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Říkat „ano“ Boží lásce je prvním krokem k tomu být
šťastný, a dělat mnoho dalších lidí šťastnými.
Papež František

Horolezci s křížem sejmutým z věže | 25. 1. 2019
foto Ivo Havlík

Slovo kněze

Jenom jeden poděkoval
Milé sestry a bratři v Pánu!
Kdo žije s otevřenýma očima, může vnímat obyčejné věci
neobyčejným způsobem. A tak se může stávat svědkem zázraků den co den.
V biblickém příběhu uzdravení deseti malomocných se stal
očividný a velký zázrak. Malomocní, kteří byli ze společnosti zcela
odděleni, byli všichni uzdraveni. Jako kdyby vstali z mrtvých. Jenom
jediný se ale vrátil zpět, aby vzdal Bohu (Ježíši) díky. Vděčnost je
způsob života a otevírá oči pro velké i malé zázraky. Ve světě počítačů
se paměťové jednotky musí tzv. „zformátovat“. Nastavit parametry
použití. Aby se data a informace ukládaly správně a efektivně. I my
potřebujeme „zformátovat“ svou paměť a nejen ji. Abychom mohli to,
co se děje, správně chápat, interpretovat a ukládat. Ale protože nejsme
počítač, bude to vždycky záležitost, při které se uplatňují osobní
vztahy, které prožíváme. Ty ovlivňují čtení a prožívání událostí. A tady
přichází ke slovu vděčnost. Vděk za to že jsem, chvála Bohu
a vděčnost za lidi okolo nás i vůči nim.
Ať už se nacházíme v jakékoli životní situaci, formátovat se
„programem“ vděčnosti nikdy neublíží, naopak vždycky prospěje.
Žijme s očima otevřenýma! Buďme svědky života, chvalme Boha,
neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky!
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na měsíc únor 2019
3. 2.
4. 2.
10. 2.

9.00 a 10.30 káva a čaj na faře
17.00-18.30 setkání dětí (10-13 let) na faře
9.00 Růženec mládeže v kostele
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15. 2.
16. 2.
18. 2.
19. 2.
24. 2.
21. 2.
22. 2.
23. 2.

19.00 setkání mládeže na faře
9.00 setkání biřmovanců na faře
17.00-18.30 setkání dětí (10-13 let) na faře
17.00-19.00 misijní klubko dětí na faře;
17.20 Růženec dětí v kostele
9.00 Růženec mládeže v kostele
19.00 biblická hodina na faře
Začátek přípravy na 1. sv. př. na faře
19.00 setkání mládeže na faře
9.00 mše svatá v DPS;
18.00-20.00 adorace v kostele

Návštěvy nemocných
P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
1. 2.
P. Pavel DPS a okolí
8. 2.
P. Antonín město
15. 2.
Z diáře kněží

10.-15. 2.

