Římsa
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Římskokatolická farnost Přibyslav
3. června 2018 | XVIII. ročník | červen
Člověk se dívá na to, co má před očima,
Hospodin však hledí na srdce.
(1 Samuelova 16,7)

Pouť v Dolní Jablonné | 6. května 2018
foto Stanislav Močuba

Slovo kněze

Logika lásky
Milí farníci,
v červnu vzpomeneme mučednictví apoštolů Petra a Pavla.
V listu římským křesťanům píše sv. Pavel: „Kdo by nás mohl odloučit
od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo
hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Ale v tom ve všem skvěle
vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.“ (zde a dále Řím 8,31b-39)
Kdo žije ve spojení s Pánem, dělá zkušenost s tím, jak působí
v jeho příběhu. Musí s tím porovnat svou představu o tom, jak by to
mělo být. Jeden prosí za uzdravení a je uzdraven, druhý prosí a není.
Někdo prosí, aby našel důležitou ztracenou věc. V jednom případě ji
najde, v jiném ne. Někdy všechno vychází, jindy ne. A modlíme se
podobně. V čem spočívá tedy Boží záštita? Smíme se ptát po logice
Božích činů? Pavel ve svém listě nepíše o tom, že to bude lehké a že
z těžkostí života budeme vysvobozeni podle našich receptů, nejlépe
okamžitě, zázračně a vždycky jaksi násilím, protože Bůh je mocný
a nepřemožitelný. „V tom všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás
zamiloval.“ A jedině skrze toho, který si nás zamiloval. „A já jsem
přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic
přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka,
a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky
v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
Bůh si TĚ zamiloval. To je logika jeho činů. Té lásce můžeš
a nemusíš uvěřit, můžeš a nemusíš ji přijmout. Pokud ji přijmeš, je
důležité prosit, ale není třeba určovat, co má Bůh dát. On si TĚ
zamiloval dříve, než jsi ho znal. Ví, co skutečně potřebuješ a ještě to
ani sám nevíš. To je záštita Boží a skrze tento jeho vztah k nám
budeme zachráněni. Ačkoli se věci nevyvíjejí, jak jsme si
představovali, něco se komplikuje, stále platí, že v tom všem jsme
zachráněni, protože On si nás zamiloval. Jestli tomu věříme, ať se děje
cokoli, máme naději na vítězství a tu nám nemůže nikdo vzít. Nejde tu
především o moc a převahu Boha nade všemi, tak, že si musíme Boha
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naklonit a dostat ho na svou stranu. Jde tu o lásku. Už je na naší straně.
Jestli si MNE zamiloval, potom pokud neodmítnu zůstávat v silovém
poli jeho přátelství, nemůže mě ohrozit nic. Můj život nemůže být
zmařen, protože si mě zamiloval Bůh. I kdybych umřel, budu žít. Tak
Bůh miloval TEBE, že dal svého Syna. A Syn se vydal, protože
s Otcem sdílel lásku k TOBĚ. Ve všem vítězíme skrze toho, který si
nás zamiloval. A nás posílá, abychom milovali stejně jeden druhého.
Radujme se z toho, že nejsme na život sami, i kdybychom se tak
někdy cítili. Bůh dej, abychom poznali tu tajemnou logiku Božích
zásahů zevnitř skrze zkušenost!
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na měsíc červen 2018
2. 6.
3. 6.
9. 6.
10. 6.
15. 6.
17. 6.
24. 6.

Vikariátní setkání ministrantů v Litomyšli
Slavnost Těla a Krve Páně
13.00 úklid kostela
Zápis intencí na 2. polovinu roku 2018
(od 9 do 11 hodin na faře)
Vikariátní setkání mládeže
11.30 poutní mše sv. v České Jablonné
Sbírka na charitu
Přibyslavská pouť
Sbírka na opravu soch v průčelí farního kostela

Návštěvy nemocných
P. Antonín DPS a okolí
1. 6.
P. Antonín město
8. 6.
P. Antonín DPS a okolí
15. 6.
P. Antonín město
22. 6.
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Úklid kostela
V sobotu 9. 6. od 13 hodin proběhne úklid kostela.
Prosíme mládež, ženy i muže o účast při úklidu našeho farního
chrámu. Čím víc lidí se zúčastní, tím dřív bude uklizeno.

