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Svou cest svěř Hospodinu, doufej v Něho,
On sám bude jednat.
(Žalm 37,5)

Lešení kolem kostela | červenec 2018
foto Eva Bártová

Slovo kněze

Touha po moudrosti
Milí farníci!
Při slavnosti sv. Václava čteme text z knihy moudrosti, který
vypráví o východiscích správného vládnutí. Před volbami velmi
příhodný text. Už se těším, jak budu moci poprvé jako novopečený
občan Přibyslavi a právoplatný volič přispět svým voličským hlasem.
Vláda a politika by měly být starostí o lid a službou. Služba se vždy
řídí nějakým kodexem nebo etickými principy. „Vládcové, k vám se
obracejí má slova, abyste se naučili moudrosti a neklesli… Vždyť sama
obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách se jim ukazuje s přízní
a při každé myšlence jim vychází vstříc. Neboť její začátek je zcela
upřímná touha poučit se, chtít se poučit je láska k ní, láska k ní je
zachovávat její přikázání, dbát o přikázání je zajistit si nesmrtelnost,
nesmrtelnost pak dává místo u Boha. A tak touha po moudrosti přivádí
ke kralování. Vládcové lidí, když se tedy těšíte z trůnů a žezel, ctěte
moudrost, abyste kralovali navěky.“ Funkční období se v Bibli
politikům nabízí bez omezení v čase… Ovšem za jasně stanovených
podmínek. A stejné podmínky platí pro každého z nás. Protože každý
se svým způsobem podílí na uspořádání vztahů, věcí a poměrů ve svém
okolí. Se začátkem školního roku můžeme (můžeme?) sdílet nadšení
prvňáčků nastupujících do školních lavic. Nebo možná ještě ryzejší
nadšení předškolních dětí s jejich otázkami „A proč…?“.
Neboť začátek moudrosti je upřímná touha poučit se, jak říká
Bible. Vzbudit v sobě upřímnou touhu a hlad po moudrosti je v době
„blahobytné, plastové a prospěchářské“ trochu svízel. Každý ať přitom
ale myslí na sebe, ne na souseda. Zkusme se zase podívat na svět tak,
jako kdysi. S nadšením a úžasem nad zázrakem tvorstva, nad
schopností člověka milovat, nad záštitou, kterou člověku poskytuje
Bůh, který ho k lásce stvořil. S touhou ptát se a být zvídavý. Ne tolik
na to kdo, kde, s kým a jak. Spíše se potřebujeme vrátit k onomu
dětskému „proč“. Vyjít ze světa samozřejmých odpovědí. Proč jsem tu
tady a teď? A proč nejsem šťastný, jak bych chtěl být. Proč nedokážu
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milovat? Kde se stala chyba, že na konci všeho číhá prázdno? Ať už
jsou peníze, majetek a plná lednice, nebo i když nejsou. Člověk dříve
nebo později objevuje svou samotu. Jakkoli může být obklopen lidmi.
Protože člověk přestává být sám teprve, až pochopí, že hladoví po
Jiném. Jistě i po lásce druhých a po tom lásku projevit. Ale hluboko
vevnitř nás ze samoty může vytrhnut jedině On. Touha po poučení
a moudrosti se překrývá s voláním našeho vlastního srdce. Které
hladoví po naplnění, které mu nejsme schopni zajistit. Můžeme mu jen
vycházet vstříc svou snahou. Jedině Bůh může naplnit touhy člověka,
a to jen toho, kdo otevře, když klepe. Kdo vidí a slyší. Když nás
vyzývá den co den ke spojení se sebou. Ať skrze květinu u silnice,
úsměv dítěte, smutek toho, kdo něco ztratil, nebo trpí. Skrze vlastní
opuštěnost. Kéž bychom v tomto smyslu byli i my političtí. Žili
s vědomím odpovědnosti za to, co se v nás ozývá a za sténání, které se
ozývá z niter druhých.
P. Pavel Sandtner
Pastorační plán

Akce na měsíc září 2018
1. 9.
2. 9.
8. 9.
9. 9.
15. 9.
21.-23. 9.
23. 9.
30. 9.

