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Něco jako dokonalá rodina neexistuje. Jenom
každodenním cvičením v odpouštění může rodina růst.
Papež František

Adventní koncert | 18. 12. 2018
foto P. Pavel Sandtner

Slovo kněze

Nejsme sami, pokud nechceme být
Milé sestry a bratři v Pánu!
Stojíme na prahu oslav Narození Páně. Když slavíme vlastní
narozeniny, někdy si připomínáme události z předchozího života. Čím
starší jsme, tím intenzivněji. I při vánočních oslavách nasloucháme
úryvkům Písma, ve kterých nám před očima přechází řada „fotografií“
ze života nazaretské rodiny. Jak anděl oslovil Pannu Marii, těhotenství
Marie, drama spojené s možným odchodem sv. Josefa, anděl ve snu,
chudoba, sčítání lidu, narození ve chlévě, klanění pastýřů i hvězdářů,
opakované zjevování andělů a projevy Boží režie událostí, útěk do
Egypta i vraždění nevinných dětí v Betlémě. Dvanáctiletý Ježíš
v chrámě a jeho ustaraní rodiče. Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že
musím být tam, kde jde o věci mého Otce? Docela jako fotografie
v rodinném albu. Život rodiny z Nazareta byl dramatický nejen při
narození dítěte, když do Betléma vtrhli Herodovy vojáci a vraždili
malé děti. Josef patrně zemřel, když byl Ježíš ještě dítě. Maria zůstala
sama a musela se dívat na bolestivou a potupnou smrt syna
vyloučeného ze společnosti i z tehdejší církve. Kdo zemře na kůlu, je
proklet, říká Písmo. A to byl Boží Syn, co bude dál? Maria důvěřovala.
Kéž bychom se na záznam vánočních událostí dokázali dívat jako
na součást své vlastní rodinné historie. I tam se odehrává celá řada
dramat. Jen ty dvoje dějiny propojit. To se snažíme nastartovat
o Vánocích. Zveme malého Ježíška, aby vešel mezi nás. A dal nám
naději, že ani ve tmě
nejsme docela sami. Ani
v těžkostech, ani když je to
k neunesení. Nejsme sami,
pokud
nechceme
být.
Nechejme Ho vyrůstat i u
nás doma. Aby nás učil
lásce doma i v sousedství
a
životu
důvěrné
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odevzdanosti Bohu. Abychom mohli v různých situacích svého
života být právě tam a právě tak, jak chce náš Otec. Spojme své
dějiny s Božími. Ony už jsou propojeny, ale potřebujeme to udělat
vědomě. Jak nás při svátku Svaté Rodiny vybízí apoštol Jan: „abychom
věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali.“
Zkusme vzpomenout nejen na události kolem Ježíšova narození, ale
také na prožitky, které máme s Bohem, a souvisí s tím vším, co se
v našem životě děje. Vytáhněme je z paměti, kde se kupí v oddělení
samozřejmostí. Znovu se vydáme na své cesty spolu s Ním. Znovu se
rozhodneme pro důvěru v Boha. Požehnané vánoční svátky a pokoj
a dobro v Novém roce. Ať vás Pán provází v každé myšlence, ve slově
i konání, abyste se stali bližními všem, které potkáte.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na měsíc leden 2019
5. 1.
6. 1.
7. 1.
11. 1.
13. 1.
15. 1.
18. 1.
19. 1.
21. 1.
24. 1.

9.00 setkání biřmovanců; tříkrálová sbírka;
18.00 koncert ve farním sále
10.30 káva na faře
17.00-18. 30 setkání dětí (10-13 let) na faře
19.00 setkání mládeže na faře
9.00 Růženec mládeže v kostele
17.00-19.00 setkání misijního klubka dětí na faře;
17.20 růženec dětí v kostele
19.00 veřejné zasedání PR a ER – pastorační
plán farnosti
9.00 setkání biřmovanců;
18.00-18.45 modlitba za jednotu v kostele;
18.45-20.00 tichá adorace
17.00 – 18.30 setkání dětí (10-13 let) na faře
19.00 biblická hodina na faře
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25. 1.
26. 1.

19.00 setkání mládeže na faře
9.00 Mše svatá v DPS

Návštěvy nemocných
P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
4. 1.
P. Pavel DPS a okolí; P. Antonín město
18. 1.

