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Je nutné mluvit o smrti… Ne proto, abychom měli strach,
ale abychom od něho byli osvobozeni.
(Raniero Cantalamessa)

Návštěva Leoše Halbrštáta, ředitele Papežských misijních děl
12. 10. 2018 | foto www.missio.cz

Slovo kněze

Jsme spolutvůrci
Milí farníci!
Když jsem byl na léčebném pobytu v lázních Jáchymov, chodil
jsem, jak mi zdraví dovolilo, po okolní krajině. Je to krajina na první
pohled poraněná a to v mnoha smyslech toho slova.
V lesích je to patrné na terénních změnách souvisejících
s dřívější stříbrnou a později uranovou horečkou. Někde se země
propadá a jinde vytváří vyvážka z dolů nové „hory“. Na mnohých
místech je nebezpečné do lesa vůbec vkročit, protože je poddolován.
Jako rány jiné povahy se jeví pozůstatky ostnatých drátů, rozpadající se
ruiny lágrových baráků a kusy uranové rudy Smolince povalující se
kolem. To z padesátých a šedesátých let, když zde vládnoucí
komunistická strana v lágrech násilně držela a zotročovala desítky tisíc
politických vězňů k těžbě uranu pro SSSR. Koncentráky a gulagy
nebyly jen v zahraničí. Měli jsme jich poměrně hojně i u nás!
Ve městě zase na temnou minulost místa upomínají na dvakrát
vysídlené chátrající renesanční domy
(poprvé
za
Stalinova
odsunu
německých
obyvatel
po
válce
a podruhé za normalizace) někdejších
těžařů stříbrné rudy. Veliké město, kde
dnes žije kolem 2 500 obyvatel, když
ještě na přelomu 19. a 20. století jich
tu bylo kolem 15 000. Zažilo doby
blahobytu a slávy, kdy se mohlo
srovnávat
s královským
městem
pražským, zažilo doby, kdy v budově
bývalé fary sídlilo gestapo, i doby, kdy
mu bylo přezdíváno město „kurev
a policajtů“. Dnes je lázeňským
městem, z něhož je cítit bolest.
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Rád bych se s vámi o zážitky z toho putování jednou podělil, až
se mi podaří zpracovat fotografie. Byly to náročné výlety. Když jsem
se modlil Růženec na podestě kopie strážní věže a breviář v korekci
(vyzděná kobka v zemi) na troskách pracovního nápravného lágru
Svornost. Vystupoval jsem po schodech napůl rozpadlých a zpovzdálí
sledoval díry v troskách skrývající kdovíjaké podzemní prostory
a mučírny mnoha vězňů. Navštívil jsem těch bývalých dolů a lágrů asi
deset. Nebylo mi z toho nijak dvakrát dobře, a tak jsem se modlil,
sloužil bohoslužby a chodil tím krajem mučedníků. Kolem děr v zemi
a nevyklizených lágrových ubikací, hromad zdiva, kachliček válejících
se v lese, po rozpadajících se schodech. Všechno v neuvěřitelné kráse
Krušných hor na podzim.
Rány v krajině se zjizví snáze než ty v srdcích a ve vztazích mezi
lidmi. Aby nebylo těch paradoxů málo, potkával jsem stavby
rekreačních chat – zjevně a neomylně původních lágrových baráků
– kam se turisté jezdí rekreovat. Anebo nové domky nalepené na
rozpadávající se budovy původních lágrových ubikací. Bylo mi z toho
smutno. Ta krajina má ohromnou paměť a nese stopy velikého utrpení
a nespravedlnosti. I naše krajina má paměť. Je poznamenaná možná ne
tak výrazně, ale přece. Zanecháváme za sebou stopy. Utváříme nejen
krajinu, ale hněteme vzduch a dýcháme atmosféru, kterou sami
utváříme. Každým slovem, činem, ale i myšlenkou posvěcujeme nebo
ďábelsky zneužíváme všechno kolem sebe. Lidi nevyjímaje.
Pamatujeme v tomto období na naše zemřelé. Vzpomínejme i na
ty, kteří tolik trpěli, a ještě více na ty, kteří utrpení působili. V životě
každého z nás byl někdo, kdo zpustošil krajinu našeho života a možná
už tu není. Leckterá jizva se nezacelila. Přesto máme naději, že každý
může být zachráněn, pokud za života alespoň na chvíli procitnul
a poznal v sobě pustošitele. Každý jím někdy více či méně jsme.
Modleme se za ty, kteří to potřebují více než jiní. A kéž stopa, kterou
po sobě jednou zanecháme my, přispěje ke kráse vnitřní krajiny všech
kolem nás. A proč ne i té vnější.
P. Pavel Sandtner
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Pastorační plán