P. Pavel exercicie Velehrad

Svědectví

Hukot mořských vod
Zdá se mi, že vám všem, kteří jste na mě mysleli, dlužím ucelený
příběh, protože jste v něm hráli důležitou roli. Dlužím vám svědectví
o Božím působení. Na většinu otázek, které se při vyprávění možná
otevřou, vlastně nemám odpověď. Všechno se to nějak odehrálo.
Na Vysočině působím od roku 2006. Nějaké potíže s hlavou,
rovnováhou a únavou jsem míval už dříve, ale nevěnoval jsem tomu
větší pozornost. V roce 2013 mi diagnostikovali rozsáhlé mnohočetné
žilní anomálie v oblasti mozečku a mozkového kmene a stopy po
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starším zakrvácení. Lékaři se
Sv. Pavel
rozhodli postupovat konzervativně,
tedy nezasahovat. V prosinci 2017
Jestliže má tvůj nepřítel
a lednu 2018 jsem postupně ztratil
sluch v levém uchu, začal jsem mít
hlad, nasyť ho, a má-li
problémy s rovnováhou, slabosti
žízeň, dej mu pít,
a velmi intenzivní hukot v hlavě,
tím ho zahanbíš
jako když se valí spousty vody
a přivedeš k lítosti.
a běží do toho turbína. V lednu se
(Římanům 12,20)
přidala ještě částečná necitlivost
jazyka a rtů na levé straně. V únoru
na magnetické resonanci zjistili
dvojí zakrvácení do oblasti mozkového kmene (dva z žilních útvarů
praskly) a byl jsem hospitalizován v nemocnici v Novém Městě. Po
konzultaci s lékaři z pražské Ústřední vojenské nemocnice bylo
rozhodnuto, že mi hematom velký jako fazole budou vypouštět. Po
týdnu jsem byl propuštěn do péče maminky v Benešově a za týden
jsem nastoupil v Praze na operační výkon. Po šestihodinové operaci byl
hematom úspěšně vypuštěn. Po dalším týdnu mne znovu propustili do
domácího ošetřování. Dva dny po propuštění mě hospitalizovali znovu,
tentokrát
v Benešově,
s akutní
zánětlivou
bakteriální
meningoencefalitidou (zánět mozkových blan a mozku samotného).
Ještě to bylo včas. Když jsem se už týden léčil, všiml jsem si, že mám
už dlouho divnou rýmu. Nebyla to rýma, byl to mozkomíšní mok.
Takže jsem putoval zpět na revizi do UVN.
Jobova noc
Teď více o prožívání těch událostí. V roce 2017 jsem dostal
knihu Daniela Pastirčáka Evangelium podle Joba. Nevěděl jsem v té
době, jak důležitá pro mě bude. Začal jsem ji číst, ale nějak jsem s tím
nespěchal. Takže ještě před Vánocemi jsem měl přečtenou sotva třetinu
nebo polovinu. Když přicházely problémy, myslel jsem spíše na nějaké
banální nachlazení a podobně. V lednu jsem prožil exercicie na Hostýně,
na kterých jsem byl Bohem tak nějak připravován, skrze rozjímané
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texty, že asi půjde do tuhého. Bylo mně už dost špatně, volné chvíle
jsem proležel. Ve farnosti jsem pak ještě tři týdny vydržel, než byl volný
termín na resonanci. Někdy jsem při bohoslužbě viděl samé hvězdičky
a nebyl jsem daleko od mdlob, ale Bohu díky se to vydrželo.
Docela dobře se mi to Bohu odevzdávalo, protože jsem pořád
doufal, že to přejde. Ani jsem si moc neuvědomoval, co se vlastně děje.
A protože jsem se necítil nijak na umření, skoro mě polekalo, když mě
po vyšetření na magnetické resonanci položili na JIP a nabídli kněze.
Takže jsem přijal pomazání nemocných, později doma ještě napsal
před operací závěť a předal důležité informace. Při zánětu mozku už mi
trpělivost pomalu docházela. To už byla jiná bolest, představuji si, že
takhle to vypadá, když vás do hlavy koušou psi. Ani pořádně nevím, na
co jsem tu noc, než provedli punkci a nasadili léky, vlastně myslel. Na
tu bolest v hlavě asi. Víc se mi tam nevešlo. Jen trochu netrpělivé
odevzdanosti. Později, když mi to oči dovolily, jsem četl zmiňovanou
knihu dál. Když jsem jednou na pokoji u stolečku sloužil v sedě mši
sv., přišla lékařka a oznámila mi, že pojedu do Prahy na revizi operace.
No tak jsem si chvíli i pobrečel. Ale i díky té knize a hlavně kontaktu,
který jsem po celou dobu s Bohem nějaký měl, jistě i díky modlitbám
mnohých, jsem to nějak vzal. Nejhorší byla noc po revizní operaci, kdy
mi asi po 16 dnech vlezli do hlavy podruhé a nešlo to jinak než stejnou
jizvou. Ve 20 hodin večer mně přivezli ze sálu. Tu noc to bylo velmi
dramatické. Tlumení bolesti moc nefungovalo. Ale přesto jsem se
celou noc modlil. Ale ne nějak poklidně. Spíš jsem se s Bohem hádal
a probíral všechny ty pochybnosti, co přišly. A pověděl jsem Bohu
všechno, co jsem v knize Job našel. Myšleny na smrt a na to, jestli není
lepší umřít než žít, tam samozřejmě byly také. Přemýšlel jsem, jestli se
Bůh nepostavil proti mně, uvažoval jsem o víře a nevíře, vině a tak
podobně. Přesto jsem cítil, že nemám kam jinam jít. Kam jinam se
obrátit. Vzpomenete jistě na to místo v Písmu. I vy chcete odejít? Pane,
kam bychom šli? A že vlastně ani tomu, že by Bůh byl proti mně,
nemůžu uvěřit. Ještě i nějaký den potom jsem se přesto nedokázal
zbavit myšlenky, jestli by nebylo lepší umřít. Zbabělé, jistě.
A docházelo mi i to, že je to vůči všem okolo trochu nefér. Jednodušší
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cesta je vždycky lákavá. Noc přešla a následujících 5 dní jsem byl na
kapačkách proti bolesti. Svoje prožitky jsem pak řešil i s knězem.
Až při rekonvalescenci, která byla poměrně dlouhá, jsem dočetl
knihu o Jobovi. Opravdu to není Bůh, kdo se do člověka strefuje, ale
někdo jiný. Sami si o tom v knize Job můžete přečíst. Vlastně hned na
začátku. Měl jsem chvíle, kdy jsem pochyboval o tom, jestli mě Bůh
slyší. Ale nedokázal jsem pochybovat o tom, že slyší vás, kteří jste se
modlili. Velikou zásluhu na mém uzdravení měla jistě má maminka
a díky jí za namáhavou a příkladnou péči navzdory mým náladám.
Rodina, spolubratři kněží, biskupové, řeholníci a řeholnice, farníci
z blízkého i dalekého okolí, kamarádi, děti. Nedokážu říct, proč jsem tu
mezi vámi a jiní, třeba i mladší a kněží zemřeli. Rozhodně to není
zaslouženě. Proč jsem tu relativně bez vážnějších následků, ačkoli se
mnozí po stejných zákrocích a komplikacích velmi trápí. Nevím.
A moc bych přál všem uzdravení, kterého se mi dostalo. Bůh to tak
chtěl. Jsem mu vděčný i vám všem. To, co se stalo, nebyl zázrak co do
zjištění lékařské vědy. Ale pro mě to zázrak byl.
Příliš nepravděpodobný sled událostí, kdy šlo, když ne o minuty,
tak o hodiny. A nemůžu to nebrat jako závazek. Žiji teď raději, s větší
vděčností a snad i s maličko větší láskou k Bohu i vám. Doufám, že
i s větším nasazením, jen hospodařím s menším množstvím energie než
dřív a musím víc respektovat svoje tělo. Zažil jsem na krátko
a zhuštěně události, které někteří nemocní prožívají po dlouhou dobu.
Když nějaká bolest trvá velmi dlouho a naděje je pořád menší… To
jsem nezažil. Co je to týden, měsíc, rok proti desítkám let? Myslím na
ně dnes jinak než dříve. Nemyslím si ani, že jsem prožil největší bolest,
ani že jsem hrdina. Hrdina jsem tedy nebyl. Jsem vděčný za to, že jsem
to prožil. Ačkoli spíše až potom. Chtěl bych vás povzbudit, věřte,
i když je to k neuvěření. Bůh není proti nám, ale s námi. Když chce,
abychom zůstali, bojujme dál. Když chce, abychom odešli, máme kam
jít. Náruč je otevřená, i když ve tmě jen tušená. Věřím, že je možné to
poznat, nejen když se něco přežene a překoná, ale i když se to
nepřekoná. Dříve než ve vzkříšení je Ježíš naším přítelem na kříži. Tak
daleko jsem osobně nedošel. Ale znám ty, kteří ano. A blíží se k smrti
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s nadějí a silou, kterou obdivuji. Za život vděčím Bohu, který mi dal se
podruhé narodit a celé řadě lidí. Děkuji Jemu, všem bezvadným
lékařům a personálu z neurologie a neurochirurgie v Novém Městě,
Praze i Benešově. V roce 2018 jsem byl před smrtí uchráněn
několikrát. S prvním zakrvácením jsem ještě zkoušel běhat a plavat,
protože jsem nevěděl, co se děje. S druhým jsem ještě fungoval, jen mi
to šlo těžko. V Praze mi zachránili život komplikovanou operací.
Symbolicky i prakticky jsem se podruhé narodil v benešovské
nemocnici. Tam jsem se před 40 lety narodil a tam mě zachytili ve
stavu, kdyby ráno bylo už pozdě.
P. Pavel Sandtner

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Návštěvy nemocných
Kněží navštěvují nemocné, kteří o to stojí, pravidelně dvakrát do
měsíce. První a třetí pátek v měsíci. Někteří si přejí návštěvu jen jednou
měsíčně, někteří třeba několikrát do roka. Někteří nárazově. O všechny
se snažíme pečovat. Kromě toho jeden z akolytů, pan Stanislav
Močuba dobrovolně donáší svaté přijímání i mimo tyto návštěvy.
Pokud ho poprosíte, třeba bude moci přijít i k vám domů.
Pamatujeme na nemocné
V únoru pamatujeme více na naše nemocné (v rámci programu
misijního roku). Zvu vás proto k účasti na pondělních bohoslužbách za
nemocné 4., 11., 18. a 25. 2. Také můžete přijít prosit za nemocné na mši
svatou v domově s pečovatelskou službou 23. 2. v 9.00.
Farní káva a čaj
Setkání na faře každou první neděli bude probíhat jak po první tak i po
druhé mši svaté. Jste srdečně zváni!
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Pomazání nemocných
Připomínám, že svátost pomazání se neuděluje výhradně až má
nemocný na kahánku. Naopak uděluje se vždy, když jsme ve vážném
stavu a to s prosbou o uzdravení. Tedy „aby bylo lépe“ nikoli „aby
někdo umřel“. I když stát se může obojí. A dokonce obojí může
znamenat, že bude lépe. Vřele tedy doporučuji přijetí svátosti všem
starším i nemocným. Věříme, že co Bůh udělá, dobře udělá. Je třeba
se jeho jednání vhodně otevřít. Což se děje ve svaté zpovědi, přijímání
a odevzdání do modlitby církve. To všechno je součástí pomazání
nemocných. Podotýkám jen, že nás na životě neohrožují jen nemoci
tělesné, ale i duševní! V obou případech, pokud onemocnění
ohrožuje, je možné svátost přijmout. Za tím účelem můžete
kontaktovat duchovní.