Žehnání školních pomůcek
9.30 1. sv. přijímání;
14.00 poutní mše sv. v Olešence;
Sbírka na církevní školství
Mlékárenské slavnosti
Městské slavnosti – mše svatá na náměstí v 9.30
Farní zájezd Čechy půldenní (Křemešník, Číhošť)
Přibyslavské Nocturno
11.00 poutní mše sv. ve Stříbrných Horách
11.00 poutní mše sv. v Žižkově Poli
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Návštěvy nemocných září 2018
Návštěvy nemocných v měsíci září zajistí P. Antonín.
Mariánská poutní místa

Malé Svatoňovice

Soška Sedmiradostné Panny Marie svatoňovické pochází od
lidového řezbáře, chromého rolníka Jana Karáska. Zhotovil ji v roce
1715 pro Václava Šrebera, který ji vyvěsil v neděli 27. října 1715
v dřevěné skříňce na suchou třešeň, která stála nad sedmi pramennou
studánkou, která byla známa od nepaměti. Už za třicetileté války se zde
lidé ukrývali. Za pět dní po vyvěšení sošky zde došlo k uzdravení
člověka, který měl epilepsii a chromé nohy i ruce. Roku 1716, po
sedmi letech, kdy byla třešeň suchá, tak na svátek sv. Jana Křtitele
(24. června) rozkvetla na sedmi větvích a na sv. Václava (28. září) se
na ní červenaly třešně. Návštěvnost studánky stoupala a nestačila
vzrůstajícímu zájmu poutníků. V květnu 1830 dřevěná část byla
zbourána a roku 1831 přestavěna na kostel.
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Poutní kostel Sedmi radostí
Pozvánky
Panny Marie je situovaný na svahu
poblíž studánky s pramenem dobré
Kněžské svěcení
vody jako barokní stavba z roku
22. 9. 2018 v 9.30
1733. Dne 30. května 1734 byl
Hradec Králové
kostel benedikován a zasvěcen ke
cti Sedmi radostí Panny Marie. Do
něho na hlavní oltář byla přenesena
Svěceni budou
soška Panny Marie. Na začátku
Jan Lukeš
a
Petr Vtípil.
června 1832 byla postavena
Světitelem je
kazatelna a dva postranní oltáře.
Mons.
Jan Vokál,
Nad portálem je slepé půlkruhové
biskup královéhradecký.
okno a nad ním letopočet 1830.
Nyní v čele presbytáře stojí hlavní
oltář Panny Marie Sedmiradostné z roku 1886. Uprostřed retabla za
skleněnou výplní je plastika svatoňovické Madony. Zdobená kasička
na přední straně má oválné pouzdro s ostatky svatého Jana
Nepomuckého, které se dávají poutníkům k líbání. Odívána bývá
novodobým pláštíkem z textilií. Kolem rámu zasklené skříňky je
figurální výzdoba soškami desíti andělů nesoucích různé hudební
nástroje. Holubička nad nimi znázorňuje Ducha svatého. V bočních
nikách hlavního oltáře jsou sochy slovanských věrozvěstů.
Kostel je otevřen půl hodiny před začátkem bohoslužeb. Doba
bohoslužeb není vhodná k prohlídce kostela. Větší organizované
skupiny si mohou telefonicky domluvit prohlídku kostela předem.
Kaple nazývaná Studánka je přístupná po celý rok. Samostatné potrubí
přivádí vodu ze studánky do průčelí kaple, kde si ji můžete nabírat do
vlastních nádob. Hlavní pouť se slaví 15. srpna v den slavnosti
Nanebevzetí P. Marie a v neděli po 15. srpnu. Také jsou mše sv. v 8.30
h. na první soboty v měsíci a po nich je příležitost k uctění sošky
P. Marie.
Zdeněk Matějka
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Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Nepřítomnost v září
Na doporučení odborných lékařů a vzhledem k určitým následkům
odjedu po prodělaných operacích v měsíci září na podpůrnou léčbu
pohybového aparátu do lázní Jáchymov. Vracet se budu na začátku
října. Ve farnosti bude zůstávat pan kaplan Antonín. Těším se, že po
návratu budu poněkud výkonnější a fyzicky zdatnější než teď.
Prostor „za kostelem“
U jižního vchodu kostela vzniká velký nepořádek. Zejména vlivem
jednání, které k místu ani kultuře nemá patřičný vztah. Tedy ani
dostatek úcty k lidem, které tyto prostory chtějí používat a kulturní
hodnoty jsou si vědomi. Nejsem proti setkávání lidí, ale jsem proti
takovému setkávání, které omezuje na svobodě všechny ostatní
návštěvníky kulturní památky a jejího okolí. Konzumuje se zde
alkohol, pobíhají tu psi, náhrobní kameny se stávají stolky
i postelemi, kolem se válí všechno možné, jak to odpadne od ruky.
Nemluvě o tom, že tam někteří vykonávají svoje potřeby.
Jsme rádi, že kostel tolik přitahuje. Jen budeme jistě všichni radši,
když se na posvátné půdě někdejšího hřbitova budeme držet
zásad slušných lidí. Abychom někdejší prostor hřbitova a nynější
prostor kulturní památky chránili, a ještě více bezpečnost lidí, kteří
se kolem kostela vyskytují patřičně, budou všechny náhrobky
výhledově přemístěny. Prostor je dočasně upraven tak, aby
k nepatřičnému používání náhrobních kamenů a hromadění
nepořádku kolem nedocházelo.
Úklid v kostele a na faře
Děkuji všem, kteří obětavě uklízíte na faře a v kostele. Kdybyste byli
ochotni pomoci s touto službou, třeba jste to ještě nikdy neudělali,
vaší dobročinnosti neklademe překážky. Prostory, které se uklízí,
slouží farnosti. V bytech kněží farníci běžně neuklízí. To si musí
zajistit kněží sami.
6

