že se tvoje potíž zvětšuje, místo aby se zmenšovala,
netrap se. Opět zavři oči srdce a řekni mi s velkou důvěrou: „Buď vůle
Tvá, Pane. Postarej se o to Ty.“ A já ti slibuji, že se o to postarám
a vložím se do té záležitosti jako lékař s celou svou božskou mocí!
A bude-li třeba, udělám zázrak.
Když pak uvidíš, že se záležitost zhoršuje, neztrácej ducha, ale zavři
oči své duše a opět řekni: „Postarej se o to Ty!“ A já tě ujišťuji: Já se
o to postarám!
„Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“
5. den
Zavři oči svého já
Starost, zmatek nebo přemýšlení o důsledcích nějaké záležitosti jsou
v rozporu s důvěrou v naprosté odevzdání! Je to podobný zmatek,
jako když se děti domáhají, aby se matka postarala o jejich záležitosti,
a přitom to chtějí zařizovat samy, a tak překážejí svými nápady
a vrtochy její práci. Zavři oči svého já a dovol mi působit. Klidně zavři
oči a svůj vnitřní zrak nasměruj na mě a mysli jen na přítomnost! Od
myšlenek na budoucnost se odvrať jako od pokušení! Jednoduše si ve
mně odpočiň, opři se o mě a věř v mou dobrotu, a já ti přísahám při
své lásce, že když v takovém postoji řekneš: „Postarej se o to Ty!“, já
to zcela zařídím, potěším tě, uklidním a povedu.
„Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“
6. den
Zásah mé milosti
A když tě budu muset vést jinou cestou, než kterou chceš ty, potom tě
ponesu ve své náruči, protože neexistuje účinnějšího léku, než zásah
mé milosti. Ale uvědom si jedno: Já mohu převzít všechno jen tehdy,
když upřeš zrak duše pouze na mě, to znamená jen tehdy, když chceš
ty sám, a kdy mi zcela důvěřuješ. Ano, když se mi zcela svěříš!
„Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“
7. den
Pravá důvěra
Když chceš vše zhodnotit, všechno vypátrat, na všechno myslet,
nemůžeš spát. Důvěřuješ tak lidským silám, nebo co horšího
– důvěřuješ jen lidskému zásahu. To překáží plánům, které s tebou
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mám. Jak toužím po tvé skutečné důvěře! Chci ti prokázat dobrodiní.
Velmi mě zarmucuje, když tě vidím pobouřeného a zoufalého. A o to
vlastně usiluje satan: za každou cenu tě chce znepokojit, aby tě
pobouřil, skryl před působením mé milosti a hodil tě napospas
lidskému konání. Proto mi důvěřuj! Opři se o mě! Svěř se mi se vším!
Dělám zázraky úměrně tvé důvěře, s jakou se mi odevzdáš, a nikoli
úměrně tvým starostem. Když se nacházíš v úplné „bídě“, vylévám na
tebe poklady svých milostí. Jestliže máš svoje zásoby pomoci, třeba
nevelké, a staráš se, abys je získal, zůstáváš v přirozeném prostoru
a přenecháváš věcem přirozený průběh, kterému často překáží satan.
„Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“
8. den
Já, Tvůj Bůh, se postarám
Žádný člověk, který uvažuje jen podle lidské logiky, neudělal zázrak,
ani ne nikdo ze svatých. Božským způsobem koná ten, kdo Bohu
důvěřuje! Když vidíš, že se tvoje záležitosti komplikují, řekni se
zavřenýma očima: „Ježíši, postarej se o to Ty!“ A úplně se odvrať od
svého já, protože tvoje rozumování ti to jen komplikuje. Takto postupuj
ve všech svých těžkostech. Počínejte si tak všichni a uvidíte velké,
ustavičné i tiché zázraky. Zázraky, které navenek nebudou ničím
senzační, ale pro vás budou velké, a kromě toho budou posilovat vaši
důvěru a lásku ke mně. Já, váš Bůh, se o to postarám! To vám
přísahám při své lásce.
„Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“
9. den
Neboj se, já se o všechno postarám
Vždy se modli v takovém postoji a s takovou odevzdaností a budeš
mít velký vnitřní pokoj. Budeš sklízet plody mé lásky, a to i tenkrát,
když ti daruji milost oběti a lásky, která s sebou nese utrpení. Zdá se ti
to nemožné?
Opět zavři oči a z hloubi své duše volej: „Ježíši, postarej se o všechno
Ty!“ Neboj se, já se opravdu o všechno postarám! Pak budeš mé
jméno oslavovat tím, že se zcela ponížíš! Tvoje modlitby nemají
takovou cenu, jako jediný skutek důvěrné odevzdanosti. Dobře si to
uvědom: Neexistuje účinnější novéna než tato
„Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám,
vezmi všechno do svých rukou,
Postarej se o všechno!“
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Odevzdanost je heroická, ale zároveň ji zvládnou malé děti. To, co je
pro malé děti úplně jednoduché, to je pro nás často hrdinství – když se
máme vzdát svých představ a přání v našich životech. Sjednoťme se
proto nyní s odevzdaností Panny Marie a společně s ní se modleme:
„Ať se mi stane podle Tvého slova“, vzdejme se všeho, zcela se
odevzdejme!
S církevním schválením Biskupství brněnského.
Novéna odevzdání. Dostupné z ˂https://www.biskupstvi.cz/pro-tebe-novena-odevzdani˃ [cit. 2018-04-19]

