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Římskokatolická farnost Přibyslav
30. září 2018 | XVIII. ročník | říjen
Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal,
dodal jsi mé duši sílu.
(Žalm 138,3)

Kaple sv. Floriána v Dolní Jablonné | září 2018
foto Stanislav Močuba

Slovo kněze

Bůh nás miluje, jací jsme
Milí bratři, sestry, milé děti,
po horkém babím létě jsme se ocitli v podzimním uvadání, byť
stále ještě v krásných teplých barvách. Jak bude čas plynout, bude
pravděpodobně sychravěji a mlhavěji, jistě ubude světla a barev
v přírodě a nejspíš i úsměvů na lidských tvářích, protože slunce
a světlo je v tom velký pomocník.
Apoštol Pavel píše ve 13. kapitole listu Korintským
o nedokonalém poznání: „Nyní vidíme jen jako v zrcadle, nejasně, ale
potom uvidíme tváří v tvář.“ V zrcadle vidí člověk skutečnost
převrácenou a těžko se orientuje. Dokážeme v něm vidět i věci, které
vůbec skutečné nejsou, protože je určuje ten, kdo se dívá. Takže někdo
se bude u zrcadla trápit, že je málo krásným, další, že je málo štíhlý,
třetí nad jinou nedokonalostí, která může být pro jiné i roztomilá, ale
pro toho, kdo se dívá do zrcadla, je to k vzteku. „Zrcadlo, zrcadlo
pověz mi, kdo je na světě nejkrásnější,“ tu větu známe z jedné
pohádky. Jenže zrcadlo zkresluje. Zrcadlí nám to, co chceme,
a neřekne to podstatné. Nepoví nám o tom, jak nás Bůh miluje takové,
jací jsme. Neřekne mnoho o kráse lidského srdce a někdy umně
zakrývá jeho ošklivost. Podzim nám může nastavovat pravdivější
zrcadlo než to, co máme v koupelně. Krása vadne, barvy blednou,
síly se ztrácejí, ubývá energie a na krajinu padá únava. Ale zdravý
strom zůstává přesto krásný. A zůstává v krajině pevně a jistě jako
její součást.
Až na vás půjdou chmury a pocit, že vás nikdo nemá rád, až se
budete cítit jako opadávající strom v plískanici a mlze, vezměte do
ruky Růženec. Panna Maria vám pomůže lépe vidět skutečnost, jaká je.
Jak miluje Bůh a jak máme milovat my. Věta o nedokonalém poznání
následuje v listě Pavlově krátce po silných slovech o lásce. Jako kdyby
i na tomto poli byly naše pohledy jaksi pokřivené a nemocné. Jak psali
různí autoři: největší Boží starostí je přesvědčit nás, že nemáme sami
sebe nenávidět.
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Kéž se necháme měsícem zasvěceným modlitbě Růžence
vyzvat k setkání se svým Pánem v přítomnosti a za pomoci naší
duchovní matky.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na měsíc říjen 2018
6. 10.
7. 10.
12. 10.
13. 10.
19. 10.
20. 10.
21. 10.
25. 10.
28. 10.

Farní zájezd k Pražskému Jezulátku
9.30 mše sv. s kázáním pro děti
Beseda s národním ředitelem Papežských misijních
děl ICLic. Mgr. Leošem Halbrštátem (farní sál)
9.00 mše sv. v DPS;
18.00 setkání PR a ER farnosti
18.30 mše sv. s dětským kázáním;
19.30 setkání starší mládeže s večeří
10.00 setkání biřmovanců;
21.00 misijní most modlitby
Misijní neděle;
Sbírka na misie
19.30 biblická hodina
14.00 mše sv. a oslava narozenin o. Pavla

Návštěvy nemocných říjen 2018
Návštěvy nemocných v říjnové pátky dopoledne podle možností
zajistí P. Pavel Sandtner a P. Antonín Pavlas.
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Mariánská poutní místa