Akce na měsíc listopad 2018
2. 11.
3. 11.
4. 11.
5. 11.
8. 11.
9. 11.
10. 11.
11. 11.
16. 11.
19. 11.
20. 11.
23. 11.
24. 11.
25. 11.
30. 11.-3. 12.
1. 12.
2. 12.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
– bohoslužba v 17.00, následuje průvod na hřbitově
9.00 setkání biřmovanců
18.00 mše sv. s dětským kázáním
17.00-18.30 setkání dětí (10-13 let) na faře
19.00 biblická hodina na faře
18.00 společné udílení svátosti pomazání nemocných
9.00 mše sv. v DPS
sbírka na plošné pojištění majetku
18.00 mše sv. s kázáním pro děti (P. Petr Soukal);
19.00 setkání mládeže na faře s večeří
17.00-18.30 setkání dětí (10-13 let) na faře
17.00-19.00 misijní klubko na faře
18.00 mše sv. a vikariátní setkání mládeže – večer
chval Havlíčkův Brod
17.00 Povodeň – setkání vodáků na faře
17.00 promítání o Jáchymovsku ve farním sále
(P. Pavel Sandtner)
Výstava betlémů na faře
18.00-20.00 adorace a přímluvná modlitba v kostele
zápis intencí na faře;
sbírka na bohoslovce

Pravidelné akce
Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství – pátek 15.00 v kostele
Scholička – pátek 15.30 na faře
Adorace a zpověď – zpovídá se půl hodiny přede mší svatou, v pátek
hodinu přede mší svatou a s možností adorace
Modlitby matek – téměř každý pátek po mši svaté na faře
Modlitba růžence za nemocné – neděle 7.30
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Návštěvy nemocných
P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
2. 11.
P. Pavel DPS a okolí; P. Antonín město
16. 11.
Z programu kněží
Kněžská vikariátní konference v Chotěboři
13. 11.
(oba kněží)
Exercicie Velehrad (P. Pavel)
18.-23. 11.
Diecézní kněžský den Hradec Králové (P. Antonín)
19. 11.
Vikariátní neformální setkání kněží Přibyslav
29. 11.
(kněží vikariátu)