Biřmování
Po 5 letech budeme mít ve farnosti opět biřmování. Pravděpodobně
v říjnu příštího roku, podle možností pana biskupa. Příprava
a přihlašování začne během října 2018 po mém návratu z lázní.
V příští Římse bude o biřmování pojednáno.
Příprava bude otevřena všem pokřtěným od 16. roku věku.
Výjimečně po posouzení knězem i mladším, ne však pod hranici
14 let. Horní hranice je omezena věkem člověka, tedy asi 120 let .
Zájezd k pražskému Jezulátku
Plánovaná pouť 15. září se z rozhodnutí rady farnosti ruší. Předběžně
si promyslete, zda s námi pojedete na říjnovou vlakovou pouť do
Prahy k pražskému Jezulátku 6. října. Místenky do vlaku zajistíme.
Podrobnosti se dozvíte v pravý čas z ohlášek. Pouť bude
naplánována tak, aby starší účastníci nemuseli příliš běhat po městě.

Pozvánka
Milí farníci. Dá-li Pán, rád bych s Vámi všemi oslavil 40. narozeniny.
A to v neděli 28. 10. 2018. Za všechny dary, které nám všem Pán dává,
poděkujeme mší svatou ve 14.00 hodin. Po ní přijďte na občerstvení
a oslavu na farním dvoře. Těším se na Vás

P. Pavel Sandtner

Vyučování náboženství ve škole
Vyučování náboženství ve škole začne ve dvou vlnách. Třídy,
které bude vyučovat Mgr. Ludmila Kachlíková (2., 4., 5., 6.) začnou
třetí týden v září, tedy od středy 12. 9. 2018. Ročníky, které budu
vyučovat sám (1., 3., 7.-9.), začnou až v měsíci říjnu. Budu totiž na
zmíněné léčbě v lázních. Začátek bude upřesněn. Věnujte prosím
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pozornost začátkům vyučovacích hodin. Náboženství se většinou
vyučuje v odpoledních hodinách. Začátek je často nastavený tak, aby si
děti mohly dojít na oběd. Takže ne zcela dle běžného času zvonění.
V tabulce zvýrazněno tučně.
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.

Den
pondělí
středa
pondělí
středa
čtvrtek

6.

čtvrtek

7.-9.

čtvrtek

Čas
11.35 – 12.20
13.15 – 14.00
12.45 – 13.30
12.25 – 13.10
12.25 – 13.10
1. týden 11.35 – 12.20
2. týden 13.30 – 14.15
7.00 – 7.45

Vyučující
Mgr. Pavel Sandtner
Mgr. Ludmila Kachlíková
Mgr. Pavel Sandtner
Mgr. Ludmila Kachlíková
Mgr. Ludmila Kachlíková
Mgr. Ludmila Kachlíková
Mgr. Pavel Sandtner
P. Pavel Sandtner

Pozvánka

Přibyslavské Nocturno 2018
V sobotu 22. září zaplní farní zahradu
a přilehlé budovy svým programem festival
Přibyslavské Nocturno.
Devatenáctý ročník bude přístupný od 14.00
a zahájen bude v 15.00 vystoupením ZUŠ Polná
- 3xjinak - žáci ZUŠ Polná pod vedením Jakuba
Šnýdla. Následovat bude od 16.00 divadlo nejen
pro děti - Golem - v podání herce Tomáše
Podrazila.
Odpolední
část
programu
uzavře
v 17.00 přednáškou a diskuzí kněz Ladislav
Heryán - hovořit bude na téma "Ježíš a černá
ovce".
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V 18.30 rozezní farní stodolu slovenská
kapela Živé kvety - rocková kapela založená
v Bratislavě s ústřední postavou Lucií Piussi.
Veronika Lehrlová od 20.00 uvede cestopis
"I cesta je cíl aneb pouť do Santiaga de
Compostela". O zakončení sobotního programu se
postará v 21.30 kladenská kapela Zrní svým
osobitým rockem.
O zbytek festivalové pohody se postará
Bistro
na
louce
s
bohatým
jídelníčkem
a nápojovým listem.
Za
záštitu
děkujeme
Římskokatolické
farnosti Přibyslav.
Za podporu děkujeme Městu Přibyslav, ACO
Industries k.s., Apoly s.r.o., Osiva a.s.,
SLÁMA - NÁPOJE s.r.o.
Vstupné na celý festival je dobrovolné!
Těšíme se na Vaší návštěvu.
Pořadatelé
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Papež František