Modlitba k dítěti Ježíši
Svaté Dítě Ježíši,
Ty uděluješ své milosti těm,
kdo Tě vzývají; shlédni na nás,
když klečíme před Tebou
a vyslyš naši modlitbu.
Svěřujeme Ti všechny ubohé, kteří
jsou v nouzi a důvěřují Tvému
Božskému Srdci. Vztáhni k nim
svou všemohoucí ruku
a pomoz jim v jejich potřebě.
Vztáhni ji k dětem a žehnej jim;
k nemocným a uzdrav je
a posvěť; k hříšníkům a přiveď je
ke světlu své milosti; k těm, kdo
trpí bolestmi a nouzí
a v důvěře vzývají Tvou láskyplnou
pomoc. Vztáhni je také k nám
a žehnej nám. Uděl, malý Králi,
poklady svého milosrdenství
celému světu a zachovej nás
v milosti a pokoji své lásky
nyní i vždycky.
Amen.

Jezulátko v našem kostele
foto Marie Pleslová

Novéna. Dostupné z ˂http://www.verite.cz/cs/novena-k-prazskemu-jezulatku˃ [cit. 2018-04-19]
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Pražské Jezulátko

Paul Claudel (překlad Jan Čep)
Padá sníh. Širý svět je bezpochyby mrtev. Je prosinec.
Ale jak je útulno, můj Bože, v malém pokojíku!
Řeřavé uhlí v krbu
vrhá na strop dřímotné odlesky.
Je slyšet odkudsi vodu, která vře a tiše bublá.
Nahoře na přihrádce, nade dvěma postýlkami,
pod skleněnou bání, s korunou na hlavě,
vládne a trůní Pražské Jezulátko;
jedna ručka drží zeměkouli,
druhá se vztahuje k ochraně
nad tyto maličké, kteří se mu důvěřují;
je tolik milé v svém dlouhém slavnostním rouše
a vznešené pod nesmírným žlutým kloboukem.
Je zcela samo před krbem, který je ozařuje
jako hostii skrytou ve svatostánku.
Ježíšek bdí až do úsvitu nad svými bratříčky.
Věčné bytí naplňuje pokojík,
neslyšitelné jako dech,
vtělené ve všechny tyto chudobné věci, prosté a nevinné.
Když je On s námi, nemůže se nám stát nic zlého.
Můžeme spát; Ježíš, náš bratr, je zde.
Je náš, a také všechny tyto dobré věci:
krásná panenka a dřevěný kůň
a ovečka –; jsou s námi všichni tři, tuhle v koutku.
My spíme, ale všechny tyto dobré věci jsou naše!
Záclony jsou zataženy. – Kdesi v dálce, bůhví kde,
odbíjí na věži jakási noční hodina.
Dítě, šťastné v své teplé postýlce,
chápe, že spí, a cítí, že je šťastno;
že je s ním někdo, kdo je má rád;
trochu se zavrtí, vystrčí ručku,
pokusí se probudit, ale nemůže.
Dostupné z ˂https://www.pragjesu.cz/modlitby-texty/˃ [cit. 2018-04-19]