Mariánská poutní místa

Zlaté Hory

Poutní kostel Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor se nachází asi
tři kilometry jižním směrem od Zlatých Hor v okrese Jeseník.
Zrod poutního místa Panny Marie Pomocné byl v době třicetileté
války, kdy utekla Anna Tannheiserová, která byla v požehnaném stavu,
na horu Boží Dar. V tísni prosila Pannu Marii o přímluvu. Byla
vyslyšena a porodila zdravého syna Martina. Ten se později stal
váženým občanem a městským radním. Z vděčnosti za záchranu při
svém narození přikázal v poslední vůli, aby byl na místě zavěšen obraz
Panny Marie. Příkaz splnila jeho dcera Marie Weisová a nechala v roce
1718 zhotovit kopii slavného obrazu pasovské Madony s dítětem.
Zlatohorská kopie se od originálu liší oblečením a korunkami, které na
něm nejsou. Obraz poté začal přitahovat zástupy poutníků.
V první polovině 18. století zde byla vystavěna dřevěná kaple
a později v ní byla zavěšena kopie obrazu Panny Marie Pomocné,
protože původní obraz byl přenesen do farního kostela ve Zlatých
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Horách.
Protože
kapacita
Pozvánky
nestačila,
tak
kaple
byla
nahrazena poutním kostelem
Uzdravení
vybudovaným
v
letech
otcovských ran
1834-1841.
Postupně
bylo
9.-11. 11. 2018
doplněno i okolí, jako křížová
Želiv
cesta ve formě dvoumetrových
kamenných pyramid, kaple sv.
Anny, sv. Marty, lurdská jeskyně,
Momentálně v západní kultuře
vodní kaple se studánkou, poutní
čelíme krizi otcovství. Duchovní
dům aj. Počet poutníků před
obnova s Patem Collinsem.
2. světovou válkou se pohyboval
Papež Benedikt XVI.:
kolem 80-100 tisíc ročně.
„Představit si Boha jako Otce
V
letech
komunistické
se stává velkým problémem,
diktatury byly pod různými
pokud člověk nemá ve svém
záminkami zakázány nejdříve
životě adekvátní vzory
poutě (1952) a bohoslužby se zde
otcovství. Pro ty, kteří měli
konaly až do roku 1955, kdy poté
zkušenost s příliš autoritářským
následovala celková devastace
a tvrdohlavým otcem, nebo s
zvýrazněná
„řízeným“
otcem lhostejným, který doma
neprojevoval žádné emoce
vandalismem. Marná byla snaha
lásky
a náklonnosti, nebo když
zachránit svatyni v r. 1968, kdy
dokonce
v rodině chyběl, není
byla renovována střecha a učiněna
jednoduché myslet na Boha
příprava pro rozsáhlou generální
jako Otce a s důvěrou se mu
opravu. Po další devastaci režim
odevzdat.“
rozhodl o jeho demolici. V roce
1973 byl kostel vyhozen do povětří a buldozery srovnán se zemí.
Jeho případ ukazuje, že navzdory zvrácené ideologii, třídní
nenávisti, totalitní diktatuře, která v této zemi vládla více než 40 roků,
zvítězila síla ducha a víry. Toto místo se nepodařilo vymazat nejen
z povrchu zemského, ale i z myslí věřících a opět povstalo v 90. letech
v plné kráse a síle z popela.
V únoru 1990 byl ustaven přípravný výbor pro obnovu poutního
místa a dne 22. dubna téhož roku Svatý otec Jan Pavel II. za účasti
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statisíců věřících posvětil na Velehradě základní kámen pro stavbu
nové mariánské svatyně. V dubnu 1993 byly zahájeny stavební práce
a dne 23. září 1995 olomoucký arcibiskup Jan Graubner posvětil nový
poutní kostel. Dnes je kostel Panny Marie Pomocné opět významným
poutním místem, kde se setkávají věřící z celé Evropy.
V průběhu roku jsou mše sv. každou sobotu v 10.30 a každou
neděli v 15.00 hod. Od 1. dubna do 28. října je každou neděli mše svatá
taky v 10.30 hod. a každý mariánský svátek v 18.00 hodin.
Zdeněk Matějka

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Náboženství
Připomínám rodičům i dětem důležitou roli učení víry v dospívání
člověka. Je třeba růst nejen tělem a získáváním znalostí ve škole, ale
také ve vztahu s naším Pánem a blízkými. I tam se potřebujeme učit.
Prvním cílem není, aby děti hodiny náboženství bavily, ale aby sami
sebe přidržely v určité věrnosti a kázni a neztratily kontakt
s důležitým prostorem vlastního nitra, s vírou, s Bohem, se vztahy
k blízkým. Na náboženství se mnoho nestihne a největší
odpovědnost jako i v jiných oblastech leží na rodičích. Pokud děti na
náboženství nechodí, leží taková odpovědnost za náboženskou
výchovu dětí na rodičích o to více a měli by popřemýšlet jak se
angažovat.
Ministranti
Mám velikou radost z příchodu nových ministrantů. S novým
liturgickým rokem se pokusíme organizovat opět ministrantské
schůzky a připravit formační i kamarádský program.
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Káva na faře po druhé mši?
Na setkání pastorační a ekonomické rady farnosti jsme hovořili
o možnosti, která se otevřela s přesunem mše svaté v Žižkově Poli
na sobotu večer. Pokud byste o to měli zájem, mohli bychom
pravidelně vždy na první neděli v měsíci otevřít po mši svaté faru
a dát si společně kávu, třeba i něco k tomu, bude-li vůle. Zdržet se
můžete libovolně dlouho. Káva by mohla probíhat nezávisle na
přítomnosti kněze, i když by tam rád vždycky byl . Vaše reakce si
rád poslechnu, můžete mě zastavit a říci svůj názor, případně vhodit
do krabičky u východu u věže. Další možností je vrátit se k modelu
setkávání v neděli odpoledne.