Mariánská poutní místa

Dub nad Moravou

Dub nad Moravou je městys ležící u Olomouce a asi 12 km
východně od Prostějova.
Dobu vzniku prvního kostela, který v Dubu stával, nelze přesně
stanovit. Jistě se zde nacházel už před rokem 1297. Už tehdy se o něm
již zmiňuje papež Bonifác VIII. Kolem roku 1470 byl na místě
původního kostela vystavěn nový. O sto let později získal věž a zřejmě
byl částečně přestavěn. K poctě Všech svatých byl kostel vysvěcen
roku 1576.
V roce 1727 se do kostela dostal dřevoryt lidového umělce
– tzv. černá byzantská Madona s žehnajícím děťátkem a zářícím
sluncem i měsícem. Traduje se, že mnoha lidem přinesla uzdravení, což
je zaneseno i v protokolech komise sestavené olomouckých biskupem.
Zprávy o zázračných uzdraveních přitahovaly do Dubu mnoho poutníků,
což vedlo k výstavbě
nového chrámu.
Stavba
proběhla
podle
návrhu
Pavla
Malnovského ze Slavkova.
V roce 1756 poutní chrám
Očišťování Panny Marie
vysvětil děkan Augustin
Klíčník. Roku 1853 se
v kostele zřítila klenba,
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Sv. Augustin
opravena byla během sedmi let. V roce
1861 byl kostel povýšen na proboštský.
Varhany z 18. století pocházejí od
Pohrdat sebou
významného brněnského varhanáře Jana
by znamenalo
Výmoly a patří k několika málo
dochovaným barokním nástrojům.
zapírat
Otevírací doba poutního kostela
důstojnost,
v roce 2018 je pro poutníky a turisty od
již jsme dostali
soboty 28. dubna do konce září v sobotu,
od Boha.
neděli a ve svátky od 10.00 hodin do
17.00 hodin. Souběžně tam funguje
v tuto dobu i prodej suvenýrů.
Je možné kostel navštívit i mimo tuto dobu, ale není jistota, že
bude otevřen. Pan farář většinou na požádání kostelem provede i mimo
uvedenou dobu. Jinak je kostel otevřen vždy půl hodiny před
plánovanými bohoslužbami a též v době poutí.
Dne 25. srpna je hanácká dožínková a hlavní pouť
je 2. září.
Zdeněk Matějka

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Pozdrav
Zdravím Vás všechny a myslím na vás. Už vyhlížím návrat do služby,
doufám, že červenec bude skutečná příležitost. Ve čtvrtek 28. 6.
pojedu na kontrolní magnetickou resonanci mozku a konzultaci
s operatérem prof. Benešem, tak pak uvidíme. Jinak se skoro
všechno lepší, něco trochu pomaleji.
Děkuji za všechny modlitby a vzpomínky. Kdybyste potřebovali vy
nějakou naléhavou modlitbu, napište.
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Bude výstava, bude
Předběžně vás srdečně zvu na výstavu velkoformátových fotografií
Jindřicha Štreita „Brána naděje“. Uskuteční se ve farní stodole
v termínu 8.-29. 7. Mistr předběžně přislíbil účast jak 8. 7., tak 22. 7.
Výstava je plánována ke kulatému 265. výročí posvěcení kostela,
které budeme slavit 22. 7. 2018. Podrobnější informace budou
v příštím čísle Římsy.

Správa
Pokud byste potřebovali nějaký složitější administrativní úkon apod.,
který by pan kaplan nemohl naplnit, pan biskup svěřil dočasně
odpovědnost za vedení farnosti už v únoru P. Oldřichu Kučerovi
v Havlíčkově Brodě (731 402 249).