P. Pavel Sandtner
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Život ve farnosti

Misijní klubko

Pozvánky
Misijní pouť

Misijní klubko, které se v naší
26. 5. 2018
farnosti schází již od podzimu, je
Třebíč
součástí Papežského misijního díla
dětí. To je oficiální organizace
Program bude probíhat
katolické církve a jejím heslem je
v areálu baziliky sv.
Děti pomáhají dětem. Na celosvětové
Prokopa.
rovině povzbuzuje děti ke starosti
9.00 přivítání, registrace
o misie, a to modlitbou, vzdělávacími
10.00 mše sv.
aktivitami a finančně. Na setkáních
11.00 hry pro děti, misijní
misijního klubka děti vyrábí malé
jarmark, občerstvení
dárečky, které se za dobrovolný
13.30 misijní program
příspěvek při různých příležitostech
v bazilice
(misijní jarmark, misijní koláč, …)
14.00 vystoupení hostů
nabízí lidem.
a koncert Pavla Helana
Výtěžek putuje na pomoc více
16.00 rozeslání misionářů
než 4 milionům dětí, především
a ukončení pouti
v Africe, Asii a Latinské Americe.
Misijní projekty zahrnují školy
a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou
a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou
pomoc, učí lidi v misiích hospodařit a vedou je k spoluúčasti.
Naše Misijní klubko se schází každé třetí úterý v měsíci
v 17.00 na faře. Zveme všechny šikovné děti a tvořivé maminky,
které by měly zájem se zapojit .
V jarních měsících jsme pro vás s dětmi vyrobili květinkové
dárečky, které si budete moci odnést druhou květnovou neděli
z Misijního jarmarku.
Lenka Omesová a Marie Pleslová
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Noc kostelů 2018
Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele
18.00 mše sv.
19.00 komentovaná prohlídka interiéru kostela
19.30 hudební vystoupení přibyslavské dětské scholy
20.00 komentovaná prohlídka interiéru kostela
20.30 hudební vystoupení scholy přibyslavské mládeže
21.00 komentovaná prohlídka interiéru kostela
21.00 hlas přibyslavských varhan – hudební vystoupení
Městská gotická věž
od 19.00 možnost prohlídky interiéru věže
vyhlídka na osvětlené město
Kaple

od 19.00 možnost návštěvy interiéru kaple

Ukončení programu ve 22.00.

Srdečně zvou organizátoři
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Májové putování do Dvorku

Májové putování

k obrázku Panny Marie Pomocnici křesťanů do Dvorku
Kdy: v sobotu 19. května 2018
Kde: odchod poutníků v 10.00 od věže kostela v Přibyslavi
V 11.00 májová pobožnost
a přátelské posezení
Přijďte v hojném počtu, těšíme se na vás!
Marie Pleslová

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Květen L. P. 2018
30. 4.
1. 5.
2. 5.
3. 5.

7.30
18.30
7.30
18.30
18.30

Za Jaroslavu Šrámkovou
Za Vlastu a Stanislava Bártovy a celý rod
Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence
Nové Dvory
Svátek sv. Jakuba a Filipa, apoštolů
Za Marii Strašilovou, manžela a čtyři syny
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4. 5.
5. 5.