Mariánská poutní místa

Přibyslavice

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1224, nachází se
blízko Okříšek u Třebíče a mají asi 500 obyvatel.
Kostel sv. Anny byl v minulosti několikrát přestavěn až do dnešní
podoby, kdy je tvořen kněžištěm, sakristií, hlavní lodí, boční lodí a přes
20 metrů vysokou věží. Podle starých farních záznamů byl v roce 1696
na starém oltáři nalezen nápis, že byl postaven v roce 1056.
V minulosti zde proběhl archeologický průzkum, který byl pro
nedostatek financí přerušen, možná ukončen. Podle záznamů ve
starých matrikách se na vnější straně stěny kostela sv. Anny nacházel
obraz Panny Marie malovaný na omítce. Zápisy mluví o tom, že
ačkoliv byl obraz vystaven všem povětrnostních vlivům, přesto
zůstával stále zachovalý a pěkný, a to bez jakéhokoliv lidského zásahu
a i přes snahu ho poničit. To bylo pro lidi znamením, že jej zvláštním
způsobem chrání Boží vůle a lidé se začali u obrazu modlit k Panně
Marii Přibyslavické, na jejíž přímluvu se pak udála celá řada zázraků,
o nichž existují záznamy ve starých kronikách.
Poutní kostel Narození Panny Marie. Z vděčnosti za vyslyšené
prosby a obdržené milosti nechal v roce 1724 hrabě Collalto vystavět
kapli přiléhající ke stěně starého kostela s vzácným obrazem.
Kaple byla ještě téhož roku vysvěcena. Proudy poutníků
v následujících letech stále sílily a kolem roku 1748 dosahovaly počtu
až 40 000 za rok.
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Kaple
byla
proměněna
Sv. Pavel
v presbytář a ke starému kostelu
byl přistavěn nový chrám 40 m
Proto vás já, vězeň
dlouhý, 16 m široký a 26 m
vysoký. Až v roce 1936 byly
kvůli Pánu, prosím,
postaveny dvě věže. Koncem 20.
abyste tomu povolání,
století byla do východní věže
kterého se vám
umístěna zvonkohra.
dostalo, dělali čest
Ve středu oltáře se nachází
obraz milostné Matky Boží
svým životem, vždy
Přibyslavické. Vlastní oltář je ze
skromní, tiší a trpěliví.
zeleného
italského
mramoru,
Snášejte se navzájem
vyrobený
z jednoho
kusu
v lásce, a usilovně
a ozdobený hraběcím znakem
hleďte zachovat
a korunkou. V roce 1869 byl hlavní
oltář doplněn o nový svatostánek,
jednotu Ducha, spojeni
beránka a cherubíny, prakticky do
svazkem pokoje.
dnešní podoby. Kromě hlavního
(Ef 4,1-3)
oltáře jsou v kostele i čtyři oltáře
boční a zasvěceny jsou sv.
Antonínovi, sv. Matouši, sv. Andělům strážným a sv. Šebestiánovi.
Poutní mše svaté se konají každou sobotu v měsíci, kdy mši svaté
předchází modlitba růžence, litanií a adorace. Poutních prvních sobot
se pravidelně účastní i kněží z jiných farností, tito hosté zpravidla
obohacují mši svatou svou homilií. Tradičně se v Přibyslavicích koná
jarní pouť, zahrnující sobotní a nedělní bohoslužby a hlavní pouť vždy
kolem svátku Narození Panny Marie, tj. 8. září. V týdnu jsou v úterý
a pátek v18 h. v sobotu v 16 h. a v neděli v 8 h.
Tímto nedalekým poutním místem končím několikaměsíční
články, kde jsem chtěl čtenáře částečně seznámit se známými i méně
známými zahraničními i tuzemskými poutními místy.
Zdeněk Matějka
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Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Veřejná sbírka
Ve spolupráci s městem, které se k obnově kulturní památky kostela
staví velice vstřícně a odpovědně i s Ministerstvem kultury ČR
můžeme konstatovat, že práce na fasádě kostela a obložení soklu
už jsou za svou polovinou. Před námi je dokončit severní stranu
kostela. Kolem celého kostela pak provést obklad soklu žulovými
deskami, aby fasáda lépe „dýchala“. Dokončení prací
předpokládáme zhruba v objemu 3-5 milionu korun (záleží na
vysoutěžené částce).
Čerstvě jsme jako farnost za administrativní pomoci města vyhlásili
veřejnou sbírku na území Kraje Vysočina. Sbírka bude probíhat
prostřednictvím sbírání do pokladniček a ukládáním na účet
č. 5528414319/0800.
V rámci sbírky budeme pořádat benefiční akce, navštěvovat
a kontaktovat sponzory, časem snad i občany, pokud budou ochotni
pomoci. Sbírková místa budou tři. V kostele, na faře a na podatelně
obecního úřadu. Po Novém roce se sejde skupina, která bude mít
sbírku na starost. Na dar je možné vystavit potvrzení
o daru. Potvrzení se vydává pro úlevu daně z příjmu dle zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů fyzických a právnických osob, ve
znění pozdějších předpisů.
Chtěl bych vás všechny poprosit o spolupráci. Kdybyste znali
někoho, kdo by byl schopen a ochoten přispět na obnovu našeho
chrámu, prosím seznamte mě s ním. Nebo ho můžete požádat sami.
Pokud se dílo zdaří, mohli bychom příští rok obnovu dokončit.
Samozřejmě ne bez přispění města i Ministerstva kultury.
Na úmysl dárců mešních fundací
Mše svaté na tento úmysl budou v tomto roce z nařízení pana biskupa
slouženy na úmysly dárců restituovaného majetku, pokud by
existovaly s tím spojené mešní závazky.
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Růženec dětí
Velmi vítám iniciativu vedoucích misijního klubka dětí. Každé třetí úterý
v měsíci od 17.20 hodin povedou modlitbu Růžence v kostele přede mší
svatou děti. Na tento Růženec zveme všechny děti, přijďte se pomodlit!