Všechny diktatury začínají šířením pomluv
(Kázání z Domu sv. Marty, 18. 6. 2018)
Vatikán.
Destrukce
institucí nebo lidí začíná jejich
pomlouváním.
Fenomén
»pomlouvačné
komunikace«
analyzoval a pranýřoval papež
František při ranní bohoslužbě
v kapli
Domu
sv.
Marty.
Podnětem mu bylo čtení z první
knihy Královské (1 Král 21,1-16),
jež podává příběh o Nábotově
vinici. Král Achab zatoužil po
vinici svého souseda a chtěl ji od
něho odkoupit. Nábot mu však
svoje »dědictví po předcích«
odmítl prodat. „Achab, jenž byl
vrtošivý jako dítě, se proto
rozmrzel – komentoval Svatý otec
– ale na radu svojí kruté
manželky Jezabel falešně obvinil
Nábota a nechal jej odsoudit
k smrti, aby se jeho vinice mohl
zmocnit. Nábot – dodal papež – je
tedy mučedníkem věrnosti vůči
dědictví po předcích, a to sahalo
mnohem dál než k vinici samotné:
šlo o dědictví srdce.“
„Příběh o Nábotovi je
paradigmatem příběhu Ježíšova,
Štěpánova a všech mučedníků

– pokračoval papež. Všichni byli
totiž odsouzeni podle téhož
pomlouvačného scénáře. Je však
také
paradigmatem
způsobu
jednání mnohých lidí, mnohých
státních či vládních představitelů.
Začne se lží, a jakmile je dotyčný
člověk očerněn, je postaven před
soud a odsouzen. Také dnes se
v mnoha zemích používá tato
metoda: ničí se svobodná
komunikace,“ poznamenal papež
František.
„Vezměme příklad. Existuje
nějaký zákon týkající se médií
a komunikace. Ten je zrušen,
a veškerý komunikační aparát se
svěří nějaké firmě, společnosti,
která
očerňuje,
pomlouvá
a oslabuje demokratický život.
Potom přijdou soudci, aby tyto
oslabené instituce a zničené lidi
odsoudili a nastupuje diktatura.
Všechny diktatury tak začínaly,
padělaly komunikaci, aby ji daly
rukou člověku bez skrupulí, vládě,
která nemá skrupule.“
„Je tomu tak i ve všedním
životě – řekl dále papež František.
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Má-li být někdo zničen, začíná se
komunikací:
očerňováním,
pomlouváním a skandalizováním.
„Sdělování skandálů je
skutečnost mimořádně a velice
vábivá. Skandály vábí. Dobré
zprávy nikoli. Dobré zprávy
nejsou vábivé. O někom se řekne
»ano, hezky to udělal« a tím to
končí, ale když jde o skandál, tak:
»Viděl jsi?! Viděls to! Viděls co
tamten udělal?! To tak nejde
dál!« A tak se komunikace
rozrůstá, a dotyčný člověk nebo
nějaká instituce končí v troskách.
Nejsou nakonec souzeni lidé,
nýbrž trosky lidí či institucí,
protože se nemohou bránit.“
„Vábivost
skandálu
v rámci komunikace zahání do
kouta - pokračoval papež – to
znamená ničí, jako se to stalo
Nábotovi. Příkladný je také
příběh svatého Štěpána, který
pronáší dlouhou promluvu na
svoji obhajobu, ale jeho žalobci
jej začnou kamenovat, aby
nemuseli poslouchat pravdu.
Takové je drama lidské chtivosti.

Mnoho
lidí
bývá
ničeno
zlovolnou komunikací.
„Mnozí lidé, mnohé země
byly
zničeny
zlovolnými
a pomlouvačnými diktaturami.
Pomysleme na diktatury minulého
století.
Pomysleme
na
pronásledování židů například.
Komunikace pomluv proti židům
přivedla židy do Auschwitz,
protože si údajně nezasloužili
žít... To je hrůza! Ale hrůza se
děje
i
dnes,
v malých
společnostech,
mezi
lidmi
a v mnoha zemích. Prvním
krokem je zmocnit se komunikace,
a po devastaci následuje soud
a smrt.“
„Apoštol Jakub (Jak 3,1-12)
mluví o smrtonosné schopnosti
zlovolné komunikace. Promysleme
proto
znovu
příběh
o Nábotovi z první knihy
Královské a vzpomeňme na
spousty lidí a zemí zničených
množstvím diktatur jednajících
v bílých rukavičkách“ – končil
papež František ranní kázání
v kapli Domu sv. Marty.
Eliška Pometlová