Modlitby otců
Ve farnosti se už modlí skupina matek. Zabývám se myšlenkou, jestli
nedát dohromady také skupinku otců. Mohli bychom se modlit za
„naše“ děti a tak nějak po chlapsku se pak třeba pozastavit nad
šálkem něčeho chutného.
Pokud by to někomu přišlo zajímavé, ozvěte se.

P. Pavel Sandtner

Život ve farnosti

Církevní úkony za rok 2018 v číslech
Během roku 2018 bylo v naší farnosti pokřtěno 29 dětí, uzavřeno
bylo 11 církevních sňatků a odslouženo 19 pohřbů. První svaté
přijímání přijalo 17 osob. Pomazání nemocných bylo uděleno
59 věřícím.
Eva Bártová
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Veřejná sbírka na opravu kostela (fasáda severní
strana, žulový obklad soklu po celém obvodu)
Veřejnou sbírku na zmíněný účel jsme vyhlásili 20. 12. 2018 na
území Kraje Vysočina (KUJI 89981/2018). Sbírka probíhá sbíráním do
pokladniček (v kostele, na městském úřadě, a pokladničkami
putovními) a ukládáním na účet č. 5528414319/0800. Vyhlášena je do
31. 12. 2020. Pokud se podaří nashromáždit prostředky na dokončení
obnovy fasády kostela a obložení kamenem dříve, bude ukončena už
v roce letošním. V plánu je i adopce žulových bloků v soklu kostela, ale
musíme počkat na vítěze výběrového řízení. Budete včas informováni.
Na dar je možné vystavit potvrzení pro úlevu daně z příjmu dle
zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Po domluvě jsme
otevření případnému zveřejnění podpory v mediích po podepsání
souhlasu s předpisy o ochraně údajů dle evropské směrnice GDPR.
K 31. 12. 2018 je zůstatek na sbírkovém účtu 120 939 Kč.
Všem dárcům děkujeme
P. Pavel Sandtner

Příběh vyhnutého kříže
Velmi krátce o vyhnutí kříže na věži. V sobotu 19. ledna
v dopoledních hodinách přijela na faru v Přibyslavi policejní hlídka
s přijatým hlášení na možné ohrožení v důsledku pádu kříže z vrcholu
věže. Ve spolupráci s městem jsme místo zajistili a v pondělí obhlédli
situaci horolezci bratři Kamarádové.
V pátek 25. ledna 2019 přijel 60 tunový jeřáb firmy Chládek a
Tintěra. Za součinnosti horolezců byl kříž z věže sňat spolu s makovicí
a deponován pro pozdější restaurování a repozici na věži.
Naklonění kříže vzniklo působením rozpínavosti ledu, který
„uřízl“ kříž od kovového ukotvení. Děkujeme horolezcům i firmě
Chládek a Tintěra za obětavou spolupráci pomoc.
P. Pavel Sandtner
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Přibyslavská věž
Historie naší přibyslavské věže svědčí o důležitých faktech.
Nejsem historik. Přesto. Věž byla snad součástí samostatného obranného
opevnění (tvrze) zahrnujíc ještě farní budovu a kostel. Bez ohledu na
vlastnické poměry (dříve patřila městu) fungovala věž jak pro potřeby
městské, tak církevní (práce zvoníka). Jestli při pozemkových úpravách
došlo ke stanovení vlastníka – Římskokatolické farnosti Přibyslav – je to
skutečnost, kterou respektujeme.
Pro mě není tak podstatné zkoumat okolnosti této skutečnosti,
jako spíše se zamyslet nad tím, jak se postavit k historicky
vyzkoušenému společnému užívání majetku. Spolupráce funguje
dobře. Dříve bylo vlastníkem město, teď je vlastníkem farnost. Rád
bych vzbudil diskusi o tom, jestli by nebylo pro tuto památku lepší,
kdyby byla v majetku města Přibyslav, jako tomu bylo před
pozemkovými úpravami. Jistě by se daly smluvně podchytit i obavy
z možného nevhodného použití památky. Je to pro farnost veliká
finanční zátěž a bez okolků třeba říci, že farnost pravděpodobně
nebude mít dost prostředků k zajištění této krásné stavby. Už proto, že
se věnujeme ve spolupráci s městem péči o několik dalších památek.
Každý oltář v kostele představuje investici v řádu sta tisíců až jednotek
milionů. Hlavní oltář téměř 2,5 milionu. Nemluvím o stodole, faře,
hospodářských budovách. Musíme hospodařit rozumně a prozíravě
posoudit, zda jsme schopni zajistit všechny budovy, které jsou nám
dány do péče. A jestli skutečnost, že by byly v péči města (mám na
mysli věž), zásadním způsobem změní poměry v užívání ze strany
farnosti. Podotýkám, že pozemek, kolem kostela je v majetku města!
Pustit město více do prostoru i co do vlastnických poměrů může podle
mého názoru jen prospět. Město by získalo hodnotnou kulturní
památku a my bychom prohloubili sepjetí, které při péči o památky
máme. Je to ovšem jen můj názor. Majetek je břímě. Péče o věž byla
a v budoucnu i bude stále náročnější. Pro příklad jenom zabezpečení
kříže, pronájem jeřábu a zajištění jeho snesení bude náklad v řádu
desítek tisíců. To jsme ještě nic neudělali. Žádný hmotný prospěch
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z věže pro farnost neplyne. Jestli je držení vlastnictví ve službě její
ochrany, pak stojí za úvahu, proč by stejnou ochranitelskou funkci
neplnilo i město.
Chci zdvihnout toto téma a probudit diskusi. Pokud se budete
chtít zapojit, Římsa vám je k dispozici. Vím, že jeden pokus o změnu
vlastníka věže už tu byl. Protože jsem tenkrát na pastorační radě, která
ho zamítla, seděl. A jako kaplan jsem tenkrát hlasoval pro převedení.
Prosím přemýšlejte o tom. Třeba mně přesvědčíte, že to není
dobrý nápad. Pro nic jsem se nerozhodl, ani bych to sám neudělal. Ani
nevím, jestli by město o takové hmotné břímě stálo. Záměrně zvedám
myšlenku před očima všech a moc mě zajímá váš postoj.
P. Pavel Sandtner
Papež František