Růženec mládeže
Ve spolupráci s mládeží bychom rádi otevřeli modlitbu Růžence
v misijním roce také mladým. Každou druhou neděli v měsíci povedou
modlitbu Růžence od 9. 00 mladí. Zveme tedy všechny, kteří by se
chtěli připojit.

Misijní rok a plánování PP
Na veřejné schůzi pastorační a ekonomické rady 18. 1. v 19.00 budeme
vytvářet pastorační plán na příští rok. Budeme diskutovat i o
možnostech prožití farního misijního roku (například uspořádáním
evangelizační akce, modlitby, setkání, péče o potřebné apod.)
Nutným předpokladem bude vždycky společná modlitba, která bude
všem akcím předcházet.

Informace ze zasedání ER farnosti
Do ekonomické rady farnosti byli jmenováni: Václav Henzl, Ing. Anna
Holcmanová, Ing. Jan Málek. Michael Omes byl delegován pastorační
radou jako její zástupce.
Dokončili jsme obnovu kotlů na faře, dokončena je 1. etapa
restaurování hl. oltáře, 1. etapa restaurování kazatelny, 3. etapa
obnovy fasády kostela a dokončeno restaurování soch na průčelí
kostela. V příštím roce proběhne oprava střechy hospodářské budovy
poničené vichřicí a pokračovat budou i další etapy započatých děl.
Odkládá se projekt mříže při vchodu do kostela i návrhy na provedení
oltáře. Modernizováno bude ozvučení kostela.
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Pokřtění a poslaní
Jako téma započatého misijního roku bude v prosinci doznívat téma
našeho křtu. Připomeneme si ho ještě obnovením křestních závazků.
Někteří na toto téma prožili setkání nad Božím slovem při biblické
hodině. Připomínáme si především skutečnost, že jsme byli Ježíšem
znovuzrozeni do nového života. Nespočívá v tom, že by se odestálo,
co se odestát nemůže. To Bůh se nedívá na to, čím jsme byli dříve, ale
čím se stáváme teď! Volá nás k účasti na lásce, která jediná obstojí
jako smysl a cíl života. Uvědomit si bohatství obnoveného života je
prvním krokem k tomu, abychom se o bohatství lásky Krista mohli
prakticky podělit i v životě s druhými.
Leden se ponese tradičně v duchu jednoty těch, kteří se nechali
povolat k misii lásky. Spojíme se v bohoslužbě slova a modlitbě za
jednotu křesťanů a mír ve světě 19. ledna v 18.00 hodin.
Farním úmyslem apoštolátu modlitby bude: Prosme za naše farní
společenství i za každého z nás, aby se naše vztahy staly výmluvným
svědectvím o lásce Ježíše Krista ke všem lidem.

P. Pavel Sandtner

Dolný Smokovec 2019
Několik slov k plánovanému poutně rekreačnímu zájezdu na
Slovensko.
Odjezd v pondělí 1. 7. v 5.00. Návrat 6. 7. v odpoledních hodinách.
Cena: záloha pro dospělého 2 600 Kč (doprava, pojištění, společné
náklady, záloha na ubytování); do 18 let – 1 600 Kč, do 10 let
1 300 Kč. Doplatky v euro až v místě pobytu ubytovacímu zařízení za
noc a polopenzi: dospělý 85 e, do 18 let 80 e (neplatí rekreační
poplatek), do 10 let 71,5 e (sleva ze strany ubytovatele). Přihlašovat se
můžete panu Petru Málkovi složením zálohy, uvedením jména,
rodného čísla, adresy, kontaktu a podpisem souhlasu s nakládáním
s údaji za účelem sjednání pojištění a evidence účastníků od 1. ledna
2019. Prosím nepřihlašujte se dříve. Vždy bude možnost udělat několik
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skupin podle výkonnosti v horách, případně se malé skupiny budou
moci dohodnout na alternativním programu (například termální
aquapark v Popradě). V ceně zájezdu jsou výjezdy autobusem
v rozsahu 300 km. Další místa by si museli účastníci zajistit sami. Pokud
se někdo některé ze společných cest nezúčastní, nebude mu vrácena
poměrná část za cestu – autobus pojede v každém případě.
Předběžný harmonogram uvádím s poznámkou, že budeme
přizpůsobovat program dnů dle počasí apod. 1. den Hrebienok a okolí
popř. Poprad; 2. den Levoča, Mar. Hora, spišská kapitula, Kežmarok;
3. den Dobšinská ladova j., Vrbov; 4. den Štrbské pleso a okolí;
5. den Tatranská Lomnice (Sk. plaso a okolí). 6. den návrat.
P. Pavel Sandtner