Žarošice

Pozvánky

Požehnání
V půvabné kotlině na úpatí
meditačního parku
Ždánického lesa, mezi Slavkovem
13. 10. 2018 v 17.00
a Kyjovem, leží Žarošice. Obec
čítající tisíc obyvatel nabízí
Hronov
všechny rozmanitosti Slovácka,
jako je bohatě vyšívaný kroj, lidové
V kostele Všech svatých
mariánské poutní písně, udržované
v Hronově bude v 17. hod.
zvyky a tradice. K Žarošicím patří
sloužena mše svatá,
pouť Zlatá sobota o druhé sobotě
po které bude následovat
v září a krojované hody, konající se
slavnostní otevření
každou třetí říjnovou neděli, kdy
a požehnání meditačního
obec zaplní tisíce poutníků. První
parku při kostele.
Zahradu posvětí
písemná zmínka o obci pochází
P. Benedikt Machalík.
ze 13. století.
Autorkou
obrazů dvaceti
V Žarošicích stávaly dva
růžencových
tajemství je
kostely: poutní (zasvěcený Panně
výtvarnice Eva Skořepová.
Marii) a farní (zasvěcený sv. Anně).
Poutní měl daleko větší význam než
farní a byl známý po celé Moravě. Když se o něm dozvěděla královna
Eliška Rejčka, koupila Žarošice pro cisterciačky ze Starého Brna. Poté
Žarošicím darovala vzácnou sochu. V roce 1782 zrušil císař Josef II.
starobrněnský klášter a dne 1. srpna 1785 zakázal úplně všechny poutě.
Tím se kostel Panny Marie Ve Vinicích ztratil význam a tak byl
v r. 1786 odsvěcen. Dne 11. září 1785 byla poutníky přenesena
milostná socha Matky Boží Žarošské do farního kostela a od té doby se
všechny poutě konaly zde.
První písemná zmínka o farním kostele sv. Anny pochází ze dne
6. června 1326. V roce 1510 a 1634 kostel vyhořel a dále byl značně
zničen při drancování Švédů v roce 1645 a Turků v roce 1663 a 1683.
Začátkem 18. století byl kostel zbořen a postaven nový, který byl
9. srpna 1731 posvěcen. Dne 28. června 1797 vypukl v Žarošicích
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velký požár, který zničil nejen
kostel a faru, ale i větší část
obce. Nový kostel byl postaven
v letech 1800 až 1801
a 18. října 1801 byl vysvěcen.
Vnitřek
tvoří
tři
lodě
a v presbytáři je umístěn oltář
z umělého mramoru.
Milostná socha Matky Boží Žarošické je vyřezána z jednoho
kusu dřeva a je vysoká 142 cm. Panna Maria pravicí žehná a v levé
ruce chová Ježíška, který je oblečen do dlouhé tuniky. Vysoké čelo
Bohorodičky symbolizuje Stolici moudrosti, oči má pozdvižené jako
královna nebes s barokní korunkou z roku 1687, která zdobí i hlavu
Jezulátka. Dne 21. 5. 1995 byly Janem Pavlem II. na Svatém Kopečku
u Olomouce posvěceny nové gotické korunky. Posléze Sv. otec
Milostnou sochu korunoval.
Dominantou obce je tedy kostel sv. Anny s kaplí a přilehlou
farou, která v roce 2007 prošla celkovou rekonstrukcí. Pozornost
upoutá i originálně řešené zastřešení venkovního oltáře. Součástí areálu
je nově zbudované zázemí pro poutníky. Na prostranství za kostelem se
nachází 14 kapliček s mozaikami křížové cesty.
V letošním roce je možné navštívit:
6. říjen: První mariánská sobota v 18.30 růženec a v 19.00 mše svatá
a svátostné požehnání,
13. říjen: Mariánská pouť v 17.30 růženec a v 18.00 mše svatá
(Mons. Pavel Posád) a světelný průvod,
3. listopad: První mariánská sobota v 17.30 růženec a v 18.00 mše
svatá a svátostné požehnání,
1. prosinec: První mariánská sobota v 17.30 růženec a v 18.00 mše
svatá a svátostné požehnání v neděli bývají mše sv. v 8.00 a v 11.00.
Zdeněk Matějka
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Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Oslava 40. narozenin
Dá-li Pán, rád bych s vámi 28. 10. oslavil své čtyřicáté narozeniny
(přesněji 39,986 let). Zvu vás k účasti na mši svaté, kterou chci Pánu
poděkovat za dar života, víry a milosti kněžství i za vás všechny.
Pokračovat budeme na farním dvoře. Občerstvení bude zajištěno.
Povzbuzení před volbami
Moji milí vezměme rozum do hrsti a pojďme naplnit svou milou
občanskou a křesťanskou povinnost. Nenechejme se v žádném
ohledu chytit na přísliby ráje na zemi. Při komunálních volbách
máme jedinečnou příležitost zakřížkovat 15 jmen. Tímto způsobem
můžeme podpořit jak oblíbenou stranu, tak i jednotlivce z jiných
stran. A stejně tak jaksi poodsunout z předních míst kandidátek ty,
kteří podle vašeho zdravého úsudku městu spíše škodí, než
prospívají. Zkrátka je možné zakřížkovat si ideální zastupitelstvo
podle svých představ. Kdy jindy si může volič svou volbu takto užít?
A tak konkrétně zasáhnout do povolebního uspořádání? Přeji vám
požehnané dny, volby jsou svátkem svobody a demokracie. Kéž se
stejnou chutí a s čistým svědomím uplatníte své volební právo
i v případě senátních voleb. Svobodně a s radostí.
Modlitba nemocných přede mší svatou a měsíc modlitby Růžence
Děkuji vám, kteří vedete modlitbu Růžence za nemocné před první
mši svatou. Povzbuzuji také naše mladé, aby se nebáli připojit. Každou
první neděli v měsíci se budu snažit do předmodlování zapojit alespoň
prvním desátkem. A k modlitbě srdečně zvu zvláště v měsíci říjnu
i v jiných dnech.