Nepřišli jsme vytvářet zábavnější církev, ale otevřít
se novým Letnicím
(Promluva papeže Františka na zahájení Světového dne mládeže 24.
ledna 2019, Panama)
Drazí mladí, dobré odpoledne!
Je krásné setkat se tady
v této krásné zemi, která nás
přijímá tolika barvami a takovou
vřelostí! Světový den mládeže
v Panamě je opět svátkem radosti
a naděje pro celou církev a svět,
velkým svědectvím víry.
Vzpomínám si, že se mne
v Krakově tázali, zda pojedu do
Panamy, a já jsem odpověděl:
„Nevím, ale Petr tam bude určitě.“

Těší mne, že dnes mohu říci: Petr
je s vámi, aby slavil a obnovil víru
a naději. Petr a církev jdou s vámi
a chceme vám říci, abyste neměli
strach pokračovat s touto inovující
energií a stálou touhou, která nám
pomáhá a podněcuje nás, abychom
byli radostnějšími a ochotnějšími
„svědky evangelia“. Pokračovat
nikoli proto, abychom utvořili
paralelní církev, trochu zábavnější
nebo více cool v nějaké akci pro
mládež s poněkud zdobnějšími
11

prvky, jako by vás něco takového
mohlo uspokojit.
Myslím nyní na vás, kteří
jste tento den zahájili, na
domorodou mládež indios. Byli
jste první v Americe a byli jste
první na tomto setkání. Velký
aplaus pro vás! I vám mladí
afrického původu, kteří jste toto
setkání anticipovali, patří aplaus!
Naopak! Chceme nalézt
a společně s vámi si uvědomit
ustavičnou novost a mladost
církve a otevřít se novým Letnicím
(srov.
Synoda
o
mládeži,
Závěrečný dokument, 60). To je
možné pouze tehdy – jak jsme
prožili na nedávné synodě
– umíme-li dosvědčovat a hlásat
Pána ve službě svým bratrům,
rozumí se v konkrétní službě.
Vím, že nebylo snadné sem
přijet. Vím o úsilí a obětech, které
jste podstoupili, abyste se mohli
účastnit tohoto Dne. Mnoho dnů
práce, setkávání, reflexí a modlitby působí, že sama pouť je
z větší částí odměnou. Učedník
není jen ten, kdo na místo dorazí,
nýbrž ten, kdo rázně vykročí,
nemá strach riskovat a vydat se na
cestu. Být na cestě je ta největší
radost! Nebáli jste se riskovat a jít.
Dnes můžeme slavit, protože tento
svátek začal již mnohem dříve ve
vašich společenstvích.

Přicházíme z různých kultur
a národů, mluvíme různými
jazyky, nosíme různé oděvy.
Každý z našich národů prožil za
různých okolností různé dějiny.
Čím vším se různíme! Nic z toho
nám však nezabránilo v setkání
a společně prožívaném štěstí. Je to
možné, protože víme, že existuje
něco, co nás sjednocuje – Někdo,
kdo z nás činí bratry. Vy, drazí
přátelé, jste přinesli mnoho obětí,
abyste se mohli setkat, a tak se stát
pravými mistry a tvůrci kultury
setkávání. Svými gesty, postoji,
pohledy, touhami, a především
svou vnímavostí vyvracíte a znevažujete všechny slovní projevy,
které se snaží vyvolat rozdělení
tím, že vyřazují a vyhošťují lidi,
kteří „nejsou jako my“. A to proto,
že cítíte a umíte vytušit, že „pravá
láska neanuluje legitimní rozdíly,
nýbrž je harmonizuje ve vyšší
jednotě“. Naproti tomu víme, že
otec lži má raději lid rozdělený
a rozhádaný než lid, který se učí
pracovat společně. Podle tohoto
kritéria se rozlišují lidé na
budovatele mostů a budovatele
zdí. Budovatelé zdí rozsévají
strach a snaží se lidi zastrašit
a rozdělit. Vy však chcete být
budovatelé mostů. Čím chcete
být?
(Mladí
odpovídají:
budovatelé mostů). Správně!
12

Učíte nás, že setkávání
neznamená splynutí s davem
a nespočívá ani v tom, že všichni
stejně myslí, žijí, přičemž dělají
a opakují totéž, poslouchají tutéž
hudbu nebo nosí tentýž fotbalový
dres. Nikoli. Kultura setkávání na
nás naléhá, abychom odvážně
chovali společný sen. Ano, velký
sen schopný zapojit všechny. Sen,
za který Ježíš vydal život na kříži
a za který Duch svatý sestoupil,
aby vpálil den Letnic do srdce
každého muže i ženy, do tvého
i mého srdce, s nadějí, že poroste
a rozvine se. Sen zvaný Ježíš,
zasetý Otcem s důvěrou, že
vyroste a bude žít v každém srdci.
Sen, který obíhá v našich žilách,
rozechvívá srdce, jež poskočí
pokaždé, když slyšíme: »Milujte
se navzájem: jak jsem já miloval
vás, tak se navzájem milujte vy.
Podle toho všichni poznají, že jste
moji učedníci, budete-li mít lásku
k sobě navzájem« (Jan 13,34-35).
Jeden světec z těchto krajů
rád říkával: „Křesťanství není
celek pravd, v které se má věřit,
zákonů, které je třeba dodržovat,
nebo zákazů. Z tohoto pohledu
vůbec nepřitahuje. Křesťanství je
Někdo, kdo mne má tolik rád, že si
přeje a žádá moji lásku.
Křesťanství je Kristus“ (Sv. Oskar
Romero, Homilie, 6. listopadu

1977); a znamená nést dále sen,
pro který dal život: mít rád toutéž
láskou, jakou On má rád nás.
Zeptejme se: Co udržuje
naši jednotu? Proč jsme jednotní?
Co nás podněcuje, abychom se
setkali? Jistota vědomí, že jsme
byli milováni láskou tak hlubokou,
že nechceme a nemůžeme mlčet,
a která nás vybízí odpovědět
stejně: láskou. Nutí nás k tomu
Kristova láska (srov. 2 Kor 5,14).
Láska, která se nevnucuje
a nedeptá, láska, která neodsouvá
stranou a neumlčuje, láska, která
neponižuje a nepodmaňuje. Je to
Pánova láska, každodenní, diskrétní a ohleduplná láska, svobodná
a osvobozující láska, jež uzdravuje
a pozvedá. Je to Pánova láska,
která zná spíše výstupy než pády,
smíření než zákazy, nové příležitosti než odsouzení, budoucnost
než minulost. Je to láska ruky
podané ve službě a sebedarování
bez
holedbání.
Láska
se
nenaparuje, je skromná a vždycky
podává pomocnou ruku druhým.
Tato láska nás dnes spojuje. Věříš
v tuto lásku? (mladí odpovídají:
Ano). Je to láska, která stojí za to?
Tutéž otázku a povolání
zaslechla Maria. Anděl se jí zeptal,
zda chce tento sen ve svém lůně
chovat, propůjčit mu život a učinit
ho tělem. Ona řekla: »Jsem
13