6. 5.

7. 5.
8. 5.
9. 5.
10. 5.

18.30
7.00
8.00
9.30
11.00
11.00
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30
18.30

11. 5.

18.30

12. 5.

7.00
8.00

13. 5.

9.30
11.00
18.30

14. 5.

7.30

15. 5.

18.30

16. 5.
17. 5.
18. 5.
19. 5.

7.30
19.00
18.30
18.30
9.00
19.00

Za Stanislava Močubu, rodiče a sourozence
Za Břetislava Šmída, celý rod a duše v očistci
6. neděle velikonoční
Za živé i zemřelé členy živého růžence a duše v očistci
Za Lukáše Lehrla
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Za rodiče Rázlovy, syna, snachu a duše v očistci
Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Za Jana Vlčka a celý rod Vlčkových a Novotných
Za Marii Staňkovou a sourozence
Olešenka
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Za Jiřinu Šímovou, sestru Věru a rodiče Hradovy
Za Ludmilu a Bohuslava Gričovy a syny Jiřího
a Bohuslava
Za živé i zemřelé z rodin Kunců, Pometlů a Krčálů
7. neděle velikonoční
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy, jejich rodiče
a sourozence
Za Josefa a Růženu Zychovy a celý rod
Stříbrné Hory
Za farnost
Za manžele Matějů, Miškovských, Sejkorovy
a Trodlerovy
Za Vlastu a Miloslava Kasalovy, dceru Ludmilu,
syna Miloslava, celý rod a za rod Řezníčků
Svátek sv.Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka, hl. patrona Čech
Za rodiče Rázlovy, syna, snachu a všechny z toho rodu
Dolní Jablonná
Za Josefa Tomenendála, celý rod a duše v očistci
Za Růženu a Jana Dejmalovy
Mše sv. v DPS
Vigilie
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8.00
20. 5.

9.30

21. 5.

11.00
11.00
18.30
7.30

22. 5.

18.30

23. 5.

7.30
18.30

24. 5.
25. 5.
26. 5.

18.30
18.00
18.30

27. 5.

8.00
9.30
11.00
18.30

28. 5.

7.30

29. 5.

18.30

30. 5.
31. 5.

7.30
18.30

1. 6.

18.30

2. 6.

7.00

3. 6.

9.00

Slavnost seslání Ducha svatého
Za Josefa Doležala, rodiče Sedlákovy, jejich syny
a duše v očistci
Za Jana a Bohumilu Roseckých, rodiče, sourozence
a celý rod
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za Josefa a Marii Musilovy a Zdeňka Tesaře
Za rodinu Kubíčkovu
Za Pavla Linku, za živé i zemřelé z rodu Fráňových
a Táčikových
Za Lukáše Sejkoru a rodiče
Česká Jablonná
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Za Jana Kasala
Za rodiče Močubovy, dva syny a snachu Martu
Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Na dobrý úmysl
Slavnost Nejsvětější Trojice
Za rodiče Sobotkovy a Kamarádovy a duše v očistci
Za farnost
Stříbrné Hory
Za Magdalenu Krčálovou, dva manžely, jejich rody
a duše v očistci
Za vnoučata
Za Viléma Podrázského, rodiče z obojí strany
a Stanislava Coufala
Památka sv. Zdislavy
Za zdraví otce Pavla
Svátek Navštívení Panny Marie
Za ing. Otakara Lišku, manželku a sestru Miloslavu
Památka sv. Justina, mučedníka
Za rodiče Kodrasovy a jejich sourozence
Za P. Jana, Bártu, P. Jana Cimburka, P. Josefa Malého
Slavnost Těla a Krve Páně
Za farnost
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11.00
18.30

Stříbrné Hory
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na květen 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: Za poslání laiků
Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou
odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
3. národní úmysl:
Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází
a proměňuje (srv. Žl 139/138/).
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
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