P. Pavel Sandtner
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Příprava na udělování svátosti biřmování v říjnu 2019
Zvu všechny od dosaženého 15. roku věku (poněkud upřesněno
vzhledem k poslednímu listu), kteří nejsou biřmováni, k přijetí svátosti
biřmování. Horní věková hranice není stanovena. Spolu se křtem
a svatým přijímáním tvoří biřmování tři tzv. iniciační svátosti. Tedy ty,
které svátostně završují podíl učedníka na životě Mistra.
Při přípravě na udělení svátosti jde především o probuzení víry,
doprovázení ke zralému přitakání Ježíši, k životu modlitby a osobnímu
přitakání Božímu přátelství – které nás taky něco stojí. Máme se více
otevřít Božímu Slovu a konfrontovat jej s vlastním nitrem a životem.
Udělením svátosti se biřmovanci dostává milosti a pomazání Duchem,
aby jako náš Pán dokázal myslet ne tolik na to, co je na zemi, jak spíš na
to, co je shůry. A tak byl schopný vnášet do světa, co obdržel a co tolik
chybí – nezištnou lásku, bratrství, čistotu, naději a víru.
Příprava na biřmování začne 20. 10. v 10.00 hodin ve farním sále.
Bude to úvodní setkání. Na přípravu vás poprosím, abyste nosili tužku
a blok na poznámky. Nemusíte se bát, že to bude jako ve škole. Ale tu
a tam bude třeba si něco zachytit, třebas i nějaký drobný úkol na doma.
A hlava nám všem slouží v některých ohledech (mám na mysli zejména
úkoly) někdy trochu méně spolehlivě. V sakristii si můžete vyzvednut
přihlášky a průběžně je odevzdávat nejlépe do pátku 19. 10. Společně
projdeme asi 20 setkáními (to je cca dvakrát do měsíce), budeme pracovat
ve velké skupině i malých skupinkách, na přípravě se budou podílet kněží,
laici i řeholníci, jak doufám. Na přípravu máme jeden kalendářní rok.

P. Pavel Sandtner
Život ve farnosti

Aktivity pro děti
Misijní klubko (pro děti, rodiče i prarodiče)
 Letos poprvé 16. 10., potom každé 3. úterý v měsíci
od 17 do 19 hodin.
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Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří patří
do Papežského misijního díla dětí a přes celý svět staví MOST.
Jak? Svou Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí.
Zveme k účasti všechny děti od první třídy, případně
i mladší šikovné děti v doprovodu rodičů.
Vedou: Marie Pleslová, Lenka Omesová (724 739 633)

Scholička
(pro děti od 6 let)
 Každý pátek od 15.30 do 16.30.
 Můžete se těšit nejen na zpívání, ale i na hraní her
a přátelskou atmosféru.
 Vedou: Anna Omesová (731 425 322), Helena Omesová
 PS: Do scholičky sháníme hudební doprovod – pokud na něco
hrajete, ozvěte se! :)