služebnice Páně: ať se mi stane
podle tvého slova« (Lk 1,38).
Maria uměla přisvědčit. Dovedla
dát život Božímu snu. A to je
totéž, co se chce od tebe i tebe,
ode mne: chceš, aby tento sen
ožil? Chceš mu dát tělo svýma
rukama, nohama, svým pohledem,
srdcem? Chceš, aby ti Otcova
láska otevřela nové horizonty
a vedla nevídanými a netušenými,
nepředstavitelnými a nečekanými
stezkami, které rozradostňují
srdce, takže zpívá a tančí?
Dovedeme říci andělovi jako
Maria: „Jsme služebníci Páně: ať
se
nám
tak
stane…“
Neodpovídejte nyní. Každý, ať si
odpoví ve svém srdci. Jsou otázky,
na které se odpovídá jenom mlčky.
Drazí mladí, z tohoto Dne
nebude čerpat naději nějaký
závěrečný dokument, dohodnuté
poselství či akční program. Toto
setkání předává naději díky vašim
tvářím a modlitbám. Každý se
vrátí domů s novou silou, která se
rodí vždycky, když se setkáme
s druhými a s Pánem, abychom
naplněni
Duchem
svatým
připomínali a uchovali při životě
onen sen, který z nás činí bratry

a který se skrze naše povolání
nesmí v srdci tohoto světa zastavit.
Ať jsme kdekoli a děláme cokoli,
můžeme vždycky pohlédnout
vzhůru a říci: „Pane, nauč mne
milovat tak, jako jsi nás miloval
ty.“ Chcete to zopakovat se mnou?
„Pane, nauč mne milovat tak, jako
jsi nás miloval ty.“
Nemůžeme
toto
první
setkání skončit bez poděkování.
Děkuji všem, kdo s velkým
nadšením připravili tento Světový
den mládeže. Děkuji, že jste měli
odvahu stavět a hostit, přisvědčit
Božímu
snu,
v němž
se
shromažďují všechny jeho děti.
Děkuji mons. Ulloaovi a všem
jeho spolupracovníkům, že jste
pomohli ukázat, že Panama není
jenom průplav spojující oceány,
ale také průplav, ve kterém Boží
sen objevuje další maličké kanály,
aby se rozrostl, rozmnožil
a rozzářil ve všech koutech země.
Přátelé, ať vám Ježíš žehná
a Panna Maria la Antigua vás
neustále chrání, abychom mohli
bez obav říci jako ona: „Jsem zde.
Ať se mi tak stane.“
Eliška Pometlová

Nepřišli jsme vytvářet zábavnější církev, ale otevřít se novým Letnicím. Dostupné z
<https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28886> [cit. 2019-01-25]
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Pastorační plán
Římskokatolické farnosti Přibyslav 2019
5. 1.
18.-25. 1.
27. 1.
3. 2.
2. 2./16. 2.
22. 2.
24. 2.
2. 3.
2.3./16.3./30.3
6. 3.
8. 3.
9. 3.
10. 3.
15. 3.
16. 3.
17. 3.
22. 3
24. 3.
29. 3.
31. 3.
31. 3.

leden
Tříkrálová sbírka; koncert
Týden modliteb za jednotu křesťanů
Ekumenická bohoslužba v Přibyslavi
únor
Káva a čaj na faře
Setkání biřmovanců
Začátek přípravy dětí na 1. sv. př. na faře
Sbírka Svatopetrský haléř
březen
Káva a čaj na faře
Setkání biřmovanců
Popeleční středa
Křížová cesta žen (M. Málková)
Vikariátní obnova mládeže Přibyslav
Křížová cesta s knězem (akolytou) za nemocné
Křížová cesta rodin (V. Lehrlová)
Odpolední duchovní obnova farnosti s přednáškou na
radnici (P. ThLic. Prokop Brož, Th.D.)
Křížová cesta s knězem (akolytou)
za nová duchovní povolání
Křížová cesta mužů (P. Málek)
Sbírka na plošné pojištění církevního majetku
Křížová cesta s knězem (akolytou) za nenarozené děti
Křížová cesta rodičů za děti (L. Kachlíková)
24 hodin pro Pána
Křížová cesta s knězem (akolytou) za mír ve světě
Misijní koláč a misijní jarmark

5. 4.
7.-14. 4.
7. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.
18. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.

27. 4.

1. 5.
4. 5.
5. 5.
7.-8. 5.
11. 5.
12. 5.
18. 5.
18. 5./26. 5.
24. 5.
2. 6.

duben
Křížová cesta dětí (A. Omesová)
Týden modliteb za mládež
Křížová cesta s knězem (akolytou) za jednotu církve
Káva a čaj na faře
Křížová cesta mládeže (M. Blažíčková)
Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové
Svátost smíření pro farnost
Křížová cesta ministrantů s knězem (akolytou)
Sbírka na pastorační aktivity v diecézi
Poslední večeře na faře
Velkopáteční křížová cesta (15.00)
Velikonoční vigilie (20.00)
Zmrtvýchvstání Páně
Sbírka na opravu fasády a soklu kostela 1.
Setkání biřmovanců
Velikonoční koncert (benefiční)
Diecézní svatovojtěšská pouť do Libice nad Cidlinou
květen
Farní pouť na sv. Hostýn 1.
Velikonoční mše svatá v DPS
Úklid kostela
Káva a čaj na faře; 15.00 pouť Dolní J. (Mons. J. Vokál)
Děti 1. sv. přijímání – soustředění
Výlet s rodinami do ZOO Praha
Sbírka na bohoslovce
Májová pobožnost Dvorek
Setkání biřmovanců
Noc kostelů (koncert, výstava, přednáška)
červen
Káva a čaj na faře
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8. 6.
9. 6.
15. 6.
1. 6./22. 6.
23. 6.
29. 6.
30. 6.
1.-6. 7.
7. 7.
7.-12. 7.
13. 7.
21. 7.
14.-28. 7.
3.-10. 8.
11. 8.
17.8.
18. 8.
25.-29. 8.
31. 8.

1. 9.
6. 9.
7.-8. 9.

Děti 1 sv. přijímání na faře
Vigilie k Seslání Ducha Svatého (19.00)
1. sv. přijímání a farní odpoledne na faře
Hasiči Česká Jablonná (9.00)
Setkání biřmovanců
Sbírka na Charitu
Slavnost Těla a Krve Páně
Pouťový koncert v kostele, otevřený kostel i věž
Přibyslavská pouť, Sbírka na opravu fasády a soklu
kostela 2., otevřený kostel i věž
červenec
Farní poutně rekreační zájezd Dolný Smokovec 2.
Pouť Česká Jablonná
Vodácký zájezd
Jáhenské svěcení
Výročí vysvěcení kostela (1753) 266 let
VÝSTAVA
srpen
Dětský tábor Brtnice
Mše svatá v Nových Dvorech
Motodění
Farní pouť ke sv. Anně
Puťák s mládeží
Setkání biřmovanců
Farní zájezd Čechy půldenní – Křemešník 3.
září
Pouť Olešenka
Žehnání školních pomůcek, farní odpoledne
Benefiční koncert ve spolupráci s městem
Přibyslavské slavnosti – mše svatá na náměstí
Sbírka na opravu fasády a soklu kostela 3.
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29. 11. – 2. 12.
1. 12.
5. 12.
7. 12.