Všechny diktatury začínají šířením pomluv. Dostupné z
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27832> [cit. 2018-08-22]
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Fotogalerie

Ohlédnutí prázdninami

1
12

2

2

3

4
13

1 Dětský tábor v Brtnici | 28. 7.-3. 8. 2018 | Marie Blažíčková
2 Mše sv. po návratu otce Pavla | 7. 8. 2018 | Stanislav Močuba
3 Nový procesní křížek | 22. 7. 2018 | Eva Bártová
4 Stavění lešení k sochám | 14. 7. 2018 | Stanislav Močuba

Mše svatá

Vysvětlení částí mše sv. (Petr Šabaka)
Slovo ke společnému slavení liturgie
Cokoliv děláme často, opakovaně, denně, tomu hrozí, že to
budeme dělat s rutinou, formálně a bezobsažně. To je třeba mít na
mysli i tehdy, jde-li o tak posvátnou činnost, jakou je liturgie – slavení
mše svaté. (…)
Abychom správně pochopili, o co vlastně při mši svaté jde, je
třeba předeslat, že slavení liturgie je dílem Ježíše Krista Velekněze
– prostředníka mezi Bohem a lidmi. On nás nejen reprezentuje, ale
připojuje k sobě, abychom ji slavili spolu s ním. Proto je kněz vázán
předpisy a schválenými modlitbami. Vyslovuje, že slaví liturgii v
jednotě s papežem a biskupem místní církve, čímž se zaručuje, že
jednotlivá mše svatá slavená v posledním vesnickém kostelíčku je
záležitostí celého universálního (katolického) společenství. Svým
kněžským svěcením má účast na jediném kněžství Velekněze Krista.
Při slavení mše, v níž dále trvá oběť kříže, je Kristus skutečně přítomen
1) v samotném shromáždění: (Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam
jsem uprostřed nich Mt 18,20), 2) v osobě sloužícího kněze (je
nositelem kněžství Kristova), 3) ve svém slově a 4) podstatně a trvale
pod eucharistickými způsobami.
Mše svatá je složena ze čtyř částí na sebe bezprostředně navazujících:
a) Úvodní obřady
b) Bohoslužba slova
c) Bohoslužba oběti (Slavení Eucharistie)
d) Závěrečné obřady
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Vstupní obřady
Před oltářem s Nejsvětější Svátostí oltářní všichni společně
pokleknou (bez úklony hlavou). Předstoupí před obětní stůl a pozdraví
oltář úklonou (celebrant i ministranti), kněží a jáhni oltář políbí
(případně hlavní celebrant okouří oltář a kříž).
Během tohoto vstupu se zpívá vstupní antifona, (může ji
nahradit i píseň), pokud se nehraje, přečte lektor vstupní antifonu
z misálu, pokud to není možné, říká ji kněz po pozdravu věřících.
Předsedající pozdraví shromážděný lid a lid odpovídá. Zde je možno
krátce uvést do liturgie dne. Následuje úkon kajícnosti s chviličkou
ticha na zamyšlení a závěrečná prosba o odpuštění (při slavnostních
bohoslužbách je možno nahradit obřadem Pokropení lidu – asperges.)
Kyrie eleison a Sláva na výsostech Bohu – zpívané nebo
recitované. Vstupní modlitba. Kněz vyzve: „Modleme se“.
Všichni setrvají s knězem ve chvilce mlčení, aby si uvědomili,
před koho předstupují a připravili si v duchu své prosby. Zvoláním
„Amen“ – přijímá lid tuto modlitbu za své. Tím končí vstupní obřady
a začíná bohoslužba slova.
Během celých vstupních obřadů všichni stojí. Pokud je zpěv
ordinária příliš dlouhý, může celebrant vybídnout shromáždění, aby se
posadilo.