Spolčo dětí
(děti od 10 do 13 let)
 Letos poprvé v pondělí 8. 10., pak každých 14 dní
od 17 do 18.30 hodin
 Biblické příběhy, světci jako vzory pro život, občas vyrábění
a vždycky spousta her :) Příležitost k setkávání se s kamarády
z náboženství a k poznávání nových.
 Vedou: Eliška Omesová (777 932 653), Klára Ledvinková,
Johana Malá, Veronika Málková
 Scházíme se na přibyslavské faře. Těšíme se na všechny,
a nemusí se bát přijít i děti, které do kostela nechodí :)
Mše svatá s dětským kázáním
 Každý 3. pátek a 1. neděli v měsíci, v kostele.
 Bohoslužba zaměřená na děti, s rytmickým doprovodem.
Eliška Omesová, Anna Omesová
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Papež František

Mlčení a modlitba jsou jedinou reakcí
na údajné skandály
(Kázání z Domu sv. Marty, 3. 9. 2018)
Vatikán. Sekretariát
pro
komunikaci
opětovně
začal
přenášet ranní liturgii z Domu
svaté Marty. V dnešním kázání
papež František komentoval
Ježíšův výrok o proroku, který
nebývá vítán ve
svém
domově,
a zdůraznil, že
touze
po
skandálech
a
rozkolu
je
možné čelit jedině
tichem a modlitbou.
“Pravda je
mírná a tichá. Při
setkání s lidmi,
kterým jde pouze
o
skandály
a štěpení, je možná jediná cesta,
a tou je ticho a modlitba”, řekl
papež František v kapli Domu
svaté Marty. Vyšel přitom
z dnešního Lukášova evangelia
(4,16-30), ve kterém Ježíše po
návratu do Nazareta čeká
podezíravé přijetí. Pánovo slovo,

které vykrystalizovalo do tohoto
vyprávění, poznamenal Svatý
otec, nám pomáhá, “abychom se
zamysleli nad tím, jak jednat
v každodenním životě, když se
vyskytnou
nedorozumění”.
A zároveň k tomu,
abychom
pochopili, “jak otec
lži a žalobník, tedy
ďábel, působí, aby
zničil
jednotu
rodiny či národa”.
Ježíše po příchodu
do
nazaretské synagogy vítá všeobecná zvědavost
– všichni lidé by
na vlastní oči
chtěli vidět veliké skutky, které
vykonal v jiných krajích. Syn
nebeského Otce se ovšem uchýlí
k jedinému – a sice Božímu
slovu, což je ostatně jeho zvykem
pokaždé, když chce porazit ďábla,
vysvětloval papež. Právě tento
pokorný
postoj
ponechává
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dostatek
prostoru
prvnímu
“přemosťujícímu”
slovu,
upřesňoval dále; slovu, které
rozsévá pochybnosti, vede ke
změně atmosféry, od míru
k válce, od úžasu k pohrdání.
Ježíš svým mlčením vítězí nad
divokými psi, nad satanem, který
do srdce zasel lež.
“Z města jej nevyhnali lidé,
nýbrž smečka rozdivočelých psů.
Neuvažovali, jen křičeli, zatímco
Ježíš mlčel. Vedli ho až na sráz
hory, aby ho srazili dolů. Tento
evangelní úryvek končí slovy:
«On však prošel jejich středem
a ubíral se dál». O jaké
důstojnosti to svědčí – Ježíš svým
tichem zdolává onu rozběsněnou
hordu a jde pryč, protože ještě
nepřišla jeho hodina. Totéž se
stane na Veliký pátek – lidé, kteří
o Květné neděli Ježíše oslavovali
a volali na něj «Hosana synu
Davidovu», nyní křičí «Na kříž
s ním!». Změnili se. Ďábel rozsel
v jejich srdcích lež – a Ježíš
mlčel.”
Učí nás tak, že ticho se
stává jedinou zbraní proti jednání,

které nechce vidět pravdu,
vyvodil papež František:
“Toto ticho vítězí, avšak
skrze kříž. Je to Ježíšovo ticho.
Kolikrát se v rodinách začne
diskutovat o politice, sportu,
penězích a rodina se postupně
rozpadá. Na těchto nekonečných
debatách je patrné působení
ďábla, který touží po zkáze… Zde
nastupuje ticho. Vyslovit své
mínění a pak mlčet. Pravda je
totiž mírná, tichá, nehlučí. To, co
Ježíš učinil, není snadné, ovšem
spočívá zde důstojnost křesťana,
ukotvená v Boží síle. Ve vztahu
k lidem, kteří nemají dobrou vůli,
kteří se zaměřují jen na skandály,
kteří usilují o rozkol a pustošení,
a to i v rodinách, je třeba mlčet.
Mlčet a modlit se.”
První poprázdninovou ranní
homilii Svatý otec uzavřel
následující prosbou:
“Kéž nám Pán dává milost,
abychom dokázali rozlišit, kdy
mluvit a kdy mlčet. A to v celém
životě – v práci, doma, na
veřejnosti…všude. Tak budeme
lépe následovat Ježíše.”
Eliška Pometlová

