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Nebojte se plakat, procházíte-li těžkými chvílemi:
slzy jsou kapky, které zavlažují život.
Slzy soucitu očišťují srdce a city.
Papež František

Přibyslav | únor 2019
foto P. Pavel Sandtner

Slovo kněze

Postní období – nebojte se – osvoboďte se
Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým srdcem, v
postu, nářku a pláči! Roztrhněte svá srdce, a ne (pouze) šaty, a obraťte
se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný,
shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí.
(Joel 2, 12).
Milé sestry, milí bratři.
Špatně bychom chápali postní dobu, pokud by to byl jen jakýsi
tělocvik k osvobození ducha nebo kůra na detoxikaci organismu. To
bychom se mohli lehko dostat na půdu jiných náboženství. Mnohem
spíš je to čas, kdy máme napnout svoje síly k tomu, abychom se
otevřeli svobodě, kterou nám přinesly Velikonoce. Uvěřili v dobrotu
Otce a přijali za svoje lidi kolem nás jako bratry a sestry. Neobejde se
to bez osobního přijetí odpovědnosti, vědomí selhání a viny. V Ježíši
jsme ale osvobozeni a naše spravedlnost nespočívá tolik v naší vlastní
dokonalosti jako spíše v důvěře v jeho slovo, věrnost a lásku. Vztah s
Ním není méně reálný než s člověkem. Máme roztrhnout svá srdce a
připomenut si, že život se naplňuje ve vztazích a na nich záleží nejvíce.
Všechno ostatní jsou prostředky k jejich budování. Známe doporučení
Písma pro dobu obrácení k Bohu a druhým. Modlitba, půst, almužna.
Dovolím si vám navrhnout docela konkrétní plán, kterým se můžete
pro prožívání doby postní inspirovat. První inspirací je psát si deník.
Jednoduše si zaznamenat pár údajů. O počasí, důležitých činnostech
dne, o setkáních, co mě skutečně potěšilo a kde jsem se podílel na
něčem dobrém a krásném, co mě naopak mrzelo a mohlo být jinak, co
jsem sám zkazil. A uzavřít to do modlitby. Pokud se budete cítit
osloveni dalšími řádky, i ty můžete v rámci dne zhodnotit. Na každý
den, nebo po týdnech můžete zkusit třeba následující plán osvobození
pro lásku.
Pondělí (nebo 1. postní týden): Den vzrůstání. Zkus to bez TV
a zábavy na počítači a mobilu (tabletu). Zkus vzít do ruky knihu,
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Písmo, duchovní literaturu či beletrii, nějak se snaž vyrůst, o něco se
zajímej. Tak užiješ dobře čas, který ušetříš sebezapřením. A jistě
povyrosteš.
Úterý (nebo 2. postní týden): Den služby. Obejdi se bez cukru
a sladkostí, či alkoholu a kouření. A touhu po tom, co máš tak rád, vlož
do služby druhým, udělej něco dobrého třeba doma nebo v práci. A
udělej to bez odměny! Láska je nezištná, ani sám se nemusíš
odměňovat tím, co máš rád. Když ti někdo přece něco nabídne,
nezatěžuj ho vyprávěním o svém postu a vezmi si, jinak ho raníš.
Středa (3. postní týden): Den almužny. Naplánuj si to tak, abys
vydržel bez nakupování a utrácení (nebo alespoň zbytečného). A pokud
bys ten den přece chtěl něco koupit – nasyp to do pokladničky, kterou
věnuješ potřebným. Ušetřený čas, který bys strávil bloumáním kolem
regálů a přemýšlením na co máš zrovna chuť a co zrovna teď
potřebuješ, věnuj modlitbě za ty, kteří si do krámu nedojdou – za
nemocné, za ty, kteří nemají dost prostředků na živobytí. A někoho
pozvi na kávu. Daruj mu svůj čas. Ale doma, do restaurace neběhej.
Čtvrtek (4. postní týden): Den řádu. Pokus se podržet si řád
dne. Včas vstaň, nechoď pozdě, rezervuj si čas na včasné splnění svých
povinností. Rozlišuj podstatné a zbytné. Pamatuj na modlitbu a nedělej
sto věcí na jednou, abys nakonec nedokončil ani jednu. Nakládej s
časem jako s darem, a ne s tím, čeho máš na rozhazování. Nezapomeň
na to, že první povinností tvého dne je láska k těm, se kterými žiješ a
přemýšlej, jak ji naplníš a kdy.
Pátek (5. postní týden): Den modlitby a soucitu. Jakkoli se to
už moc nenosí, zkus se zdržet masa a omezit se na množství jídla. Jez
tak, aby tvoje mysl nebyla mdlá a ospalá. A podobně i pij. Nemusíš
zhltnout všechno, co uvidíš, nebo co ti tvůj chtíč vykouzlí před očima.
Neboj se mírné slabosti a nemoř se zase hlady. Zkus se přitom tolik
nesledovat a nesoustředit na své břicho a najdi si čas se modlit. Zkus si
najít chvíli ticha, přemýšlej. V pátek si Ježíš našel čas, aby za Tebe
položil život. Tak s tím něco dělej. Smiř se s Bohem a lidmi, uznej
svou vinu. On Ti může dát víc než chleba, jen když po tom toužíš.
Zkus i dnes někoho potěšit jako Bůh potěšil Tebe.
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Sobota (svatý týden): Den bez hněvu a rozčilování - den
smíření a odpuštění. Zkus být doma tím, čím být máš. Milujícím, tím,
kdo druhé vidí a vnímá. A nezlobí se na ně, protože nenaplnili jeho
očekávání. Při sobotní práci i rodinných radostech. Zkus dát plánu
někoho jiného přednost před tím svým.
Neděle: V neděli se nepostíme, nýbrž slavíme Kristovo vítězství
lásky. Prostě se oddej tomu, že si Tě Bůh z nepochopitelných důvodů
zamiloval. Nevadí, že tomu jen málo věříš, pros, aby tvoje víra byla
větší. Jdi na mši a usměj se na tu osobu, kterou nemáš moc v lásce,
protože o tobě roznáší klepy. Neutíkej z domu před druhými,
nevyhýbej se nejbližším. Jezte spolu a dejte si na čas. Neboj se zůstat
chvíli i sám – jestli chceš – sám nikdy nejsi. Jdi se projít, pěšky a beze
spěchu a jen se dívej a vnímej svět kolem. Vezmi za ruku manželku a
dětem řekni, že je máš rád, i když bys je radši přerazil, protože pořád
něco.
Požehnaný půst a kéž brzy oslavíme Ježíšovo vzkříšení s
prožitkem, že my sami jsme k něčemu osvobozeni.
P. Pavel Sandtner
Pastorační plán