Bohoslužba slova

Průběh
Druhá část mše svaté se nazývá bohoslužba slova.
Vyvrcholením této části je čtení z evangelia. Bohoslužba slova se
uzavírá modlitbou věřících, tak zvanými přímluvami. Nejprve
projdeme jednotlivými částmi a budeme se ptát po jejich smyslu
a místě, které v bohoslužbě slova zaujímají. Pak si řekneme něco
k úkonům a postojích, které zaujímáme a nakonec uvedeme několik
technických podrobností.
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Jednotlivé části
Lektor, který předčítá, propůjčuje svůj hlas Kristu, který ve
shromáždění chce promluvit. Lektoři předčítají hlasitě, zřetelně
a pozorně. Takovýto způsob přednesu napomáhá k správném sdělení
Božího slova. Před čteními mohou být zařazeny i krátké, výstižné,
jednoduché, přiléhavé, stručné, pečlivé, připravené a vhodné úvody,
zvláště před prvním čtením.
Responsoriální žalm se má zpravidla zpívat. „Zpěv žalmu anebo
i jen odpovědi velmi napomáhá k pochopení duchovního smyslu žalmu
a poskytuje látku k rozjímání.“ Žalm totiž reaguje na obsah prvního
čtení, je jakousi odpovědí, či prohloubení slyšeného. Věřící mají právo
i v tomto případě na aktivní a plnou účast při zpěvu odpovědi žalmu.
Z toho plyne, že musí porozumět slovům a naučit se melodii odpovědi.
Dvakrát do roka se zpívá tzv. sekvence. Je vložena za druhé
čtení, před Alelujový verš. Alelujový zpěv tedy doprovází příchod
Krista Slova a Učitele, v podobě evangeliáře, který nese jáhen nebo
kněz k ambónu. Toto zvolání tvoří samostatný obřad či úkon, jímž
shromáždění věřících vítá Pána, který k němu má promlouvat,
pozdravuje ho a zpěvem vyznává svou víru. Toto zvolání zpívají
všichni vstoje.
Předčítání evangelia je vyvrcholením bohoslužby slova. Věřící
vyznávají i svým postojem (vstoje), že Kristus je mezi nimi přítomen.
Evangeliáři se prokazuje úcta (úklonou, políbením, okouřením,
evangeliářem může biskup i žehnat).
Homilie jedním z nejstarších součástí Bohoslužby slova.
Navazuje tak na prastarou synagogální praxi. Za první křesťanskou
homilii můžeme považovat Ježíšovo vystoupení v nazaretské synagoze
(Lk 4). Homilie má pomoci věřícím pochopit poselství Božího slova
„teď a tady“.
„Vyznání víry má za cíl, aby všechen shromážděný lid
odpověděl na Boží slovo zvěstované ve čteních z Písma svatého
a vyložené v homilii a aby se pronášením pro slavení liturgie
schváleného textu shrnujícího nauku víry připamatoval tajemství víry
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dříve, než ji začne slavit v eucharistii.“ Vyznání víry recitují všichni
společně, nebo na dva chóry anebo může být zpíváno všemi nebo
střídavě se scholou.
„V přímluvách neboli modlitbě věřících odpovídá lid na Boží
slovo s vírou přijaté a vykonává poslání svého na křtu přijatého
kněžství tím, že prosí Boha za spásu všech lidí.“ Přímluvy se mohou
zpívat. „Pronášené úmysly ať jsou střízlivé, sestavené s rozumnou
volností a stručností a ať vyjadřují prosby celého společenství.“ Je
dobré mít na paměti tradiční pořadí proseb: 1) za potřeby církve; 2) za
státní představitele a spásu celého světa; 3) za ty, které tíží jakékoli
nesnáze; 4) za místní společenství.
Poslední nezbytnou (!) odpovědí na slyšení Božího slova je
hlásání: „Všichni věřící křesťané se stali křtem a biřmováním v Duchu
svatém hlasateli Božího slova, dostali schopnost naslouchat, a proto
mají povinnost zvěstovat Boží slovo v církvi a ve světě především
svým životem.“

Postoje, úkony, odpovědi
Shromážděný lid poslouchá první čtení, responsoriální žalm,
druhé čtení a homilii vsedě. Během zpěvu sekvence, alelujového verše,
evangelia, vyznání víry a modlitby věřících shromáždění stojí, aby tak
vyznali i svým postojem (vstoje), že Kristus je mezi nimi přítomen.
Když se před evangeliem zpívá sloka písně, všichni sedí. Stojí pouze
na zpěv Alelujového verše.
Na výzvu lektora „slyšeli jsme slovo Boží“ odpovídá „Bohu
díky“. Na výzvu jáhna nebo kněze, který čte evangelium „slyšeli jsme
slovo Boží“ odpovídá „chvála tobě, Kriste“.
Když jáhen nebo kněz, který čte evangelium, oznámí „slova
svatého evangelia podle…“ všichni označí křížem své čelo, ústa
a srdce. Význam tohoto znamení by mohl být vyjádřen jako:
„Rozumem poznávám a ústy vyznávám to, co v srdci věřím“.
Odpověď na prosby může být různá: tiché setrvání v modlitbě,
nebo nejčastější „prosíme tě, vyslyš nás“, ale mohou být užity i jiné
výzvy, jako například „Pane, smiluj se“ nebo jiné.
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Boží slovo
Ten, kdo má úkol přednášet Boží slovo, měl by si ho dopředu
přečíst. Varhaník je zodpovědný za zpěv responsoriálního žalmu. Je
tedy i jeho úkolem seznámit věřící s odpovědí, zvláště pokud je
složitějšího nápěvu. Shromáždění věřící by měli zaměřit veškerou svou
pozornost na čtené Boží slovo. Neměli by se zaobírat jinou činností.
Jsme přítomni velikého tajemství, kdy Bůh k nám promlouvá. Je proto
vhodné vyvarovat se jakékoli uspěchanosti či zbrklosti. Božímu slovu
nasloucháme pozorně a s vnitřním tichem, kterému napomáhají
okamžiky ticha například po přečtení evangelia nebo po homilii.