Setkání biřmovanců
Sbírka na církevní školství
Přibyslavské Nocturno
Pouť Stříbrné Hory
Pouť Žižkovo Pole
říjen
Setkání biřmovanců
Aktivity spojené s misijní nedělí
Misijní most modlitby
Biřmování ve farnosti (diecézní biskup Mons. J. Vokál)
Sbírka na misie
Poutně poznávací zájezd Jáchymov 4.
listopad
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Průvod na hřbitov
Společné udílení svátosti pomazání nemocných
Sbírka na plošné pojištění majetku
Celodiecézní kněžský den v Hradci Králové
prosinec
Výstava betlémů na faře
Sbírka na bohoslovce
Mikulášská mše svatá
Duchovní obnova (P. ICLic. Mgr. Pavel Seidl)

8. 12.

Obnova zasvěcení farnosti Nejsvětějšímu Srdci Panny Marie

14. 9.
15. 9.
21.-22. 9.
22. 9.
29. 9.
5. 10.
12. (13.) 10.
19. 10.
20. 10.
27.-28. 10.
2. 11.
8. 11.
15. 11.
10. 11.
18. 11.

14. 12.
18. 12.
21. 12.
25. 12.
26. 12.
24., 25., 26. 12.
31. 12.

Svátost smíření pro farnost
Adventní koncert (benefiční)
Adventní mše svatá v DPS
Jesličková pobožnost
Zpívání koled za doprovodu varhan; otevřený kostel
Sbírka na opravu fasády a soklu kostela 4.
Obnova manželských slibů; Děkovná mše svatá
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5

7

6
21

8
7

9

10
22

1 MŠ v kostele | 10. 1. 20189 | P. Pavel Sandtner
2 Silvestrovský přípitek na faře| 31. 12. 2018| P. Pavel Sandtner
3 Silvestrovské zpívání koled na faře | 31. 12. 2018 | P. Pavel Sandtner
4 Tříkrálová sbírka ve Dvorku | 5. 1. 2019 | Michael Omes
5 Tříkrálová sbírka | 5. 1. 2019 | Michael Omes
6 Tříkrálový koncert ve farním sále | 5. 1. 2019 | Michael Omes
7 Sundávání kříže z věže | 25. 1. 2019 | Ivo Havlík
8 Oprava kříže | září 1926 | Ladislav Hladík
9 Sundávání kříže z věže | 25. 1. 2019 | P. Pavel Sandtner
10 Z ptačí perspektivy | 25. 1. 2019| Stanislav Kamarád

Papežské misijní dílo

Představujeme dílo sv. apoštola Petra
U vzniku dalšího papežského misijního díla stála mladá
Francouzka pocházející z bohaté rodiny. Jeanne Bigard se narodila
roku 1859. Matka jí vštípila velký zájem o duchovní život a silný cit
k potřebám hlasatelů evangelia, zejména kněžím v misiích. Obě ženy
měly vztah zejména k misiím
v Japonsku, proto významně přispěly na
stavbu křesťanského kostela sv.
Františka
Xaverského
v
Kjóto.
Především chtěly, aby na tomto území
byli domorodí kněží. Ti totiž ovládají
jazyk, zvyky, zákony a jsou „syny“
vlastní země, proto je zde menší riziko
„politických procesů“, kterým byli
vystavováni misionáři přicházející na
tato území z Evropy. Začaly podporovat
japonský seminář. Brzy zjistily, že bez
organizace nejsou schopni všem
23

vyhovět, a proto založily Sdružení, a Jeanne vydala svůj první
manifest, v němž se obracela na všechny křesťany se snahou upozornit
na důležitost misijní práce pro růst katolických misií. Během pěti let
ode dne, kdy poslali své první dary do Japonska, Bigards a ti, s nimiž
se snažili pomoci, získali prostředky na semináře v Indii, Srí Lance,
Vietnamu, Korey a Číně.
Z jejich Sdružení pak v roce 1889 oficiálně vzniklo Dílo svatého
Petra apoštola, kterému papež Pius XI. roku 1922 udělil papežský
status. O čtyři roky později, tedy v dubnu 1926, byl ustanoven Světový
den modliteb za misie – Misijní neděle a aktivity díla se začaly
postupně šířit i na misijní území. Toto dílo dnes zaměřuje svou pomoc
nejen na přípravu a formaci desítek tisíc seminaristů, ale také tisíců
řeholních noviců a novicek.
Podporovat bohoslovce lze modlitbou či finančním darem.
Neustále se modleme za misijní kněžská povolání podle Ježíšova
přikázání: „Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.“
(Mt 9,38).
Marie Pleslová
Zpracováno dle Zpracováno dle Misijní zpravodaj 24/2018,Mission Office Los Angeles.

Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019

Únor 2019

Téma měsíce: MYSLÍME NA NEMOCNÉ
V únoru je náš pohled směřován
k nemocným. Zkusme zaměřit v tento
měsíc naše modlitby směrem ke starým
lidem a lidem nemocným. A nejen
myšlenky a modlitby, ale žijme skutky
lásky.
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V únoru se nám nabízí
svědectví několika svatých
k zamyšlení a rozjímání
– Blažej, Bakhita, Alois
Versiglia
a
Kalisto
Caravario.

Misijní říjen 2019

Texty k rozjímání:
uzdravení Námana Syrského
• 2Král 5,1-15
uzdravení 10 malomocných
• Lk 17,11-19
setníkův služebník
• Mt 8,5-13
uzdravení slepých - různá
• Mt 9,27-31
• Mk 8,22-26
uzdravení ochrnutého
• Lk 5,17-26
uzdravení posedlého chlapce
• Mk 9,14-29
uzdravení malomocného
• Lk 5,12-16
uzdravení němého
• Mt 9,32-34

Apoštolská exhortace
papeže Františka Evangelii
Gaudium (Radost evangelia,
vydaná 2013), článek 270:
Někdy cítíme pokušení
být křesťany, kteří se drží
v bezpečné vzdálenosti od
Pánových ran. Avšak Ježíš
chce, abychom se dotýkali
lidské bídy, trpícího těla
druhých.
Očekává,
že
přestaneme hledat osobní či
společné úkryty, které nám
umožní zachovávat si odstup
od
lidského
dramatu,
a odhodláme se opravdu
vstoupit
do
kontaktu
s
konkrétní
existencí
druhých a zakusíme moc
něhy. Když tak učiníme,
život se nám vždy úžasně zkomplikuje a intenzivně pocítíme, že jsme lid,
že patříme k lidu.
Eva Bártová
(Příručka pro přípravu na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, redakčně zkráceno)
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Život církve