Papež František

Betlémská scéna z písku připomíná prostotu,
nepatrnost a křehkost
(Vatikán, 7. prosince 2018)
Papež František přijal na
audienci
dárce
betléma
a vánočního stromu na Náměstí
sv. Petra: představitele severoitalských
měst
Jesolo
a Pordenone, provincií Benátska
a Friuli-Venezia Giulia, v čele
s tamními biskupy.
„Děkuji těm, kdo spolupracovali na těchto znameních
Vánoc, zejména čtyřem sochařům
z různých zemí, kteří vytvořili

betlém a technikům i personálu
guvernatorátu.“
Připomeňme, že betlémskou
scénu na Svatopetrském náměstí
vytvořili
z jesolského
písku
sochaři Ilja Filimoncev z Ruska,
který je autorem návrhu, dále
Susanne Ruselerová z Holandska,
která ztvárnila Adoraci pastýřů,
a Radovan Živný z České
republiky, který na pohledově
pravé straně tohoto triptychu
vytvořil Klanění Tří králů.
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Producentem
projektu
je
Američan Rich Varano.
„Vánoční strom a betlém
jsou dvě znamení, která nás nikdy
nepřestanou fascinovat, promlouvají k nám o Vánocích,
pomáhají rozjímat nad tajemství
Boha, ktarý se učinil člověkem,
aby byl nablízku každému z nás.
Vánoční strom se svými světly
nám připomíná, že Ježíš je
světlem světa, je světlem duše,
které zahání temnoty nepřátelství
a dává prostor odpuštění.“
Červený smrk z Cansiglia,
který se tyčí vedle obelisku,
inspiroval
papeže
dále
k zamyšlení nad tím, jak se Bůh
ve svém Synu Ježíši snížil k
člověku, aby ho pozvedl k sobě a
vyzvedl ho z oparů egosimu a
hříchu. Bůh přijímá lidskou
situaci, aby ji přitáhl k sobě a dal
jí
podíl
na
své
božské
přirozenosti, dodal Svatý otec.
Betlémská
scéna
vytvořená
z písku pak připomíná prostotu,
nepatrnost a křehkost, v níž se
Bůh ukázal svým narozením
v Betlémě:

„Mohlo by se nám zdát, že
tato
malost
je
v rozporu
s božstvím, proto ji dokonce
někteří zpočátku považovali za
pouhé zdání, vnějškovost. Tak
tomu
však
není,
protože
v nepatrnosti je svoboda. Kdo je
malý – v evangelním smyslu
– nemá v sobě pouze lehkost, ale
je také svobodný od veškeré posedlosti zviditelňovat se a úsilí o
úspěšnost. Tak jako děti, které se
vyjadřují a pohybují spontánně.“
Všichni jsme povoláni ke
svobodě před Bohem, k takové
svobodě, jakou má dítě před svým
otcem, pokračoval papež František a uzavřel přáním, aby tyto
symboly Vánoc přinesly do rodin
a na místa setkávání záblesk
světla a Boží něhy a pomohly
prožít slavnost Ježíšova narození
s pohledem upřeným k Božskému
dítěti,
vyzařujícímu
světlo
v prostotě jeslí. Kéž se i my
staneme
svědky
prostoty,
láskyplnosti a dobroty, uzavřel
Petrův nástupce svou promluvu
a popřál přítomným a jejich
blízkým radostné Vánoce.
Eliška Pometlová

Betlémská scéna z písku připomíná prostotu, nepatrnost a křehkost. Dostupné z
<https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28638> [cit. 2018-12- 14]
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Papežské misijní dílo