Akce na měsíc březen 2019
2. 3.
3. 3.
4. 3.
6. 3.
8. 3.
9. 3.
10. 3.
15. 3.

18.00 setkání biřmovanců na faře
9.00 a 10.30 káva a čaj na faře
17.00-18.30 setkání dětí (9-12 let) na faře
Popeleční středa (bohoslužby v 8.00 a 18.00)
17.15 Křížová cesta žen (M. Málková)
15.00-20.00 Vikariátní duchovní obnova mládeže
na faře pod vedením P. Mgr. Petra Soukala
17.15 Křížová cesta s knězem (akolytou) za
nemocné
17.15 Křížová cesta rodin (V. Lehrlová);
19.00 setkání PR a ER farnosti
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16. 3.

17. 3.
18. 3.
19. 3.
21. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
29. 3.
29.-30. 3.
30. 3.
31. 3.
6. 4.

9.00 setkání biřmovanců na faře;
14.00-16.00 duchovní obnova na faře;
16.00 mše svatá;
17.30 přednáška v zasedačce na radnici
(P. ThLic. Prokop Brož, Th.D.)
17.15 Křížová cesta s knězem (akolytou) za nová
duchovní povolání
17.00-18.30 setkání dětí (9-12 let) na faře
17.00-19.00 misijní klubko na faře
19.00 biblická hodina na faře
17.15 Křížová cesta mužů (P. Málek);
19.00 setkání mládeže na faře (13+)
9.00 mše svatá v DPS;
19.00 setkání vysokoškolské a pracující mládeže na
faře
Sbírka na plošné pojištění církevního majetku;
17.15; Křížová cesta s knězem (akolytou) za
nenarozené děti
17.15 Křížová cesta rodičů za děti L. Kachlíková
24 hodin pro Pána:
29. 3. 19.00 – 24.00 adorace Přibyslav;
30. 3. 18.30 – 19.00 adorace Stříbrné Hory;
30. 3. 19.15 – 19.45 adorace Žižkovo Pole;
30. 3. 18.30 – 20.00 adorace Dolní Jablonná
9.00 setkání biřmovanců i ministrantů na faře
Misijní koláč a misijní jarmark (prodej pochutin po
bohoslužbách na dobročinnost);
17.15 Křížová cesta s knězem (akolytou) za mír ve
světě
18.00 modlitby otců na faře