Biřmování
Pokouším se touto cestou oslovit vás biřmovance popřípadě jejich
rodiče. U budoucích biřmovanců mi bude záležet zejména na účasti
na jednotlivých setkáních. Abychom vyšli vstříc darované Boží
milosti, když přijímáme svátost završení účasti na Ježíši Kristu,
udělejme vstřícný krok. Ten spočívá mimo jiné v ochotě se VÁZAT.
Přistoupit ke vztahu s Bohem i bližnímu nejen jako k něčemu
přínosnému a příjemnému (to je také velmi důležité), ale přijmout
závazky, které z toho vyplývají. A tím je na prvním místě věrnost.
Z toho důvodu mi na účasti velmi záleží. Rád bych budoucí
biřmovance doprovodil k osobnějšímu pojetí víry, kde je Ježíš
přítelem, kterému se vyplatí dát důvěru. Ke způsobu života, ve
kterém se dobro vyplácí, i když ne vždy na první pohled. Budeme
společně stavět na Božím slově a modlitbě. Bude třeba brát
s sebou Bibli a mít ji doma i nějaký blok na poznámky. Po dohodě
se budeme scházet pravidelně v sobotu v 9.00. Termíny budoucí ch
setkání biřmovanci obdrželi. Následující setkání bude v sobotu 3. 11.
Návštěvy nemocných
Návštěvy nemocných se budeme snažit vykonávat následujícím
způsobem. První a třetí pátek střídavě navštívíme všechny nemocné,
takže za měsíc uvidí oba kněze.
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Volby do pastorační rady farnosti
Pastorační rada farnosti je poradní a pracovní orgán pastýře, jehož
členové se podílejí na moderování a uskutečňování pastorační
péče ve farnosti. Jsou zároveň styčnými osobami, skrze které
mohou podněty ke správě nebo ještě lépe nabídky k zapojení do
pastorační činnosti farnosti podávat všichni farníci (samozřejmě
i skrze kněze).
V kostele jsou k dispozici návrhy na obsazení členů pastorační rady
farnosti. Do připravené schránky je můžete vhazovat do 4. 11.
včetně. Z 18 navržených kandidátů kontaktujeme 15, kteří obdrželi
nejvíce hlasů. 15 navržených osob bude zveřejněno na volebních
lístcích (samozřejmě s jejich souhlasem) od 11. 11. Druhé kolo voleb
proběhne 25. 11. Zakroužkovat bude možné maximálně
12 kandidátů. Podle počtu hlasů postupuje prvních 6 kandidátů
automaticky. Dalších 6 jmenuje administrátor vždy s přihlédnutím
k výsledku voleb s možností zohlednit v radě zastoupení věkových
skupin popř. menších obcí apod. Počet členů rady je maximálně
12 plus administrátor a kaplan.
Harmonogram:
21. 10. – 4. 11. 1. kolo volby do PR farnosti
Poutní
a rekreační
pobyt v Dolném Smokovci
11.
11. vyvěšení
kandidátek
Předběžně
jsme po dohodě s pastorační
25.
11. 2. kolooznamuji,
volby do PRžefarnosti
a ekonomickou radou zvolili místo poutního a rekreačního zájezdu
u sester ve Starém Smokovci, který je už rezervován. Pobyt bude
zahrnovat jak výlety do hor, tak návštěvu poutního místa, kulturně
významného místa i návštěvu koupelí. Toto je první ohláška zatím
není třeba se přihlašovat. Orientační! cena se bude za 5 dní
pohybovat kolem 3000 Kč (doprava, záloha na ubytování,
pojištění) a cca 90 eur (doplatku na ubytování a polopenzi – možno
doobjednat i plnou). Cena bude zpřesněna po vysoutěžení
dopravce a určení okolností pobytu jako i vzhledem
k uvažovanému počtu účastníků.
Termín pobytu je stanoven na 1.-6. 7. 2019. Odjezd bude buď v noci,
nebo ráno po přibyslavské pouti (30. 6. 2018). Návrat v sobotu
6. července. Co se týče místa pobytu, můžete se podívat.
http://www.charitatatry.sk/