Představujeme dílo Papežská misijní unie
P. Paolo Manna, misionář v Barmě, sledující obrovský rozsah
misionářské práce, je rozčarován nezájmem kléru a zneklidněn malým
počtem misionářů. Proto zakládá Misijní unii pro kněze a řeholníky,
aby je nadchnul pro NEJVĚTŠÍ DÍLO (Opera Maxima) evangelizace
světa – podpořil povědomí o misiích a povzbudil k modlitbě za misie.
Dne 23. října 1916 Benedikt XV. Unii schvaluje, a ta je roku 1956 po
prudkém a plodném rozšíření ve světě prohlášena Piem XII. za
„papežskou“.
Desetitisíce kněží a řeholníků na celém světě jsou dnes členy
Misijní unie. Ve čtyřech jazycích vydává tato společnost pravidelně
časopis Omnia Terra a také ho mezinárodně distribuuje.
Nejdůležitějším
vývojovým
krokem
bylo připojení laiků
k Unii. Na valném
shromáždění v květnu
1983 poukázal generální sekretář na to, že
se
Unie
postupně
rozšířila do širších
kruhů a přichází dnes
do styku s „novými
kategoriemi osob, pocházejícími z laického
stavu. Jsou to katecheti, členové farních
a diecézních rad, ti
muži a ženy, laici, kteří
dostávají od církevních
úřadů pověření vy11

konávat určité funkce. Proto je více než správné přijmout také je do
Papežské misijní unie.“
P. Paolo Manna byl prohlášen za blahoslaveného Janem Pavlem
II. 4. listopadu 2001.
Jedním z cílů PMU je upevňovat křesťanskou jednotu, ať „jsou
v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal…“ (J 17,23).
Marie Pleslová
Zpracováno dle ˂http://www.missio.cz/clenstvi/misijni-unie/˃

Jeden dárek navíc – pro rodiny v Sýrii
„Radostného dárce miluje Bůh…“
(2. Kor 9,7)
Na výstavě betlémů jste zakoupením drobných dětských výrobků
misijního klubka přispěli na výživový program arcidiecéze Aleppo,
který dětem pomáhá zajistit pravidelné jídlo. Letos to budou potraviny
pro sto dětí a jejich rodiny.
Náklady na jeden tzv. košík, v němž jsou potraviny na jeden
měsíc, činí 230 Kč, příděl na půl roku pro jednu rodinu vyjde na 1380
Kč. Přispět však můžete libovolnou částkou.
Od arcibiskupa Arménské katolické církve Mons. Boutrose
Marayatiho, který za syrské projekty odpovídá, jsme obdrželi dopis
společně s fotografiemi, v němž zmiňuje, jak byl dar od PMD v ČR na
nákup potravin využit v loňském roce.
Za jakoukoliv pomoc Vám ze srdce děkujeme!
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA, Na Kropáčce 30/1, 50003 Hradec Králové
Marie Pleslová
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Fotogalerie

Ohlédnutí za prosincem
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16

1 Setkání mládeže na faře | 30. 11. 2018 | P. Pavel Sandtner
2 MŠ na výstavě betlémů na faře | 30. 11. 2018 | P. Pavel Sandtner
3 Výstava betlémů zahájení | 1. 12. 2018 | P. Pavel Sandtner
4 Duchovní obnova farnosti | 8. 12. 2018 | Stanislav Močuba
5 Jak děti modelovali betlém ZŠ | 17. 12. 2018 | P. Pavel Sandtner
6 Misijní klubko staví sněhuláka v noci 10. 12. 2018 | P. Pavel Sandtner
7 Mše sv. v DPS | 15. 12. 2018 | P. Pavel Sandtner
8 Mikulášská mše sv. | 5. 12. 2018 | Stanislav Močuba

Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019

Leden 2019

Téma měsíce:
USILUJEME O JEDNOTU
V měsíci lednu se v rámci
přípravy na Mimořádný misijní
měsíc
můžeme
zaměřit
na
konkrétní čin – můžeme se modlit
za mír a jednotu ve světě.
V tomto měsíci se nám
nabízí svědectví několika svatých
k zamyšlení a rozjímání – Timotej,
Josef
Freinadametz,
Oldřich
z Pordenone, Jan Bosko.
K přípravě a zamyšlení se můžeme také zastavit v lednu nad
vybranými biblickými texty:
Abraham • Gn 12,1-20; 15,1-21; 18,16-33
Lot • Gn 19,1-29
Samařanka u Sychemu • Jan 4,1-42
uzdravení dcery Syrofeničanky • Mt 15,21-28 • Mk 7,24-30
Kornélius • Sk 10,1-48
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Apoštolská exhortace o hlásání evangelia v současném světě,
kterou nazval papež František Evangelii Gaudium (Radost evangelia,
vydaná 2013) nám v článku 99 k tématu jednoty nabízí tento text:
Svět je drásán válkami a násilím anebo zraňován rozšířeným
individualismem, který rozděluje lidské bytosti a staví je proti sobě
navzájem, v honbě za vlastním blahobytem. V různých zemích se
rozněcují konflikty a stará rozdělení, která byla částečně považována
za překonaná. Všechna společenství křesťanů na světě bych rád
požádal zejména o přitažlivé a zářivé svědectví bratrského
společenství. Kéž všichni mohou obdivovat, jak o sebe vzájemně
pečujete, povzbuzujete se a doprovázíte se: „Podle toho všichni
poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem“
(Jan 13,35). O to Ježíš žádal naléhavou modlitbou k Otci: „… ať jsou
všichni jedno… v nás, aby svět uvěřil“ (Jan 17,21).
Pozor na pokušení závisti! Jsme na stejné lodi a míříme do
stejného přístavu! Prosme o milost, abychom se dovedli radovat
z ovoce druhých, které patří všem.
Eva Bártová
(Příručka pro přípravu na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019)