Návštěvy nemocných
P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
1. 3.
P. Antonín město; P. Pavel DPS a okolí
15. 2.
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Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019

Březen 2019

Téma měsíce: PŮST (ODŘÍKÁNÍ)
V březnu se na blížící velikonoční
svátky připravujeme obdobím postu. To
je téma také tohoto měsíce přípravy.
Půst a modlitba jsou velkou obranou
proti zlu. Ježíš vzal mé hříchy na svůj
kříž a svou smrtí na kříži mě Ježíš
vykoupil a na věky spasil. Proč to
všechno? Protože právě já jsem milované Boží dítě. Při utrpení ve
světě je Bůh člověku vždy nablízku, nikdy není vzdálen, prochází se
mnou každou mojí zkouškou, On mě nikdy neopustí.
Během postní doby se mnozí účastní křížových cest, které jsou
pro všechny, ale každá je „zacílena“ na různé skupiny. Zaměřme se
zcela konkrétně v běžném každodenním životě na to, abychom se
pokusili pomoci nést kříž druhých lidí – někdy stačí naše pochopení a
empatie.
V březnu se nám nabídnut k rozjímání život sv. Josefa, sv.
Patrika a sv. Turibiuse z Mongroveja.
Konkrétní skutky:
• prohlubujeme modlitbu chvály, díků a prosby
•
představujeme
aktivitu
PMD
Adorace
http://www.missio.cz/clenstvi/adorace-pro-misie/.

pro

misie:

Apoštolská exhortace papeže Františka Evangelii Gaudium
(Radost evangelia, vydaná 2013), článek 275:
Ve druhé kapitole jsme uvažovali o nedostatku hluboké
spirituality, který se projevuje pesimismem, fatalismem a nedůvěrou.
Někteří lidé se nevěnují misijnímu poslání, protože jsou přesvědčeni, že
se nemůže nic změnit, a proto je zbytečné se snažit.
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Myslí si: „Proč bych se měl ochuzovat o své pohodlí a svá
potěšení, nevidím-li žádný významný výsledek?“ S takovou mentalitou
nelze být misionáři. Tento postoj je záludnou výmluvou, aby člověk
mohl zůstat ve svém pohodlí,
ve své lenosti, nespokojeném
Misijní říjen 2019
smutku
a
v
sobecké
prázdnotě.
Jde
o
sebedestruktivní
postoj,
Ezau a Jákob
protože „člověk nemůže žít
• Gn 25,20-34
bez naděje: jeho život
Josef Egyptský
odsouzený k bezvýznamnosti
• Gn kap. 37, 39-48
by se stal nesnesitelným.“
Myslíme-li si, že věci se
Jan Křtitel
nezmění, připomeňme si, že
• Mt kap. 3; 11,2-15;14,1-12
Ježíš Kristus přemohl hřích
• Mk 1,2-8
a smrt a je plný moci. Ježíš
• Lk 1,5-25.57-80; 3,1-20
Kristus opravdu žije. Jinak
pokušení na poušti
totiž,
„jestliže
Kristus
nevstal, marné je naše
• Mt 4,1-11
kázání“ (1 Kor 15,14).
• Mk 1,12-13
Evangelium nás zpravuje, že
• Lk 4,1-13
když první učedníci odešli
bohatý mladý muž
kázat, „Pán působil s nimi a
potvrzoval jejich slova“ (Mk
• Mk 10,17-22
16,20). To se děje i dnes.
• Lk 18,18-27
Jsme zváni k tomu, abychom
návštěva u Šimona
to objevili a prožívali.
Malomocného
Vzkříšený a oslavený Kristus
• Mt 26,6-13
je hlubokým pramenem naší
naděje a při plnění poslání,
• Mk 14,3-9
které nám svěřuje, nám
nebude chybět jeho pomoc.
Eva Bártová
(Příručka pro přípravu na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, redakčně zkráceno)
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Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny
Duchovní obnovy
Pro plodnější prožití doby postní můžete využít příležitostí k
prohloubení svého vztahu s Bohem duchovní obnovy. 9. 3. odpoledne
pro mládež a 16. 3. pro celou farnost.
Poděkování kulatina
Děkuji všem, kteří jste přispěli darem dřevní kulatiny na opravu střechy
hospodářské budovy u fary. Sbírka probíhá dál, jsme asi tak v polovině
potřebného sběru. Už brzy se pustíme do díla, sejmeme starý šindel,
přidám trámy, provedeme nové bednění a položíme plech.
Křížové cesty
Zvu vás k účasti na pobožnosti křížových cest, které se budou konat
každý pátek a neděli od 17.15 hodin. Je to způsob, kterým si
připomínáme důležité události Ježíšova života i naší spásy.
Momenty soudu nad člověkem, chvíle pádů, důležitých životních
setkání. Připomínáme si lidskou nahotu a bezmoc, kterou na sebe
Pán vzal. Ale i skutky slitování v osobě Veroniky, Šimona a Ježíšovy
matky Marie.
Třeba právě účastí na pobožnosti křížové cesty můžeme pomoci
sobě nebo druhým v jejich těžkostech. Můžeme tou cestou spolu
s Ježíšem jít za sebe nebo za druhé. Nebo docela prostě sdílet s ním
těžkosti života lidí a přijímat jeho účast na svých osobních
těžkostech. Přijďte a modlete se s námi. Podobně můžete
uspořádat křížovou cestu i ve svých kapičkách na vesnicích.
Nejvíce pro nás Pán vykonal právě na kříži, když už zdánlivě nemohl
nic. Možná teprve v bezmoci, těžkostech, nemocech nebo až „na
kříži“ budeme moci nejvíc udělat i my! Vyprošujme si k tomu sílu.
Setkání dětí
Organizátorky pondělního setkávání dětí zvou nově na setkávání děti
už od třetí třídy. Plakátek je v uvnitř Římsy. Na děti se těší Eliška
Omesová a Veronika Málková.
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Farní knihovna
Farní knihovna je nadále v provozu na požádání. Telefon na Pavla
Jajtnera, knihovníka je 776696462. Prosíme o vrácení knih,
vypůjčených před více než 3 měsíci od tohoto dne.