Mlčení a modlitba jsou jedinou reakcí na údajné skandály. Dostupné z
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28151> [cit. 2018-08-18]
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Misie

Světový den misií – Misijní neděle 2018
Světový den misií se na celém světě slaví jako den modlitby
a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa.
Světový den misií, který je u nás znám pod názvem Misijní neděle,
oslavíme 21. října. V roce 1926 ho ustanovil papež Pïus XI. a věřící se
během tohoto dne společně modlí a finančně přispívají do světového
fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc
potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry.
Všechny sbírky tohoto dne putují na projekty, jimiž je
podporováno šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů
zeměkoule.
Misijní aktivity v naší farnosti:
Pátek 12. října v 18 hodin:
Srdečně vás zveme do kostela na večerní mši sv., po které bude
následovat beseda s národním ředitelem Papežských misijních
děl ICLic. Mgr. Leošem Halbrštátem a diecézní ředitelkou
PMD v královéhradecké diecézi Mgr. Bronislavou
Halbrštátovou. Budou promítány záběry z misií, dozvíte se
novinky ze světa misií u nás i v zahraničí, o práci Papežského
misijního díla dětí a budete si moci vybrat z nabídky misijních
materiálů.
Úterý 16. října 17 hod
Misijní klubíčko – setkání dětí, které společně tvoří MOST
(Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí).
Sobota 20. října, 21 hod
Misijní most modlitby – spojení v modlitbě s celým světem.
Misijní neděle 21. října
Při mši svaté v 9.30 misijní průvod – přinášení darů dětmi.
Bude připraven Misijní jarmark – výrobky dětí a dobrovolníků
za dobrovolný příspěvek na misie.
Marie Pleslová
11

Fotogalerie

Ohlédnutí za zářím

1

2

3
12

4
13

1
1 Přibyslavské Nocturno | 22. 9. 2018 | Stanislav Močuba
2 Výzdoba kaple sv. Rozálie v Olešence na pouť | 2. 9. 2018 | Marie Pleslová
3 Přibyslavské Nocturno | 22. 9. 2018 | Stanislav Močuba
4 První svaté přijímání | 2. 9. 2018 | Jana Miškovská

2

Dopis národního ředitele Papežských
misijních děl k Misijní neděli 21. října 2018

2

Drazí bratři a sestry,
protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce
všichni věřící spojují ve společném úsilí na podporu celosvětových
misií, chci Vás pozdravit a upřímně Vám poděkovat za vaši pomoc
v uplynulém roce. Při nedávné cestě za knězem a misionářem z naší
země do Mexika jsem měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je
srovnatelná s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak velké území
mají na starosti pouze dva kněží, a to jednomu z nich je přes 70 let. Do
mnoha míst se nedostanou ani jednou za měsíc! Obrovské vzdálenosti
do místních společenství překonávají pěšky, autem nebo lodí za
neustálého vedra. My si jen těžko dokážeme představit život
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v takových podmínkách. O to krásnější je skutečnost, že právě vy jste
svými dary pomohli ulehčit jejich těžký život v misiích, některým
lidem jste umožnili vzdělání nebo přispěli k důstojnějšímu životu
v jejich společenství. Vaše modlitby, osobní oběti i dary jsou konkrétní
pomocí, kterou vám jistě nezapomenou, a Bůh vám odplatí odměnou
nevyčíslitelnou.
Mám radost z toho, že díky vaší loňské štědrosti můžeme pomoci
chudým lidem v pěti zemích tří kontinentů částkou více než 14 milionů
korun. Díky vaší pomoci jsme přispěli do celosvětové „pokladnice“, ze
které Papežské misijní dílo šíření víry podpořilo pastorační projekty,
katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí, řeholní kongregace
a diecézní organizace v misijních oblastech, kteří to nejvíce potřebují.
Během oslavy loňského Světového dne misií papež František
vyhlásil Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, kterému dal téma:
„Pokřtěni a posláni.“ Téma zdůrazňuje, že povolání k misiím dostal
každý pokřtěný. Misie znamená pohyb těch, kdo jsou vysláni, i těch,
kdo přijímají jejich poselství. Poslaný jde, aby přinášel druhým
Spasitele, jeho evangelium i jeho lásku. Kdo plní toto poslání, roste ve
svatosti a stává se svědkem svatosti, která dává světu život a krásu.
K tomu je povolán každý z vás.
„Srdečně vás povzbuzuji, abyste chápali přípravnou fázi
k Mimořádnému misijnímu měsíci v říjnu 2019 jako ohromnou
příležitost k obnově misijního odhodlání po celé církvi. Nebojte se
nových věcí, které pocházejí od ukřižovaného a vzkříšeného Pána.
Buďte ve svých misiích smělí a odvážní, vždy spolupracujte s Duchem
Svatým ve spojení s Kristovou církví“ říká papež František a já se
k této výzvě ze srdce připojuji.
Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria,
Královna apoštolů.
Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce
Vám i Vašim blízkým žehná
jáhen Leoš Halbrštát,
národní ředitel Papežských misijních děl v České republice
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Mše svatá