Bohoslužba oběti

Příprava oltáře a darů
Bohoslužba oběti začíná ritem přípravy darů, dříve nazývané
offertorium. Úvod do misálu říká: Je vhodné, aby spoluúčast věřících
byla vyjádřena přinášením chleba a vína k slavení eucharistie nebo
i jiných darů ve prospěch kostela a chudých.
Dary jsou symbolickým vyjádřením celého shromáždění, které se
sjednocuje se s Kristovou obětí.
Dvě modlitby doprovázející gesto kněze, který pokládá na
připravený oltář chléb a víno, jsou vzaty z Didaché. Ritus mytí rukou je
tradicí misálu Pia V. (od 16. stol.) a výzva kněze „modleme se, bratři,
aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci všemohoucímu“ je z 8. stol.

Eucharistické modlitby
Eucharistická modlitba není pouhou modlitbou, pouhou „obětí
chvály“, ale je to aktualizace skutečnosti: Kristovy velikonoční oběti.
V užívání jsou různé termíny pro eucharistickou modlitbu: „anafora“
(přinést k obětování), „canon“ – kánon nebo „prex“ – modlitba.
Římská liturgie znala pouze jedinou eucharistickou modlitbu,
tzv. římský kánon, text, který byl formulován mezi koncem 4. až 7. stol
a od pontifikátu Řehoře Velikého (+ 604) se už neměnil. Během
liturgické reformy II. vatikánského koncilu, kdy koncilní otcové byli
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konfrontováni s bohatostí antických anafor, rozhodl se papež Pavel VI.,
aby byly vytvořeny další eucharistické modlitby pro římský kánon.
Lid se účastní jednak tím, že se s vírou a vnitřně se připojuje ke
slovům a gestům kněze, jako i předepsanými aklamacemi Svatý,
Tajemství víry a závěrečné Amen.

Preface
Dialogem před prefací začíná eucharistická modlitba. Tento dialog
celebranta se shromážděním je velmi starobylý. Preface je důležitou
součástí liturgie, protože jestliže eucharistie církve je napodobováním
úkonu Krista a poslušností jeho přikázání, pak preface napodobuje úkon
Krista, který vzdává díky. Smyslem této modlitby je spojení celého
shromáždění věřících s Kristem ve vyznávání velikých činů Božích. Lid
děkuje ústy celebranta a odpovídá chvalozpěvem Svatý.

Sanctus
Zpěv Svatý vchází do římské liturgie v polovině 5. stol.
z antiošské liturgie.
Sabaoth je možné přeložit, jako Pán zástupů. Zástupy je obrat pro
církev vítěznou a všechny andělské kůry. Sláva je viditelnou
manifestací Božího majestátu. Hosana je pořečtěné hebrejské zvolání,
které bychom mohli překládat jako „zachovej“ nebo „ať žije“. Volání
se vztahovalo na Boha, který měl dát šťastný prospěch.
Církevní otcové vnímali liturgii jako nebeskou, protože pravý
chrám je v nebi. Oltář obklopují andělé. Jejich úkolem je také zpívat
chvalozpěv. My se k jejich chválám připojujeme. Svatý si můžeme
rozdělit do následujícího schématu: Jako klanění, okouzlení, zvolání,
požehnání a konečného zvolání.

Epikléze
Epikléze je slovo řeckého původu a znamená „svolávat“. Přesně
řečeno je to prosba, aby Bůh poslal svého Ducha, který promění chléb
a víno v Tělo a Krev Pána Ježíše. V eucharistické modlitbě jsou
přítomny dvě. První je pronášena nad dary (tzv. posvěcující) a druhá je
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určena těm, kdo budou posvátné dary přijímat, aby je Duch sjednotil.
Gesto, které doprovází slova první epikléze je vtažení ruky.