Život církve

Téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů
Karibští křesťané náležející k nejrůznějším tradicím dnes
spatřují působení Boží pravice ve zrušení otroctví. Tuto událost
vnímají jako sjednocující okamžik a Boží spásný čin, který dává
svobodu. Jako nejvhodnější téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů
pro rok 2018 si proto vybrali píseň Mojžíše a Mirjam po vyjití
z egyptského otroctví (Ex 15,1-21). Je to píseň vítězství nad útlakem.
Stejné téma zpracovává i píseň „Boží pravice“, která vznikla během
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semináře Karibské konference církví v srpnu roku 1981, stala se
jakousi hymnou ekumenického hnutí v tomto regionu a byla
přeložena do řady jazyků. (Českou verzi pro potřeby této brožury
připravil světící biskup Josef Hrdlička, emeritní katolický biskup
olomoucký – pozn. překl.)
Podobně jako Izraelité mohou i obyvatelé Karibiku zpívat
svou píseň vítězství a svobody, a tato píseň je sjednocuje. Hrozí
však, že problémy dnešní doby znovu zotročí lidské bytosti,
stvořené k Božímu obrazu a podle Boží podoby, a znovu ohrozí
jejich důstojnost. Lidská důstojnost je sice nezcizitelná, často ji ale
zatemňuje jak osobní hřích, tak zlo obsažené v hříšných
společenských strukturách. Společenským vztahům v našem padlém
světě mnohdy schází spravedlnost a soucit, které by ctily lidskou
důstojnost. Deformuje ji chudoba, násilí, nespravedlnost, drogová
závislost a pornografie i bolest, smutek a úzkost, které to vše
přináší.
Řada současných problémů je pouhým odkazem koloniální
minulosti a obchodování s otroky. Zraněná kolektivní psýché se dnes
projevuje ve společenských problémech, spojených s nízkou
sebeúctou a násilím páchaným zločineckými gangy, s domácím
násilím a s rozpadem rodinných vztahů. Přestože jde o odkaz
minulosti, všechny tyto problémy ještě dále jitří současná realita,
kterou mnozí označují za neokolonialismus. Za stávajících okolností
se zdá téměř nemožné, aby se velká část zemí tohoto regionu
dokázala vymanit z chudoby a dluhů. Na mnoha místech vedle toho
v právním rámci zůstávají některé diskriminační prvky.
Boží pravice, která vyvedla lid z otroctví, dávala Izraelitům
trvalou naději a odvahu, a totéž činí i v případě karibských křesťanů.
Nejsou už oběťmi panujících okolností, ale jako svědectví o této
společné naději spolupracují při službě všem lidem ve svém regionu,
zejména těm, kdo jsou nejzranitelnější a nejvíce opomíjení. Slovy
písně: „Bůh svou pravicí zúrodňuje náš svět, sází, sklízí lásku
s nadějí.“
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Biblicko-pastorační reflexe nad biblickým textem (Ex 15,1-21)
Kniha Exodus nás postupně provádí třemi etapami: životem
Izraelitů v Egyptě (1,1 – 15,21), jejich putováním po poušti (15,22
– 18,27) a zážitky na Sinaji (19 – 40). Vybraná pasáž, „Píseň
o Hospodinově vítězství“, kterou přednesli Mojžíš a Mirjam,
podrobně popisuje všechno to, co vedlo k vykoupení Božího lidu z
otroctví. Uzavírá tak první ze tří výše zmíněných etap.
„On je můj Bůh, a já ho velebím“ (15,2)
Verše 1 – 3 z patnácté kapitoly kladou důraz na Boží oslavu:
„Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. On je můj Bůh,
a já ho velebím, Bůh mého otce, a já ho vyvyšuji“ (15,2). Mojžíš
a Mirjam a pod jejich vedením celý Izrael v této písni chválí Boha,
který je osvobodil. Uvědomují si přitom, že Boží plán a záměr