Vysvětlení částí mše sv. II (Petr Šabaka)
Pokračování ze zářijového čísla.

Anamnéze
Reforma II. vatikánského koncilu zavedla odpověď lidu na
anamnesi. Známe ji jako Vyznání víry. Jedná se o velmi citlivou
invokaci. Měla by vyvěrat ze srdce, protože je přítomna v samém
středu slavní Božích tajemství. Uvádí nás do Boží reality. Pokud je
možné zpívat tuto aklamaci, měla by být zpívána.

Podání oběti
Při slavení této památky církev, a to především ta, která je tu teď
shromážděna, obětuje v Duchu Svatém neposkvrněnou oběť Otci;
církev usiluje dosáhnout toho, aby se věřící učili obětovat nejen
neposkvrněnou oběť, ale i sebe samy, aby byli den ze dne Kristem
prostředníkem vedeni k sjednocení s Bohem a mezi sebou, aby tak Bůh
byl všechno ve všech.

Prosby
Jimi se vyjadřuje, že eucharistie se slaví ve společenství s celou
církví jak nebeskou tak pozemskou a že se přináší oběť jak za ni tak za
všechny její členy, živé i mrtvé, kteří jsou povoláni k účasti na
vykoupení a spasení získaném Kristovým tělem a krví. Prosby jsou
uspořádány pyramidálně. Společným tématem proseb je Církev
a spása.

Závěrečná doxologie
Jí se vyjadřuje oslava Boží. Je pro všechny eucharistické
modlitby stejná. Lid vstoje odpovídá zvoláním Amen. Toto Amen by
mělo být slavnostnějšího rázu, protože jím se celé shromáždění
připojuje k předsedajícímu a k tajemství, které právě zpřítomnil na
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oltáři. Závěrečné Amen je jakoby pečetí eucharistické slavnosti, která
je, jak vyplývá z její definice, je svátostí jednoty církve. Je vhodné, aby
Amen bylo zpíváno.

Obřad přijímání
Modlitba Páně
V Ježíšových ústech zaznívá slovo „otec“ mnohokrát. Jen
v Novém zákoně napočítáme do sto sedmdesáti. Srdcem modlitby je
samotné oslovení: „Otče náš.“
Již od doby církevních otců, byla tato modlitba označována jako
Oratio dominica, neboli Modlitba Páně. Je první částí obřadů přijímání
(od 4. stol.).
Do mešní liturgie patří nejspíše pro slova „chléb náš vezdejší“
a „odpusť nám naše viny“. Odpuštění a smíření s Bohem a ostatními
věřícími je bezpodmínečná podmínka pro účast na eucharistickém
stole.
Dějiny embolismu sahají do doby Řehoře Velikého. Závěrečná
doxologie má svůj původ v Didaché. Embolismus, rozvíjející poslední
prosbu modlitby Páně, vyprošuje, aby celé společenství věřících bylo
zbaveno moci zla. Je možný i zpěv této modlitby, ale za předpokladu
jednoduchého nápěvu.