P. Pavel Sandtner

Život ve farnosti

Doplňující informace pro poutníky
zájezdu 8.-12. 5. 2018
V rámci farního zájezdu na Valašsko jsme se krátce zastavili
i v novém kostele ve městě Karolinka, abychom viděli největší
dřevěnou sochu Panny Marie v České republice od řezbáře Ladislava
Boráka, která je vysoká 253 cm. Přímo v kostele jsme zjistili, že
v presbytáři se nachází krásná rozlehlá mozaika. Mnozí se mě ptali na
její historii a jejího autora. Žel o této mozaice jsem nevěděl, a tak
jsem nemohl podat žádné vysvětlení. Po zájezdu jsem dohledal
informace, a protože Římsa se dostane do ruky prakticky každému
farníkovi, požádal jsem o možnost touto cestou poutníky dodatečně
informovat. Bylo mi vyhověno a za tuto možnost děkuji.
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Mozaika je nová z roku
2016. Původně byl kostel od svého
vysvěcení r. 1997 bez výzdoby
III. kongres
kvůli
nedostatku
financí.
o Božím milosrdenství
Administrátor P. Poláčik stále
8.-10. 6. 2018
přemýšlel o výzdobě. Až mu
Slavkovice / Nové
v r. 2015 poslali ze Slovenska na
Město na Moravě
praxi bohoslovce Juraje Beganyho.
Jeho
zájmem
kromě
studia
Bohatý program částečně
bohosloví byly právě mozaiky.
v Novém Městě na
Absolvoval
Moravě, který se v sobotu
i stáž u teologa a výtvarníka Marko
i v neděli odpoledne
Rupnika. Begany pro kostel navrhl
přesune do Slavkovic.
rozsáhlou mozaiku o velikosti více
Přednášky českých i
než 100 m2, která zabírá celou stěnu
zahraničních hostů.
za svatostánkem i nad ním.
10. 6. bude v 18 hodin mše
Zobrazeny jsou 3 výjevy:
sv. spojena s 10. výročím
Zvěstování,
dále
P.
Maria
posvěcení kostela ve
Karmelská
se
sv.
Josefem
Slavkovicích.
a
uprostřed
je
znázorněno
Podrobný program na nástěnce
u hl. vchodu kostela.
Ukřižování a zároveň Vzkříšení
– Kristus je na kříži, ale má oči
otevřené a je oděn v kněžském rouchu. Po stranách jsou vpravo
archanděl Gabriel, vlevo archanděl Michael u prázdného Božího
hrobu.
Pod vedením bohoslovce Beganyho pracovalo na mozaice po
svém zaměstnání přes 20 farníků z Karolinky a Nového Hrozenkova
často až do nočních hodin. Takzvaně za pochodu se učili pracem,
které nikdy nedělali. Hotovou mozaiku požehnal dne 16. 7. 2016 na
svátek Panny Marie Karmelské olomoucký arcibiskup a moravský
metropolita Jan Graubner.

Pozvánky

Miloš Půža st.
7

Mozaika v kostele Panny Marie Karmelské v Karolince, foto Miloš Půža

Fotogalerie

Ohlédnutí za květnem

1

2
8

3

4
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1 Noc kostelů | 20. 5. 2018 | Stanislav Močuba
2 Noc kostelů | 20. 5. 2018 | Stanislav Močuba
3 Misijní jarmark | 13. 5. 2018 | Stanislav Močuba
4 Poutní mše sv. v Dolní Jablonné | 6. 5. 2018 | Stanislav Močuba

Papež František

Svátost upamatování
(Homilie ze slavnosti Božího Těla, baz. Sv. Jana Lateránu 18. 6. 2017)
O slavnosti Corpus Domini
se několikrát vrací téma paměti:
„Pamatuj na celou cestu, po níž
tě vedl Hospodin, tvůj Bůh [...]
abys nezapomněl na Hospodina
[...] který tě sytil na poušti
manou“ (srov. Dt 8,2.14.16)
– říkal Mojžíš lidu. „To čiňte na
mou památku“ (1 Kor 11,24)
– řekne Ježíš nám. „Pamatuj na
Ježíše Krista,“ řekne Pavel
svému učedníkovi. „Chléb živý,
který sestoupil z nebe,“ (Jan
6,51) je svátost upamatování,
která nám reálně a hmatatelně