P. Pavel Sandtner
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Vzpomínka na naše zemřelé
Milé sestry, milí bratři,
zvu vás k modlitbám za naše zesnulé. S vírou v Boží
milosrdenství a s nadějí na ospravedlnění vzpomínejme na naše drahé.
I na ty, kteří nám mnoho dobrého neprokázali. Čiňme tak s vědomím,
že každý z nás bude jednou takovou přímluvu potřebovat. Společně se
budeme modlit také v kostele a na hřbitově. Můžete se připojit
2. listopadu v 17.00 hodin ke mši svaté v kostele a po ní k průvodu
a modlitbám na hřbitově. V oktávu modliteb za zemřelé se budeme
opět modlit ještě 8. 11. v 17.00 a potom na hřbitově.
Možnost získání odpustků
Co jsou odpustky?
Když někdo spáchá hřích, má toto jeho jednání dvojí důsledek.
Jeden v podobě věčného trestu, druhý v podobě časného trestu. Věčný
trest je vina, která je zahlazena odpuštěním skrze lítost a svátost
pokání. Odpouští se nám pro lásku Boží v Kristu Ježíši. Časný trest
spočívá v pokřivenosti, deformaci, která na nás dopadá jako důsledek
našich hříchů. Je to stopa, kterou v nás hřích zanechává a která nás činí
náchylnější k hříchům dalším (neřesti). Z této pokřivenosti se očišťují
duše v očistci. Z nesmírné velkorysosti Ježíšova díla vykoupení může
církev, správkyně pokladu milosrdenství, za určitých podmínek udělit
odpustky těchto časných trestů. Mohou být určeny jak živým, tak
zemřelým. Pro liturgické vzpomínky dnů „dušiček“ jsou odpustky
určeny duším zemřelých.
Možnost získání odpustků
„Dušičkové“ odpustky, které jsou přivlastnitelné duším v očistci,
může získat každý křesťan, který žije v plném společenství s církví,
není odloučen od Boha těžkým hříchem, ani nemá trvalé zalíbení
v žádném hříchu. Má úmysl tyto odpustky získat a vykoná požadované
úkony. V pondělí odpoledne 1. listopadu a 2. listopadu po celý den je
možnost získání plnomocných odpustků pro duše v očistci. Kromě
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obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na
úmysl Svatého Otce) je třeba se v jakémkoli kostele pomodlit modlitbu
Páně a Vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možné po splnění tří
obvyklých podmínek získat denně plnomocné odpustky pro duše
v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.
V jiné dny se tímto způsobem dají získat odpustky částečné.
V naší zemi mohou věřící získávat plnomocné odpustky pro duše
v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (od
25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy
v obvyklé době.
P. Pavel Sandtner

Papež František

Krása smrti je v setkání s Pánem
(Kázání z Domu sv. Marty, 17. 11. 2017)
Vatikán. Uvažujme o konci
světa a také o konci každého z nás
– k tomu nás církev vyzývá
prostřednictvím
dnešního
evangelia (Lk 17,26-37), které
papež komentoval při ranní
eucharistii v Domě svaté Marty.
Evangelní
úryvek
vypráví
o běžném životě mužů a žen před
potopou světa a za Lotových dnů,
tedy před zkázou Sodomy
a Gomory: “jedli a pili, ženili se
a vdávali se, kupovali a prodávali,
sázeli a stavěli” – ale pak jako