Léčitelství (z rozhovoru s Vojtěchem Kodetem)
Jak odlišit léčitelství od daru uzdravování? Mnoho svědků víry
mělo přece léčitelské schopnosti.
Častokrát se léčitelem nazýval člověk, který rozuměl bylinám
a věděl, co na co používat a co nepoužívat - například. sv. Hildegarda,
jejíž osobou se dnes rádi zaštiťují esoterici. Mnozí léčitelé však nejsou
jen bylinkáři, ale šarlatáni, kteří současně s doporučením bylin
diagnostikují postižení pacienta pomocí kyvadélka, pružiny nebo
jasnovideckých schopností, působí na pacienty předáváním energie
a následně tyto tzv. kladné energie vkládají do bylin a vlastně je tím
očarovávají. To jsou ovšem metody okultní, jimiž může být spoután
i ten, kdo od takového léčitele přijímá pomoc v dobré víře, že jde o dar
Boží. Pomoc těchto léčitelů je pak draze zaplacena. Často dojde jejich
působením pouze k odstranění symptomů nemoci, nikoliv k vyléčení,
ale hlavně se lidé skrze tyto metody otevřou světu démonů, kteří si
časem vyberou svou daň. Účel nesvětí prostředky a křesťan by měl
dobře rozlišovat, z jakého zdroje léčivá síla pochází a kdo na něho
vkládá ruce. Něco jiného je dar uzdravování, který je jedním
z charismat Ducha svatého. Tím působí Bůh uzdravení skrze modlitbu.
Jak tyto „správné“ léčitele odlišit od těch, kteří využívají jiné síly?
Kdo má dar uzdravování od Boha, tak se nad nemocným modlí
ve jménu Ježíše Krista za uzdravení, jak čteme v Písmu, a nečaruje nad
ním, neposílá mu nějaké energie, ani se nedoptává nějakým
kyvadélkem nebo jiným prostředkem na to, co pacientovi je a co má
dělat. Takovému člověku ale neříkáme léčitel, nýbrž je to ten, kdo se
modlí za uzdravení. A kdo je „jen“ bylinkář, také neléčí, ale
doporučuje přírodní léčebné prostředky.
Kdy by měl tedy katolík zpozornět?
Křesťan by se měl mít na pozoru před každým léčitelem. Většina
těch, kteří se dnes považují za léčitele, působí silami, o kterých nevědí,
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odkud jsou, a dotazují se - a neví koho. Jakmile chce léčitel jakýmkoli
způsobem na pacienta působit nějakou silou nebo používat nějaký
předmět k diagnostice doptáváním, jsme na poli okultismu a věštění.
Léčitelství v této podobě je pro křesťana nepřijatelné.
Proč je tento druh léčitelství vůbec tak nebezpečný?
Otevírat se působení těchto léčitelů je modloslužba. Metody
jejich léčení mají fatální dopad na náš duchovní život. K tomu často
způsobují vážné poruchy zdraví, zvláště když vedou k vynechání
klasické léčby. Pro křesťana je ale tím nejdůležitějším, aby měl na
prvním místě Boha, jeho poslouchal a neotevíral se alternativním
metodám, které pod rouškou použití zkušeností předešlých generací,
nebo zkušeností z čínské, thajské či indické medicíny, používají
esoterické metody léčení. Navíc dochází mezi léčitelem a léčeným
k závislosti, ve které se léčený podřizuje nezdravě léčiteli.
Pokud k takovému léčiteli někdo z našeho
k tomu postavit?
Před léčitelstvím v této podobě je třeba
závislým na léčitelovi nebo jeho praktikách,
a prosit o rozvázání z těchto pout. Nedá-li si
přímluvná modlitba za něj.

okolí chodí, jak se
varovat. Kdo se stal
měl by činit pokání
říci, ještě nám zbývá

Eva Bártová
Kodet, Vojtěch. Účel nesvětí prostředky. Dostupné z <
http://www.vojtechkodet.cz/rozhovory/ucel-nesveti-prostredky---rozhovor-o-lecitelstvi.html>
[cit. 2019-01-25]

Adopce na dálku 2018
– Nemocný Sebastian potřebuje pomoc
Diecézní charita Hradec Králové v uplynulém roce pomáhala
lidem v nouzi nejen v Česku, ale také v zahraničí. Většina získaných
darů určených na zahraniční pomoc byla použita na vzdělávání
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chudých dětí v Indii. Menší část prostředků pomohla podchlazeným
lidem v Bangladéši.
Nejdůležitějším zahraničním projektem hradecké diecézní
Charity zůstává Adopce na dálku®. Jedná se o adresnou podporu
konkrétních indických dětí z velmi chudých rodin. V roce 2018 dárci
podpořili na cestě za vzděláním celkem 1803 dětí. Doporučený
příspěvek na vzdělávání jednoho školáka je nyní 550 Kč měsíčně
(6500 Kč ročně). Děti je možné podpořit i menšími jednorázovými či
pravidelnými finančními dary.
Nemocný Sebastian potřebuje pomoc
Charita nezapomíná ani na školáky, kteří nemohou chodit do
školy vinou úrazu nebo vážné nemoci. Jedním z nich byl indický
chlapec Rudolf, který od roku 2015 bojuje se zákeřnou leukémií. Štědří
dárci, kteří mu poslali příspěvky na velmi nákladnou léčbu, mají
velkou zásluhu na jeho uzdravení a na tom, že zase může chodit do
školy. Podle zprávy
z konce roku 2018 je
Rudolfův stav z 90 %
stabilizovaný.
Ve stejné době
přišla z Indie smutná
zpráva, že jiný hoch
zapojený do projektu
Adopce na dálku® je
upoutaný na lůžko a
nemůže chodit do školy. Jmenuje se Sebastian. Posadit se dokáže
pouze s pomocí jiné osoby, ale nevydrží dlouho sedět. Navštívil
několik lékařů, ale ti zatím nedokázali stanovit přesnou diagnózu. Na
léčbu Sebastiana a dalších nemocných školáků můžete přispět
libovolnou částkou na sbírkový účet 1387434288/2700 (VS 54000).
Nový školní autobus i 2500 přikrývek
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Další projekty byly financovány převážně z Tříkrálové sbírky.
Od roku 2017-18 podporuje Diecézní charita Hradec Králové sociálně
znevýhodněné vysokoškolské studenty z indické oblasti Belgaum.
Projekt Univerzita umožňuje mladým Indům, aby se z nich stali
kvalifikovaní profesionálové například v oblasti školství nebo
zdravotnictví. V roce 2018-19 je do tohoto projektu zapojeno již
19 studentů a studentek.