připomíná dějiny Boží lásky
k nám.
Pamatuj říká dnes Boží
slovo každému z nás. Paměť
Pánových skutků dávala lidu sílu
na poušti. Pamatováním si toho,
co pro nás učinil Pán, se
zakládají naše osobní dějiny
spásy. Paměť je pro víru
podstatná jako voda pro rostlinu.
Jako nemůže rostlina setrvat při
životě a nést plody bez vody, tak
také
víra,
pokud nečerpá
z paměti skutků učiněných
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Pánem pro nás. „Pamatuj na
Ježíše Krista.“
Pamatuj.
Paměť
je
důležitá, protože nám umožňuje
přebývat v lásce, pamatovat
znamená nosit v srdci (ricordare), nezapomenout, kdo
miluje nás a koho jsme povoláni
milovat. A přece tato jedinečná
schopnost, kterou nám daroval
Pán, je dnes poněkud oslabena.
V uspěchanosti, do níž
jsme ponořeni, nám,
jak se zdá, mnoho lidí
a mnoho faktů uniká.
Rychle
obracíme
stránky; dychtíme po
novostech, ale jsme
chudí na vzpomínky.
Pálením
vzpomínek
a
chvilkovým
prožíváním riskujeme,
že
zůstaneme
na
povrchu, v proudu následujících
věcí, nevydáme se na hlubinu a
připravíme se o měřítko, které
nám připomíná, kdo jsme a kam
jdeme. Vnější život se pak stane
útržkovitým a ten niterný
netečným.
Dnešní slavnost nám však
připomíná, že v této životní
útržkovitosti nám vychází Pán
vstříc
přívětivou
křehkostí,

kterou je eucharistie. V Chlebu
života nás přichází navštívit Pán
a stává se skromným pokrmem,
který uzdravuje láskou naši
paměť stonající uspěchaností.
Eucha-ristie je totiž památkou
Boží lásky. „Připomínáme si
památku
Jeho
umučení“
(Nešpory ze slavnosti Těla
a
Krve
Páně,
antifona
k Magnificat), Boží lásky k nám

– ta je naší silou a naší oporou na
cestě. Proto nám tolik prospívá
eucharistická památka: není to
abstraktní,
studená
a povrchní vzpomínka, nýbrž
živá a útěchyplná památka Boží
lásky. Paměť anamnestická a mimetická. V eucharistii je veškerá
chuť Ježíšových slov a gest,
příchuť Jeho Paschy, vůně Jeho
Ducha. Jejím přijímáním se nám
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do srdce vtiskuje jistota, že On
nás miluje. A když to říkám,
myslím zejména na vás, děti,
které zanedlouho přistoupíte
k prvnímu svatému přijímání a je
vás tady hodně.
Eucharistie v nás tak
formuje
vděčnou
paměť,
abychom v sobě rozpoznávali, že
jsme děti milované a sycené
Otcem; svobodnou paměť, aby
Ježíšova láska, Jeho odpuštění
zahojilo rány minulosti a zacelilo
vzpomínky
na
utrpěná
i
způsobená příkoří; trpělivou
paměť, abychom v protivenstvích
věděli, že Ježíšův Duch zůstává
v nás. Eucharistie nám dodává
odvahu: i na té nejneschůdnější
cestě nejsme sami, Pán na nás
nezapomíná a pokaždé, když za
Ním přijdeme, občerství nás
láskou.
Eucharistie nás upamatovává, že nejsme jednotlivci,
nýbrž tělo. Jako sbíral lid na
poušti manu spadlou z nebe
a sdílel ji v rodině (srov. Ex 16),
tak nás svolává Ježíš, nebeský

Chléb, abychom jej přijímali
společně a sdíleli mezi sebou.
Eucharistie není svátost „pro
mne“, je to svátost mnohých,
kteří tvoří jediné tělo; věřící,
svatý Boží lid. Připomíná nám to
sv. Pavel: „Protože je to jeden
chléb, tvoříme jedno tělo, i když
je nás mnoho, neboť všichni
máme účast na jednom chlebě“
(1 Kor 10,17). Eucharistie je
svátost jednoty. Kdo ji přijímá,
nemůže nebýt tvůrcem jednoty,
protože se v něm, v jeho
„duchovní DNA“ rodí budova
jednoty. Ať nás tento Chléb
jednoty uzdraví z ambic ovládat
druhé, z chtivosti hrabat pro
sebe, z rozněcování nesouhlasu
a ze šíření kritik; ať v nás vzbudí
radost ze vzájemné lásky bez
řevnivosti, závisti a zlomyslných
řečí.
A nyní, žijme eucharistii,
klaňme se a děkujme Pánu za
tento svrchovaný dar: živou
památku Jeho lásky, která z nás
činí jedno tělo a vede k jednotě.