blesk přijde den, kdy se zjeví Syn
člověka, a vše se změní.
Církev, která je matkou, si
přeje, aby každý přemýšlel o své
smrti, podotkl Svatý otec. Všichni
jsme uvykli normalitě života, jeho
uspořádání, povinnostem, práci
i chvílím odpočinku a domníváme
se, že to tak bude stále. Jednoho
dne ale uslyšíme Ježíšův hlas,
který nás vybídne: Pojď! Některé
z nás zavolá náhle, jiné po dlouhé
nemoci – nevíme, jak se to stane.
Jisté je, že nás zavolá! Bude to
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Pánovo překvapení, po kterém
bude následovat další – věčný
život. Církev nám proto v těchto
dnech říká: trochu zpomal, zastav
se a přemýšlej o smrti. Papež
František pak popsal obvyklý
průběh pohřbů anebo návštěv
hřbitova – stávájí se z nich
společenské události, při kterých
se mluví s jinými smutečními
hosty, někdy se také jí a pije. Je to
takříkajíc “schůze” navíc, která
vytěsňuje
zamyšlení
nad
posledními věcmi člověka.
”Dnes nám tedy církev
a Pán ve své laskavosti říkají:
Zastav se, jen se zastav, protože
všechny dny nebudou takové.
Nezvykej si na tento život, jako by
už byl věčný. Nadejde den, kdy
budeš vzat a jiný bude ponechán,
ty budeš vzata a také ty. Máme
kráčet s Pánem a myslet na to, že
tento život jednou skončí.
Prospěje nám to.”
Prospěje nám to například
na počátku nového pracovního
dne, vysvětloval papež. Můžeme
se zamyslet nad tím, že možná
bude poslední a předsevzít si, že
odvedeme dobrou práci. Totéž
platí pro vztahy v rodině, anebo
když se chystáme do lékařské
ordinace.

”Úvahy o smrti nejsou
nějakou ošklivou představou,
nýbrž je to realita. Jestli je špatná
či nikoli, záleží na mně a mém
smýšlení. Je to ale skutečnost,
která nastane. Bude tam setkání
s Pánem – a to je na smrti to
krásné. Při onom setkání nám
Pán vyjde vstříc a řekne nám:
Pojď, pojď, požehnaný mého
Otce, pojď se mnou.”
Když nás Pán zavolá,
nebudeme mít čas, abychom si
vše dali do pořádku, přiblížil
papež na životním příběhu, se
kterým se mu nedávno svěřil
jeden kněz.
”Před pár dny jsem se
setkal s jedním knězem, kterému
je asi 65 let a měl nějaký
zdravotní problém, necítil se
dobře. Šel tedy k lékaři a ten mu
po vyšetření řekl: “Podívejte se,
je tam nález, který je špatný, ale
možná se nám ho ještě podaří
zastavit určitou léčbou. Když
nemoc neustane, nasadíme jinou
léčbu. Pokud ale nezabere ani ta,
vydáme se na cestu a já vás
doprovodím až do konce”. To byl
výborný lékař!”
Stejně také my se navzájem
doprovázejme na této cestě,
vyzýval papež František. Dělejme
12

vše, co máme dělat, ale
s pohledem upřeným k onomu
dni, kdy přijde Pán, aby nás vzal

s sebou, zakončil Petrův nástupce
ranní kázání v kapli Domu svaté
Marty.
Eliška Pometlová

Krása smrti je v setkání s Pánem. Dostupné z
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=26725> [cit. 2018-10-19]

Mše svatá

Vysvětlení částí mše sv. III (Petr Šabaka)
Závěrečné obřady
K závěrečným obřadům patří:
a) Krátká oznámení, je-li to potřeba.
b) Pozdravení a požehnání kněze, které je o některých dnech a při
některých příležitostech obohaceno a vyjádřeno žehnací
modlitbou nebo jiným slavnostnějším textem. Kněžské
požehnání na konci mše je otázkou pozdějšího vývoje (určitě ne
před 12. stoletím). V římském ritu bylo požehnání lidu
rezervováno na dlouhý čas pouze biskupovi.
c) Propuštění lidu jáhnem nebo knězem, aby se každý vrátil
k svému dílu, chválil Boha a dobrořečil mu.
d) Políbení oltáře knězem a jáhnem; potom kněz, jáhen a ostatní
přisluhující hlubokou úklonou pozdraví oltář.
Kněz poté, co políbí oltář, odchází z presbytáře. První a poslední úkony
eucharistické slavnosti se odehrávají kolem oltáře; jsou to úkony beze
slov, úkony úcty. Políbení oltáře předchází pozdrav věřících
a následuje po jejich propuštění. Kněz se obrací především a na konci
všeho ne ke shromážděnému lidu, ale k oltáři. Proto je oltář uctíván
jako centrum eucharistického shromáždění a eucharistického úkonu.