Zpráva o ustanovení a proměnění
Právě těmito slovy a úkony Kristovými se koná oběť, kterou
Kristus ustanovil při poslední večeři, když obětoval své tělo a krev pod
způsobami chleba a vína, dal je apoštolům k jídlu a pití, a dal jim
příkaz, aby nepřetržitě slavili toto tajemství.
Nacházíme čtyři novozákonní texty o ustanovení eucharistie:
1 Kor 11, 23-26; Lk 22, 15-20; Mk 14, 22-25; Mt 26, 26-29. A k nim
se přidává ještě Jan 6, 51-57; Lk 24, 13-35; 1 Kor 10, 14-22 pro svou
tematičnost.
Proměnění bychom neměli chápat jako chemickou proměnu, ale
jako metafyzickou. Mění se totiž podstata materie, ne akcidenty.
Samozřejmě platí, že i akcidenty ovlivňují reálnou přítomnost (například
pokud proměněné víno zoctovatí, již se nejedná o Krev Páně).
Pokračování v říjnovém čísle.
Eva Bártová
Zkráceno dle článku Vysvětlení částí mše. Dostupné z
<http://www.pastorace.cz/tematicke-texty/vysvetleni-casti-mse-petr-sabaka> [cit. 2018-08-20]

Podpora manželství

Petice na podporu manželství
U bočního oltáře Panny Marie je i v září možnost podepsat petici
na podporu manželství. Petice požaduje, aby v Ústavě ČR bylo
zakotveno, že manželství je svazek muže a ženy a manželství, rodina
a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů.
Eva Bártová
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Září L. P. 2018
3. 9.
4. 9.

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
7.30
18.30
7.30

5. 9.
6. 9.

18.30
18.30

7. 9.

18.30

8. 9.

7.00
8.00

9. 9.

10. 9.
11. 9.
12. 9.

13. 9.

14. 9.

15. 9.

9.30
11.00
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30

18.30

18.30
7.00
17.00

16. 9.

8.00

Na úmysl dárce
Za Františka a Ludmilu Pometlovy, rodiče
a sourozence
Nové Dvory
Za nová a stávající duchovní povolání
Za Věru Martínkovou, syna Jindřicha, Hanu
Petrovou a celý rod
Svátek Narození Panny Marie
Na dobrý úmysl
23. neděle v mezidobí
Za Jana a Jarmilu Pěchovy a celý rod, rodiče Kárníkovy,
Václava a Růženu Novotných a syna Miloslava
Mše sv. na náměstí za farnost a město
Stříbrné Hory
Za Josefa a Marii Musilovy a Zdeňka Tesaře
Za Josefa Krále
Olešenka
Památka sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve
Za Ludmilu a Jana Kunstarovy, celý rod a duše
v očistci
Svátek Povýšení svatého kříže
Na poděkování za dar života a zdraví
Památka Panny Marie Bolestné
Za rodinu Coufalovu, Vlčkovu a živé i zemřelé
těchto rodů
Žižkovo Pole
24. neděle v mezidobí
Za Anežku a Václava Hausvaterovy
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9.30
11.00
18.30
17. 9.

7.30

18. 9.

18.30

19. 9.

7.30
19.00

20. 9.
21. 9.
22. 9.

18.30
18.30
7.00

24. 9.

8.00
9.30
11.00
18.30
7.30

25. 9.

18.30

26. 9.

7.30
18.30

23. 9.

27. 9.

28. 9.

29. 9.
30. 9.

18.30

8.00
18.30

7.00
8.00

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé i zemřelé
z obou rodů i z rodu Veselých a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost
Za Marii a Jaroslava Blažkovy, sourozence a jejich
rodiče
Za Vlastu, Jaroslava a Marii Mášovy, jejich rody a
duše v očistci
Dolní Jablonná
Památka sv. Ondřeje Kim Taegon, Pavla a druhů
Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho ženu
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Za Annu a Josefa Vlčkovy
25. neděle v mezidobí
Na dobrý úmysl
Za rod Rymešů a Jajtnerů
Stříbrné Hory – poutní slavnost
Za farnost
Za Jiřího Hladíka, rodiče, rodiče Šmidrkalovy a rod
Grubauerů
Česká Jablonná
Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Za živé i zemřelé z rodu Linhartů, Nováků a Zadáků
Svátek sv. Václava, mučedníka,
hlavního patrona českého národa
Za Vladana a Antonii Holcmanovy a jejich děti
Za rodiče Štefovy, živé i zemřelé z obojí strany
a duše v očistci
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
Za P. Františka Karla, rodiče, sourozence a synovce
26. neděle v mezidobí
Za rodiče Rázlovy, syna, snachu a ten rod
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9.30
11.00
11.00
18.30

Za P. Václava Konfršta, rodiče a sourozence
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole – poutní slavnost
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na září 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: Mladí lidé v Africe
Aby mladí lidí afrického světadílu měli přístup ke vzdělání a práci ve
vlastní zemi.
2. evangelizační úmysl:
(Úmysl nebyl zveřejněn v době vydání čísla Římsy.)
3. národní úmysl:
Za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se
poklesky a nedokonalosti (srv. Žl 137/136).
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
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