Pozdravení pokoje
Pozdravením pokoje církev vyprošuje pokoj a jednotu pro sebe
a pro celou lidskou rodinu, a věřící tak vyjadřují církevní společenství
a vzájemnou lásku, dříve než přijmou svátost.
Během pontifikátu Řehoře Velikého, kdy byl zaveden zvyk
recitovat Otče náš po eucharistické modlitbě, je pozdravení pokoje
gestem navazujícím na slova „jako i my odpouštíme našim viníkům“
a připravujícím přijímání.
Hebrejské „šálom“ – pokoj vyjadřuje souhrn veškerého blaha.
Pokoj je darem Božím. Vlastně jeden druhém předáváme tento Boží
dar. Je to gesto hlubokého společenství s Kristem a jednoty Božích dětí
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shromážděných
stolu.

kolem

jednoho

Beránku Boží a lámání chleba

Sv. Augustin
Jestliže mlčíš,
mlč z lásky;
jestliže mluvíš,
mluv z lásky;
jestliže zapomínáš,
zapomínej z lásky;
jestliže odpouštíš,
odpouštěj z lásky.

Zpěv Beránku Boží doprovází
lámání
chleba.
Má
kromě
přípravného
a
technického
charakteru i svůj symbolický
význam. Můžeme říci, že je to
samotný Kristus, kdo v tomto
okamžiku láme chléb pro svou
církev. Obřad má být vykonán
s velkou úctou, má být krátký.
Nemá se mu však věnovat přehnaný
význam.
Označení Krista jako Beránka Božího má svůj biblický kořen
(Iz 53, 7; Jan 1, 29.36; Zj 19).
Zpěv Beránku Boží má charakter litanie. Na přelomu 10.-11. stol.
se poslední invokace změnila na „daruj nám pokoj“.
Když kněz rozláme chléb, vpustí část hostie do kalicha.
Naznačuje se tím jednota těla a krve Páně v díle spásy. Lid v usebrání
vyznává vlastní nehodnost přijmout tak vznešený dar.

Přijímání
Když kněz přijímá svátostný pokrm, začíná se zpívat zpěv
k přijímání, který doprovází věřící na jejich cestě vstříc Kristu.
Zvyk, že věřící přijímají pouze pod jednou způsobou, sahá do 12.
stol. Příčin bylo mnoho, například motivy řádu praktického
(hygienické důvody, velká shromáždění, rozvleklost obřadu) či řádu
teologického (problémy spojené s reálnou přítomností). Od 15. stol.
věřící přijímají výhradně Tělo Kristovo. A Kostnický koncil (1415)
zakazuje kněžím pod trestem exkomunikace udělovat věřícím přijímání
pod obojí způsobou. Tridentský koncil stanovuje doktrinální principy,
které mají regulovat tuto otázku a zanechávají kompetenci udílet pod
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obojí papežské autoritě. Reforma II. vatikánského koncilu znovu
umožnila věřícím přistupovat ke kalichu.
Je samozřejmě nejlepší, aby všichni, kdo se účastní slavení mše
svaté a splňují potřebné podmínky, v ní přistoupili k svatému přijímání.
Podle partikulárního práva není třeba žehnat se křížem těsně před
svatým přijímáním, ani znovu poklekat při odchodu.
Když kněz dokončí rozdílení svatého přijímání, posadí se a celé
shromáždění setrvá v chvíli posvátného ticha nebo může zazpívat žalm
nebo jinou píseň chvály nebo hymnus. Obřad končí modlitbou
předsedajícího. Je to modlitba díkůvzdání za obdržené dary.

Zpěv k přijímání
Zpěv k přijímání patří do skupiny procesuálních zpěvů.
Dosvědčují ho prameny již ze 3. stol. Ve 4. stol. se nachází ve formě
responsoriálního zpěvu. Ať už na východě, tak i na západě je
předmětem mnohých svědectví užívání žalmu 34 (33).
Posláním zpěvu k přijímání je vyjádřit jednotou hlasů duchovní
jednotu přijímajících, ukázat radost srdce a zdůraznit „charakter
společenství“ průvodu přistupujících k přijetí Těla Páně. Zpěv
pokračuje během přijímání věřících. Věřící by neměli zarytě mlčet, ale
měli by zpívat zpěv radosti z daru, který se nabízí a který přijímají.
Posvátné ticho a usebrání je společné.
Pokračování poslední třetí části bude zveřejněno v listopadovém
čísle Římsy.
Eva Bártová
Zkráceno dle článku Vysvětlení částí mše. Dostupné z
<http://www.pastorace.cz/tematicke-texty/vysvetleni-casti-mse-petr-sabaka> [cit. 2018-09-20]
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Farní zájezd