P. Pavel Sandtner

Život církve

Kletba (Vojtěch Kodet odpovídá na otázku)
Je pravda, že kletba může postihnout a ovlivnit jen toho, kdo
ji vědomě do svého života přijme? Nebo je to záležitost, která na
tom není závislá. Jak je možné se vůbec před kletbou bránit?
Lidé si mohou navzájem velmi ublížit tím, že se nenávidí, že
jeden druhému přeje zlo. Jestliže někdo na někoho dokonce svolává
kletbu, přeje mu takové zlo, které mu sám ani nemůže způsobit. Proto
se přímo či nepřímo dovolává ducha zla, který pak ochotně vstupuje do
hry, aby „kradl, zabíjel a ničil“, jak je o něm psáno. Prokletí je vlastně
opak žehnání, kdy člověk naopak na druhého svolává takové dobro,
které mu může dát jenom Bůh.
Nejvíce si samozřejmě škodí ten, kdo proklíná, kdo druhému
přeje zlo. Byli jsme stvořeni k lásce, nikoli k nenávisti. Proto láskou
duchovně rosteme do stále plnější podoby Kristovy, zatímco nenávistí
sami ničíme a pošlapáváme své lidství, svou důstojnost.
Negativní účinek kletby se ale projeví i na tom, kdo byl proklet,
pokud dotyčný člověk nežije v přátelství s Bohem, pokud není v
milosti Boží posvěcující. V takovém případě je „nechráněný“ a zlo na
něj skrze kletbu působí, může mu velmi zkomplikovat život nejen po
stránce duchovní, ale i po stránce ekonomické, zdravotní a vztahové.
Výjimkou z tohoto pravidla jsou kletby pronesené ve vlastní rodině,
které působí vždycky, a to i v životech lidí, kteří se snaží žít v lásce,
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přijímají svátosti a žijí v Boží milosti. V Písmu o tom čteme: „Otcovo
požehnání upevňuje domy dětí, matčino prokletí je vyvrací ze základů“
(Sir 3,9).
Prokletí v rodině má velkou sílu, jak shodně potvrzují všichni
zkušení exorcisté; vysvětluji si to tím, že rodinné vztahy byly stvořeny
pro předávání lásky, proto v nich existuje větší otevřenost a
průchodnost než v ostatních vztazích, a to jak pro požehnání a lásku,
tak i pro kletbu a nenávist. Podobně svazujícím způsobem jako kletba
může působit i zatvrzelá nenávist nebo odmítavost vůči někomu z
rodiny, někdy i opakované odsuzující výroky rodičů, např.: „S tebou
jsou jenom potíže!“ „Jsi zmetek!“ „Nikdy nic nedokážeš!“ „Ty ses
vůbec neměl narodit, zkazil jsi nám život!“
Kletbu v rodině i svazující sílu takových výroků je možno
odstranit jedině modlitbou ve jménu Ježíše Krista za zrušení tohoto
prokletí. Může jí posloužit každý kněz, nemusí to být exorcista. Nejde
o nic složitého, samotná modlitba trvá dvě minuty, a přitom lidem jako
by spadla z ramen neviditelná neúnosná břemena, která jim ze života
činila peklo. Bohužel, ne každý kněz u nás má zkušenost s takovou
modlitbou a věří v její účinnost, ne každý věří, že má od Krista moc
modlit se za osvobození od zlého (srov. např. Mk 16,17).
Ale z čeho lze usuzovat, že v rodině může působit prokletí?
Podle Písma i podle pastorační zkušenosti se projevuje určitými
známkami, jako jsou např. opakovaná duševní a citová zhroucení;