3
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Postoje
Mnoho lidí se ptá, jaké jsou postoje při bohoslužbě oběti. Všichni
asi vnímáme mši svatou jako velmi dynamickou událost a postoj těla
nemůže stát stranou. Navíc všichni vnímáme, že liturgie není
náboženským úkonem jednotlivce, ale celého společenství. Je proto
dobré se dohodnout a sjednotit. Vždyť to je přáním našeho Pána Ježíše.
Vezměme si nyní ještě jednou před oči průběh bohoslužby oběti.
Ta začíná přípravou oltáře a přinášením darů. V Pardubicích se drží
velmi pěkný zvyk stát při přinášení darů, aby se tak vyjádřila
sounáležitost s těmi, kdo dary přinášejí. Když kněz dary přijme, všichni
se posadí.
Kněz spolu s jáhny, jsou-li přítomni, připraví dary a kněz
vybídne lid k modlitbě slovy: „Modleme se, bratři, aby se má i vaše
oběť zalíbila Bohu Otci všemohoucímu“. Lid odpovídá: „Ať ji přijme
ke své slávě a ke spáse světa.“ Po této odpovědi všichni povstávají, aby
se tak připojili k Modlitbě nad dary. Tato modlitba patří mezi Vstupní
modlitbu a Modlitbu po přijímání. A protože během těchto modliteb
stojíme, budeme stát i při Modlitbě nad dary.
Vstupním dialogem k prefaci vstupujeme do eucharistické
modlitby. A protože se jedná především o díkůvzdání, všichni stojí.
Stojíme až do epiléze (svolávání Ducha svatého). Když kněz
vztáhne ruce nad dary, aby tak podtrhl svá slova, všichni poklekáme,
abychom ještě více vyjádřili svou malost, když asistujeme u tak
velkého tajemství, jakým eucharistie bezesporu je.
Když tedy sestupujeme do srdce tak velikého zázraku, nezbývá
nám než „skočit do řeči“ Kristu ve zvolání Tajemství víry. A protože
toto zvolání má charakter vyznání víry v živého Krista, přítomného
mezi námi, stojíme. Kdy tedy vstát? Spolu s knězem, který pokleká po
pozdvihování kalicha. V tomto případě je také pomůckou sledovat
jáhny a ministranty.
Po Tajemství víry kněz pokračuje. Ve druhé eucharistické
modlitbě kněz mimo jiného říká: „Proto konáme, Otče, památku smrti
a vzkříšení tvého Syna (...) a vzdáváme ti díky za to, že smíme stát
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před tebou a můžem ti sloužit.“ A když předsedající vyznává před
Bohem, že před ním stojíme, měl by tomu odpovídat i náš postoj.
Základní postoj křesťana při liturgii je stání.
Při zpěvu Beránku Boží budeme stát. Postoj při Beránku Boží je
inspirován knihou Zjevení, kde čteme: „Ti, kteří zvítězili nad dravou
šelmou (...) stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny a zpívali píseň
Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu“ (Zj 15, 2-3). Stání je
postojem těch, kteří očekávají konečný příchod Krista na konci věků.
Je to postoj křesťanů, kteří se setkali se vzkříšeným Kristem.
První přijímá kněz, potom ministranti. Pokud tato chvíle trvá
delší dobu, je možné se posadit. Po přijímání buď klečíme nebo spíš
sedíme. Tak se učíme rozjímat spolu s tím, koho jsme přijali. Kdo sedí,
naslouchá. Nasloucháme tomu, kdo sestupuje do našeho nitra.
Když kněz vyzve k modlitbě, vstáváme, protože vzdáváme díky.
Pokud se udílí slavnostní požehnání uvozené výzvou jáhna „skloňte se
před Bohem a přijměte požehnání“, nepoklekáme, ale jak jsme
vyzváni, ukloníme se.
Protože eucharistie je „školou společenství“, jak napsal papež Jan
Pavel II., měli bychom mít jeden na druhého ohled. „Milosrdenství
chci a ne oběť“, praví Pán. A tak všichni ti, kteří nemohou například ze
zdravotních nebo z jiných osobních důvodů stát nebo klečet, ať
zachovávají postoj takový, jaká jim na jejich zdravotním stavu
nepřitěžuje. Společenství církve má ve velké úctě jejich úsilí účastnit se
slavení mše svaté.
Eva Bártová
Zkráceno dle článku Vysvětlení částí mše. Dostupné z
<http://www.pastorace.cz/tematicke-texty/vysvetleni-casti-mse-petr-sabaka> [cit. 2018-10-17]