Ve stejné oblasti přispěla hradecká Diecézní charita na pořízení
nového školního autobusu. Tento autobus slouží dětem drobných
rolníků, které by jinak musely chodit každý den do školy 5 až 10 km
pěšky. Zvláště v období dešťů by pro ně byla chůze po nezpevněných
cestách náročná a někdy i nebezpečná. „Nový autobus je skutečně
požehnáním pro mnoho dětí ze vzdálenějších míst,“ neskrývala svoji
radost místní koordinátorka vzdělávacích projektů pro sociálně
znevýhodněné děti.
Již pátým rokem pokračují dva vzdělávací projekty v oblasti
Bangalore. Kvalifikační kurzy pomáhají mladým lidem, kteří jsou
znevýhodnění na pracovním trhu. Mladí muži mohou získat řidičské
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oprávnění, zatímco z mladých žen se stávají švadleny. Současně bylo
založeno 20 vzdělávacích center, kde lektoři šest dní v týdnu doučují
stovky dětí z chudých indických rodin.
Mimořádně Charita přispěla na pořízení 2500 přikrývek pro
podchlazené obyvatele Bangladéše žijící v oblastech, kde není zajištěn
centrální přívod tepla ani elektřiny. Tuto zemi loni postihly nejnižší
teploty za posledních 50 let. Pomoc přednostně putovala k početnějším
rodinám odkázaným na jediného živitele, vdovám, lidem se zdravotním
postižením, seniorům, dětem a nemocným lidem upoutaným na lůžko.
Projekt ulehčil situaci více než 1500 rodinám, jež byly ohroženy
nemocemi způsobenými chladným počasím.
Příběhy z Indie putují českými městy
Během celého roku 2018 se konaly besedy a přednášky o životě
chudých indických dětí, kterých se celkem zúčastnilo téměř tisíc
posluchačů. Zájemcům byla rozeslána čtyři čísla čtvrtletního
zpravodaje Adopce na dálku®. Na webu projektu bylo zveřejněno
několik autentických videopříběhů z Indie s českými titulky.
Výsledky
projektu Adopce na
dálku® dokumentuje
také putovní výstava
Svět indických dětí.
Fotografie a příběhy
indických dětí a dnes
již
dospělých
absolventů projektu
byly v loňském roce
vystaveny v Přelouči,
Kutné Hoře, Holicích
a Vysokém Mýtě. Na letošní rok jsou předběžně domluvené instalace
v Králíkách, Hradci Králové nebo Litomyšli. Přesné termíny a místa
konání výstavy budou s předstihem zveřejněny na webu
adopce.hk.caritas.cz.
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Hradecká Diecézní charita pomohla od roku 2000 přibližně
6500 indických dětí k lepšímu vzdělání. Přestože se situace v Indii za
posledních 20 let v mnohém zlepšila, žije tam stále mnoho dětí, které
teprve čekají na svoji šanci. Dobré vzdělání a zdraví jim umožní
postavit se na vlastní nohy. Pomocnou ruku může nabídnout každý
z nás.
Vojtěch Homolka, Foto: Archiv Adopce na dálku®

Oznámení, pozvánky

Tříkrálová sbírka na Přibyslavsku
Tradiční dobročinná akce na Přibyslavsku vynesla částku 257
838 Kč (loni sbírka činila 240 322 Kč).
Charita Havlíčkův Brod vybrala 2 425 836 (loni 2 360 880 Kč)
a králové hradecká diecéze 18 452 852 Kč (loni 17 567 167 Kč).
Celkem sbírka v naší zemi vynesla částku 119 924 715 Kč (loni
116 305 402 Kč).
www.trikralovasbirka.cz/vysledky/ [cit. 2019-01-21]

Eva Bártová
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Únor L. P. 2019
4. 2.
5. 2.

6. 2.
7. 2.
8. 2.
9. 2.

10. 2.

11. 2.
12. 2.
13. 2.
14. 2.
15. 2.
16. 2.

17. 2.

7.30 Za nemocné, trpící a umírající
Památka sv. Agáty, panny a mučednice
18.00 Na úmysl dárce
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
7.30 Za Jaroslava a Marii Blažkovy, sourozence
a jejich rodiče
18.00 Nové Dvory
18.00 Za duchovní povolání
18.00 Za Emila Zicha, syna Miroslava a jeho děti
7.00 Za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
5. neděle v mezidobí
8.00 Za Miladu Mokrou, manžela a rod Roseckých
9.30 Za Alenu a Bohuslava Staříkovy, rodiče a sourozence
z obou stran a duše v očistci
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost
Panna Maria Lurdská
7.30 Za nemocné, trpící a umírající
18.00 Za Jaroslava Lysého
7.30 Za Josefa Močubu, živé i zemřelé z rodu Velínových
a Močubových a jejich děti
18.00 Olešenka
Za rodiče Šmidrkalovy, zetě Jiřího, jeho rodiče
18.00
a rod Grubauerů
Za rodiče Palendalovy, rod Novotnů, Jana Vlčka
18.00
a ten rod
7.00 Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše v očistci
17.00 Žižkovo Pole
6. neděle v mezidobí
8.00 Za Jana a Annu Novotných
9.30 Za Vlastu a Miloslava Kasalovy, dceru Lidušku, syna
Miloslava, živé a zemřelé z toho rodu, rod Řezníčků
a Vlaďku Kolkovou
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18. 2.
19. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.
23. 2.

24. 2.

25. 2.
26. 2.
27. 2.
28. 2.
1. 3.
2. 3.

3. 3.

11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost
7.30 Za nemocné, trpící a umírající
Za rodiče Bělouškovy, snachu Marii, zetě Jiřího
18.00
a rod Sokalů
7.30
18.30 Dolní Jablonná
18.00 Za Vladimíra Omese a ten rod
Svátek Stolce sv. apoštola Petra
18.00 Za Jaroslava a Miladu Švomovy, rodiče
a sourozence
Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
7.00
7. neděle v mezidobí
8.00 Za Jiřího Musila, živé i zemřelé z toho rodu
9.30 Za Františku a Jana Sobotkovy a jejich děti
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost
7.30 Za nemocné, trpící a umírající
Za Dr. Miloslava Lišku, manželku a Blaženu
18.00
Chlubnovou
7.30
18.00 Česká Jablonná
18.00 Za Ludmilu a Jana Kunstarovy, celý rod a duše v oč.
18.00 Za Annu a Josefa Vlčkovy
7.00 Za kněze
17.00 Žižkovo Pole
8. neděle v mezidobí
8.00 Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho ženu
9.30 Za Vladimíra Huška rodiče, sourozence a celý rod
11.00 Stříbrné Hory
18.00 Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na únor 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:
všeobecný úmysl: Obchod s lidmi
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené
prostituce a násilí.
národní úmysl:
Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s
Bohem.
farní úmysl:
Prosme za uzdravení a posilu pro nemocné, zvláště za ty, kteří trpí
dlouhodobě.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
Veřejná sbírka na opravu fasády kostela
Číslo účtu 5528414319/0800. Ke dni 31. 12. 2018 je na účtu 120 939Kč.
Děkujeme.
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Určeno pro vnitřní potřeby farnosti. Neprodejné.
Vychází za technické podpory firmy ACO Industries k. s., Přibyslav
36