Eliška Pometlová
Svátost upamatování. Dostupné z
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=25929> [cit. 2018-05-23]
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Červen L. P. 2018
4. 6.
5. 6.

7.30
18.30
7.30

6. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.

18.30
18.30
18.30
7.00
8.00

10. 6.

11. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.

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

17. 6.
11.00
11.30
14.00

Za rodiče Lédlovy a celý rod
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Za rod Rymešů a Jajtnerů
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše
v očistci
Nové Dvory
Za rodinu Březinovu a Macálkovu
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Za rodiče Bencovy, dceru Marii a snachu Marii
Neposkvrněné Srdce Panny Marie
Na dobrý úmysl
10. neděle v mezidobí
Za Otakara Veselého, rody z obou stran a duše
v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost
Památka sv. Barnabáše, apoštola
Za Antonína Šrámka
Za Josefa a Marii Sobotkovy a celý rod
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Za rodinu Tabaroni
Olešenka
Za živé i zemřelé z rodu Linhartů, Nováků a Zadáků
Za Marii Kasalovou, manžela, rodiče a sourozence
Za rodiče Holcmanovy, jejich děti a celý rod
11. neděle v mezidobí
Za Marii Syberovou, bratry a celý rod
Za Josefa a Marii Bořilovy, jejich děti, vnuka Lukáše
a celý rod
Stříbrné Hory
Poutní mše sv. v České Jablonné
Žižkovo Pole
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18. 6.

18.30
7.30

19. 6.

18.30
7.30

20. 6.
19.00
21. 6.

18.30

22. 6.
23. 6.

18.30
7.00
8.00
9.30

24. 6.
11.00
18.30
25. 6.

7.30

26. 6.

18.30

27. 6.

7.30
18.30

28. 6.

18.30

29. 6.

8.00
18.30

30. 6.

7.00

1. 7.

Za farnost
Za dar života a zdraví
Za Jaroslava Horského, rodiče, celý rod a duše
v očistci
Za Jarmilu Holubovou, Boženu Tománkovou a Květu
Havlíčkovou
Dolní Jablonná
Památka sv. Aloisie Gonzagy, řeholníka
Za Márii Močubovou, sourozence, rodiče a duše
v očistci
Za Jiřího Staňka, rodiče a bratry
Za Václava Henzla a živé i zemřelé z celého rodu
Slavnost narození sv. Jana Křtitele
Za Pavlínku Sáblíkovou, rozenou Bořilovou
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
Stříbrné Hory
Za farnost
PŘIBYSLAVSKÁ POUŤ
Za rodinu Lysých, Pelikánovu, Krechlerovu
a Dohnalovu
Za rodiče Podrázkovy, syna Viléma, Pavlu Šlérkovu
a Libuši Koněrovu
Za rodinu Prokešovu, živé i zemřelé z toho rodu
Česká Jablonná
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Za dr. Jiřího Procházku, rody z obou stran a duše
v očistci
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Za živou a zemřelou rodinu Bukovský a duše v
očistci
Za Bohuslava a Alenu Staříkovy, rodiče a sourozence
a duše v očistci
13. neděle v mezidobí

8.00
14

9.30
11.00
14.00
18.30

Na poděkování za 30 let varhanické služby
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na červen 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: Sociální sítě
Aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v
jejich odlišnosti.
2. evangelizační úmysl: Za poslání laiků
(Úmysl nebyl zveřejněn v době vydání čísla Římsy.)
3. národní úmysl:
Abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu neselhávajícího
Boha (srv. Žl 91/90).
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
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Vychází za technické podpory firmy ACO Industries k. s., Přibyslav
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