Prosba o pomoc při výstavě betlémů
Zájemci, kteří by byli ochotni zapůjčit betlém, ho mohou přinést
ve čtvrtek 29. 11. od 16 do 18 hodin na faru. Výstava bude otevřena již
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od pátku pro školy. Moc děkujeme. Kdo by chtěl zapůjčit betlém, ale
bylo by pro něj obtížné ho dopravit, může zavolat na tel. 605 246 737.
Betlémy budou k rozebrání v pondělí 3. 12. od 14 hodin. Těšíme se na
setkání s Vámi a děkujeme za spolupráci na této milé akci.
Za pořadatele Jana Miškovská
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav
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29. 10.
30. 10.
31. 10.
1. 11.

2. 11.
3. 11.

4. 11.

5. 11.
6. 11.
7. 11.

7.30
18.00
7.30
8.00
18.00

8.00
17.00
7.00
17.00
8.00
9.30
11.00
18.00
7.30
18.00
7.30
18.00

8. 11.

17.00

9. 11.

18.00

10. 11.

11. 11.

Za nová a stávající duchovní povolání
Svátek výročí posvěcení katedrály Svatého Ducha
Na dobrý úmysl
Slavnost všech svatých
Za živé i zemřelé z rodu Dostálových a Dočekalových
Za Marii a Stanislava Procházkovy, syna Jaroslava
a celý rod
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Za všechny zemřelé
Žižkovo Pole
31. neděle v mezidobí
Za Marii Smejkalovou, manžela, dceru a vnučku
Za Marii a Josefa Kasalovy a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost
Za Jaroslavu Šrámkovou a duše v očistci
Za Stanislava Bártu a manželku
Nové Dvory
Za Ludmilu a Jana Kunstarovy, celý rod a duše
v očistci
Svátek posvěcení lateránské baziliky
Za Pavla Linku, živé i zemřelé z rodin Táčikových
a Fráňových
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

7.00
8.00
9.30

32. neděle v mezidobí
Za rodiče Flesarovy, tři syny a dceru Růženu
Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a za Josefa
a Růženu Tománkovy
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11.00
18.00
12. 11.
13. 11.
14. 11.
15. 11.
16. 11.
17. 11.

7.30
Památka sv. Anežky České, panny
18.00
7.30
18.00
18.00
18.00
7.00
17.00
8.00

18. 11.

9.30

19. 11.
20. 11.

11.00
18.00
7.30
18.00

21. 11.
22. 11.
23. 11.
24. 11.

25. 11.

Stříbrné Hory
Za farnost
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

7.30
18.30
18.00
18.00
7.00
8.00
9.30

Olešenka
Za naše zastupitele a město
Za Marii Ledvinkovou, celý rod a duše v očistci
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Žižkovo Pole
33. neděle v mezidobí
Za Josefa Doležala, rodiče Sedlákovy, jejich syna
a duše v očistci
Za rodiče Vackovy, dva syny, dceru a snachu, tři zetě
a rodiče Janáčkovy, syna a zetě
Stříbrné Hory
Za farnost
Za snachu Ivanu a duše v očistci
Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Za P. Jana Filipa, rodiče a sourozence
Dolní Jablonná
Památka sv. Cecílie panny a mučednice
Za živé i zemřelé z rodin Linhartů, Nováků a Zadáků
Slavnost sv. Klementa I, papeže a mučedníka,
hlavního patrona diecéze
Za Marii a Františka Rutovy, jejich rodiče a sourozence
Památka sv. Ondřeje Dung–lac, kněze a druhů mučedníků
Za Marii Dolákovou, manžela, dcery a duše v očistci
Slavnost Ježíše Krista Krále
Za Ludmilu a Bohuslava Gričovy, syny Jiřího
a Bohuslava
Za Emílii Mokrou, snachu a duše v očistci
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11.00
18.00

Stříbrné Hory
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na listopad 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: Ve službě míru a pokoje
Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.
2. evangelizační úmysl:
(Zveřejněn po 1. neděli v měsíci: http://www.modlitba.net/apostleship)
3. národní úmysl:
Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu
a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113b).
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
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