osvobodit lid nemohl být zmařen nebo zastaven. Žádná síla, dokonce
ani faraónovy vozy, jeho armáda a dobře vycvičené vojsko, nemohla
zastavit uskutečnění Boží vůle osvobodit izraelský lid (15,4-5).
Z tohoto jásavého volání chvály i my, křesťané různých tradic,
poznáváme, že Bůh je Spasitelem nás všech, a zároveň se radujeme,
že dodržel svůj slib a stále dává svou spásu skrze Ducha Svatého. Ve
spáse, kterou nám nabízí, pak objevujeme, že on je náš Bůh a my
jsme jeho lid.
„Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle“ (15,6)
Vysvobození a záchrana Božího lidu se uskutečnily zásahem
Boží moci. Boží pravici můžeme chápat jako nepochybné Boží
vítězství nad protivníky i jako trvalou ochranu, kterou poskytuje
svému lidu. Navzdory faraónovu odhodlání Bůh vyslyšel nářek svého
lidu a nenechal ho zahynout, protože je Bohem života. Tím, že ovládá
vítr i moře, Bůh ukazuje svou vůli zachovat život a zničit násilí (srov.
Ex 15,10). Cílem tohoto spásného zásahu bylo ustanovit Izrael jako
lid chvály, vyznávající neochvějnou Boží lásku.
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Osvobození přináší lidu naději a příslib. Naději, protože se rodí
nový den, kdy se lidé budou svobodně klanět svému Bohu a žít v
plnosti. A také příslib, protože jejich Bůh je bude doprovázet po celou
cestu a žádná síla nemůže zmařit záměr, který s nimi Bůh má.
Zasahuje Bůh násilím proti násilí?
Někteří církevní Otcové vykládali toto vyprávění jako metaforu
duchovního života. Například Augustin ztotožňuje nepřítele
uvrženého do moře ne s Egypťany, ale s hříchem.
„Všechny naše minulé hříchy, které na nás jakoby zezadu
dorážejí, tedy utopil a zničil ve křtu. Tyto temnoty v nás si pak
osedlali nečistí duchové jako své koně a jako jezdci je řídili tam, kam
se jim zlíbilo. Proto je také apoštol nazývá ‚vládcové tohoto věku
tmy‘. Všeho toho jsme se zbavili ve křtu, jako bychom prošli Rudým
mořem; rudým proto, že ho posvětila krev ukřižovaného Pána…“
(Sermo 223E).
Augustin v tomto příběhu nenachází zoufalství nad
pronásledováním ze strany nepřátel, ale povzbuzení křesťanů
k naději a vytrvalosti. Křest je pro něj základní a ustavující událostí,
o kterou se opírá pravá identita každého člověka jako člena Kristova
těla. Vidí proto paralelu mezi Izraelem, který přechází Rudým
mořem k vysvobození, a křesťanským lidem, který k vysvobození
přechází křtem. Oba přechody směřující k záchraně pak dávají
vzniknout shromáždění věřících, kteří se klanějí Bohu. V té chvíli
může Izrael svobodně oslavit spásonosnou Boží pravici ve vítězné
písni, kterou vedou Mojžíš a Mirjam. Vykoupení činí
ze zotročených Izraelitů členy jednoho Božího lidu, lidu spojeného
jednou a společnou písní.
Jednota
Úryvek z patnácté kapitoly Knihy Exodus nám dává
nahlédnout, že cesta k jednotě často musí vést společně zakoušeným
utrpením. Osvobození Izraelitů z otroctví je klíčovou událostí, která
z Izraele tvoří jeden lid. Pro křesťany tento proces vrcholí vtělením
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a velikonočním tajemstvím. Ačkoli iniciativa k osvobození
a záchraně přichází od Boha, on k uskutečnění svého záměru a plánu
na vykoupení využívá také lidské činitele. Křesťané dostávají ve křtu
podíl na Boží službě smíření, naše vlastní rozdělení je ale překážkou
v tomto svědectví a poslání uprostřed světa, který potřebuje Boží
uzdravení.
Modlitba