opakované nebo chronické nemoci, s nimiž si medicína moc neví rady;
neplodnost (někdy u více členů téže rodiny) nebo velká náchylnost k
potratům; rozpadlá manželství a stálý nesvár v rodině; ekonomická
bída, „smůla“ ve všem podnikání, chronický nedostatek financí; časté
„nešťastné náhody“; série předčasných úmrtí a sebevražd v rodině. Na
přítomnost kletby je však možné usuzovat jen v případě, že se sejde u
jednoho člověka nebo v jedné rodině více těchto známek pohromadě;
nějaké nesnáze či protivenství prostě k životu patří, dokonce člověku
pomáhají dozrát a neztrácet z očí podstatné hodnoty života.
Nejjistější obranou proti prokletí je žít život v přátelství s Bohem,
žít v milosti posvěcující, a pokud to záleží na nás, žít se všemi v lásce a
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odpuštění podle Ježíšova návodu svolávat Boží požehnání i na ty, kdo
nám ublížili: „Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří
vám ubližují“ (Lk 6,28).
Někdy prokletí na lidi dopadne bez jejich konkrétního zavinění.
Nezřídka prokleje matka zetě nebo snachu, protože nesouhlasí se
sňatkem svého dítěte (čímž prokleje i své vnuky!). Jindy někdo
prokleje novou rodinu svého partnera, kterým byl opuštěn. Časté jsou i
kletby pronesené kvůli nespravedlivě rozdělenému dědictví.
Jindy se členové rodiny dopouštěli násilí a útlaku na partnerovi či
na dětech, možná i mimo rodinu, čímž zavdali příčinu nenávisti či
prokletí; jindy se dopouštěli hříchů proti prvnímu přikázání, měli co do
činění s okultismem, spiritismem nebo odpadli od víry účastí v tajných
satanských nebo čarodějných spolcích; někdo zatížil rodinu mnohými
chtěnými potraty či jinou vraždou. Tyto hříchy podle Písma samy o
sobě svolávají kletbu na daného člověka i na jeho rodinu, jak čteme v
Písmu: „Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch,
kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch,
kteří mě milují a má přikázání zachovávají“ (Ex 20,5-6; srov. Iz 59,
Dan 9,11, aj.). V takovém případě je třeba ze svých hříchů dělat pokání
a v přímluvné modlitbě prosit i za odpuštění hříchů našich předků,
víme-li o nich. Účinnost modlitby za zemřelé nám znovu připomněl
papež Benedikt XVI. v encyklice Spe salvi, čl. 48.
Ježíšova smrt z lásky je však silnější než jakékoli prokletí.
Jedním z důvodů Ježíšovy smrti na kříži bylo právě zrušení kletby nad
lidstvem propadlým hříchu a smrti: Kristus nás vykoupil z kletby
zákona tím, že ono prokletí vzal na sebe za nás. Stojí totiž v Písmu:
„Proklet je každý, kdo visí na dřevě.“(Gal 3, 13) A tak jako si
přivlastňujeme ovoce jeho vykoupení ve svátosti smíření a jeho krví
jsou nám dodnes smývány hříchy, je možno modlitbou v Jeho jménu
rušit kletby a jejich účinky.
Eva Bártová
Kodet, Vojtěch. Kletba Dostupné z <http://www.vojtechkodet.cz/temata/okultismus/kletbaodpoved-na-otazku.html> [cit. 2019-02-24]
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Fotogalerie