Zájezd k Pražskému Jezulátku
Srdečně vás zveme na farní pouť
k Pražskému Jezulátku, která se uskuteční
v sobotu 6. října. Pojedeme společně
vlakem. Sraz na vlakovém nádraží
v 7.30. Návrat domů po 18. hodině.
Předpokládaná cena za dopravu je
kolem 500 korun na osobu, každý může
uplatnit slevu na dopravu – děti, studenti,
senioři; ostatní budou mít skupinovou
slevu, pro kterou je však třeba vědět počet
osob, proto se prosím zapisujte na listinu
v sakristii.
Veronika Lehrlová, Marie Blažíčková

Říjen, měsíc modlitby růžence

Modlitba na rádiu – když se nechcete modlit sami
Na rádiu Proglas se můžete připojit k modlitbě růžence každý
den kromě čtvrtka a neděle.
V pondělí, ve středu a v sobotu se do studií rádia Proglas
přicházejí modlit jednotlivá společenství.
V úterý a v pátek se může do modlitby Živého růžence zapojit
přímo každý posluchač, který se dovolá v čase modlitby (tedy mezi
22.30 a 23.00) na telefonní číslo 543 217 242. Páteční Živé růžence
jsou vyhrazeny těm, kdo se ještě nedovolali.
Eva Bártová
Informace dle webových stránek rádia Proglas, dostupné z
<https://slovo.proglas.cz/duchovni/modlitba-ruzence/> [cit. 2018-09-20]
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Říjen L. P. 2018

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve

1. 10.
7.30
2. 10.
3. 10.
4. 10.
5. 10.
6. 10.

18.30
7.30
18.30
18.30
18.30
7.00
8.00
9.30

7. 10.

8. 10.
9. 10.
10. 10.

11.00
11.00
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30

11. 10.

18.30

12. 10.
13. 10.

18.30
7.00

14. 10.

15. 10.

8.00
9.30
11.00
18.30

Památka sv. andělů strážných
Za živé i zemřelé z rodu Zábranových
Nové Dvory
Památka sv. Františka z Asisi
Za nová a stávající duchovní povolání
Za rodiče Prchalovy, ten rod a duše v očistci
Za Josefa a Marii Čejkovy

27. neděle v mezidobí
Za Vladimíra Zacha a jeho vnuky Romana a Martina
Za Stanislava Hájka, Josefa Kubánka, Růženu
a Josefa Tománkovy a jejich rodiče
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Na dobrý úmysl
Za Miladu Sobotkovou, živé i zemřelé z toho rodu
Olešenka
Za Pavla Linku a živé i zemřelé z rodin Táčikových
a Fráňových
Za Jiřího Matouška
Na úmysl dárce
28. neděle v mezidobí
Za rod Mokrých a Roseckých
Za farnost
Stříbrné Hory
Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely a celý rod
Památka sv. Terezie od Ježíše

7.30
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16. 10.

18.30

17. 10.

7.30
19.00

18. 10.

18.30

19. 10.
20. 10.

18.30
7.00
8.00

21. 10.

22. 10.
23. 10.
24. 10.
25. 10.
26. 10.
27. 10.

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

28. 10.
11.00
18.30

Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
Památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
Za Viléma Podrázského, rodiče z obojí strany a duše
v očistci
Dolní Jablonná
Svátek sv. Lukáše evangelisty
Poděkování za dar života a všechny projevy
Boží lásky
Za Lukáše Sejkoru a celý rod
Na úmysl dárce
29. neděle v mezidobí
Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy, jejich rodiče
a sourozence
Za Jarmilu a Jana Štědrých, rodiče Slámovy
a Štědrovy
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost

Česká Jablonná
Za rod Kubíčků
Za Vladimíra Omese a celý rod
30. neděle v mezidobí
Na dobrý úmysl
Za rodiče Doleželovy, Pazourovy, Josefa Pazoura
a Zdeňka Myslivce
Stříbrné Hory
Za farnost
přechod na zimní čas (3.00 → 2.00)
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na říjen 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: Poslání zasvěcených osob
Aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli
nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo.
3. národní úmysl:
Za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na něj
spoléhat (srv. Žl 23/22).
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
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