Dobrotivý Bože,
tys poslal svého Syna, aby se narodil
v obyčejné lidské rodině,
mezi jejímiž předky byli lidé pevní ve víře i hříšníci.
Prosíme o tvé požehnání pro všechny rodiny:
v jejich domovech i v širších společenstvích.
Zvlášť prosíme za jednotu křesťanské rodiny,
aby tak svět mohl uvěřit.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.
P. Pavel Sandtner
(brožura Modlitby za jednotu)

Pozvánky

Zpívejme všichni koledy
Římskokatolická farnost Přibyslav a Kulturní zařízení města
Přibyslav vás srdečně zvou na zpívání koled za doprovodu varhan.
Zpívání se koná ve středu 26. prosince 2018 v 18 hodin ve farním
kostele Narození sv. Jana Křtitele.
Na setkání s vámi se těší přibyslavští varhaníci a jejich přátelé
22

Farní káva
Vážení farníci, rádi bychom Vás spolu s otcem Pavlem pozvali
na farní kávu / čaj. Nabízí se nám další příležitost vzájemného setkání,
možnost společně si krátce popovídat, ohřát se, třeba i něco
zakousnout. Nebojte se vzít děti s sebou.
Přijďte po druhé mši sv. na faru, uvaříme vám kávu nebo čaj.
Farní káva je zatím plánována každou první neděli v měsíci po
druhé mši sv., začneme 6. ledna 2019. Další termíny jsou k dispozici
na plakátku.
Marie a Jan Zrzavých

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Leden L. P. 2019
31. 12.
2018

16.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou
o požehnání do Nového roku

L. P. 2019
8.00
1. 1.

9.30
18.00

2. 1.

3. 1.

Slavnost Matky Boží Panny Marie
Na poděkování za dar společné cesty s prosbou
o požehnání a dary Ducha svatého
Za Ludmilu a Jaroslava Bencovy, jejich syna
Jaroslava
Za farnost
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve

7.30
18.00

Nové Dvory

18.00

Nejsvětější jméno Ježíš
Za duchovní povolání
23

4. 1.

18.00

5. 1.

7.00
17.00

6. 1.

7. 1.
8. 1.
9. 1.
10. 1.
11. 1.
12. 1.

8.00
9.30
11.00
18.00
7.30
18.00
7.30
18.00
18.00
18.00
7.00

Za Miroslava Bukovského, Věru Bukovskou
a Helenku
Žižkovo Pole
Slavnost Zjevení Páně/Tři králové
Za Milušku Urbanovou a oboje rodiče
Stříbrné Hory
Za farnost
Na úmysl dárců mešních fundací
Olešenka
Za Annu a Jindřicha Vlčkovy
Svátek Křtu Páně

13. 1.

14. 1.
15. 1.
16. 1.
17. 1.

8.00
9.30
11.00
18.00
7.30
18.00
7.30
18.00

Za Jana a Karla Pometlovy, rodiče, Josefa a Růženu
Tománkovy a zemřelé z obou rodů
Stříbrné Hory
Za farnost

Dolní Jablonná
Památka sv. Antonína, opata

18.00
Památka Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů

18. 1.
19. 1.

18.00
7.00
17.00

Žižkovo Pole
2. neděle v mezidobí

20. 1.

8.00
9.30

Za rodinu Hrubých, Zrnovu a duše v očistci
24

11.00
18.00
21. 1.
22. 1.
23. 1.

7.30
18.00
7.30
18.00

24. 1.

Stříbrné Hory
Za farnost
Památka sv. Anežky Římské,
panny a mučednice
Za P. Karla Filipa, rodiče a sourozence
Za živé i zemřelé z rodů Karlových a Fišarových
Česká Jablonná
Památka sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve

18.00
25. 1.
26. 1.

18.00
7.00
8.00

27. 1.

9.30
11.00
18.00

28. 1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.

7.30
18.00
7.30
18.00

1. 2.

18.00

2. 2.

8.00
17.00

3. 2.

8.00
9.30

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Za Jana Němce, ten rod a duše v očistci
Za Františku Pelikánovou
3. neděle v mezidobí
Za Albína Syberu, manželku, sourozence
a celý rod
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
Stříbrné Hory
Za farnost
Památka sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve
Za Viléma Podrázského, rodiče a bratra Romana
Památka sv. Jana Boska, kněze
Za Josefa Klementa, rodiče a sourozence
Za rodiče Bořilovy a Lehrlovy, jejich děti
a vnuka Lukáše
Svátek Uvedení Páně do chrámu/Hromnice
Žižkovo Pole
4. neděle v mezidobí
Za Zdeňka Dvořáka a jeho rodiče
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11.00
18.00

Stříbrné Hory
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na leden 2019
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:
misijní úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle
příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu
radost evangelia.
národní úmysl:
Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
farní úmysl:
Za naše farní společenství i za každého z nás, aby se naše vztahy staly
výmluvným svědectvím o lásce Ježíše Krista ke všem lidem.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
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Milé sestry, milí bratři!
Přejeme a vyprošujeme Vám všem otevřené
srdce pro skutečnost,
že se Bůh stal jedním z nás.
Nelpěl na tom, že je roven Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka
a stal se jedním z lidí.
Je to radostná zpráva pro nás všechny,
ať už letošní Vánoce budou
ty povedenější nebo smutnější.
V každém případě narodil se i pro Tebe!
Bůh Vám žehnej na každém kroku
v tomto i budoucím roce.

P. Pavel Sandtner a P. Antonín Pavlas
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