Ohlédnutí za únorem
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1 - 4 Jaro v Přibyslavi | 28. 2. 2019 | P. Pavel Sandtner
5 - 6 Misijní klubko dětí na faře | 19. 2. 2019 | P. Pavel Sandtner
Od tohoto čísla bude v našem farním listě každý měsíc rozhovor
s jednou osobností z naší přibyslavské farnosti.
Rozhovor

Martin Kamarád, starosta města
Co máš v naší farnosti nejraději a proč?
Ať již bych odpovídal na otázku, co mám nejraději v naší farnosti
či v našem kraji, odpověď bude vždy stejná. Jsou to lidé. Lidé, možná,
tak trochu formovaní naší krajinou, ne nepřístupnou, ale vrásčitou a
malebnou, vyžadující tvrdou práci k jejímu obhospodařování,
vyžadující úctu k její kráse i charakteru. To vše se myslím ve zdejších
obyvatelích stále ještě odráží.
Jaké zlepšení by Ti udělalo radost?
Z pohledu města i svého osobního bych byl rád, kdyby se letos
podařilo dokončit opravy pláště kostela.
Co se Ti ve farnosti, a i ve městě nelíbí?
Musím se přiznat, že jsem v loňském roce prošel jakousi
konverzí v tom, že jsem přestal posuzovat věci z toho pohledu, zda se
mi líbí, či ne. Pokud jsou věci jinak, než chci, aby byly, měním je,
pokud to není v mých silách, beru je tak, jak přicházejí a nijak mne
dvakrát nezneklidňují a jdou mimo mé pocity. Stav věcí vždy odráží
spektrum faktorů, jež je více, či méně ovlivňují. Často je třeba spíše
měnit tyto vlivy než ten, často emociálně podbarvený výsledek.
Tvoje oblíbené místo ve farnosti?
Těch je tady v okolí mnoho. Každé místo s dobrým rozhledem.
Pomáhá Ti víra v tvém zaměstnání, hlavně při jednání s lidmi?
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Řekněme, že to má v gesci Matouš 22,39-40. To, jestli jsi věřící
nebo ne, ti nakonec nepomůže ustát to, co ustát musíš. Ale když se na
lidi díváš, očima toho „druhého“ přikázání, lze ledasco přežít ve zdraví.
Co Tě zaujalo v náboženské četbě a můžeš to doporučit ostatním?
Určitě se nepovažuji za odborníka na náboženskou četbu. Z
poslední doby mne docela pobavila kniha „Nevyžádané rady mládeži“
Marka Orko Váchy, i přesto, že už nejsem, nějaký ten pátek, mládež.
Kdo je Tvůj oblíbený světec?
Pius X.
Myslíš si, že má věž patřit farnosti, nebo městu a má se omítnout?
Na první otázku není jednoznačná odpověď. Každá strana má
dvě mince. Vlastnictví věže přináší práva, ale také odpovědnost a
povinnosti. Každopádně se jedná o rozhodnutí, jehož všechny aspekty
je třeba důkladně zvážit, jak představiteli města, tak představiteli
farnosti. Vyjádřím se tedy z pohledu města, a to tak, že bych se
vlastnictví věže městem nebránil. Co se týče omítnutí věže, tak nebudu
rozhodně tím, který by dělal kroky směrem k omítnutí bez racionálních
argumentů. Současný stav pláště mi přijde vyhovující.
Děkuji za odpovědi.
Zdeněk Matějka
Papež František

Apoštolská cesta do Spojených arabských
emirátů
(Katecheze papeže Františka z 6. února 2019, aula Pavla VI.)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
V uplynulých dnech jsem
vykonal krátkou apoštolskou cestu

do Spojených arabských emirátů.
Cestu nedlouhou, ale velmi
významnou, která v návaznosti na
setkání z roku 2017 na Al-Azhar v
15

Egyptě napsala novou stránku
dějin dialogu mezi křesťanstvím a
islámem i snahy prosazovat ve
světě mír na základě lidského
bratrství.
Poprvé se papež vydal na
Arabský
poloostrov
a
Prozřetelnost tomu chtěla, že to
byl papež jménem František, 800
let po návštěvě svatého Františka z
Assisi u sultána Al-Malik alKamila. Často jsem myslel na
svatého Františka během této
cesty. Pomáhal mi, abych během
prožívání různých okamžiků této
návštěvy měl na srdci evangelium,
lásku Ježíše Krista. Nesl jsem si v
srdci
Kristovo
evangelium;
modlitbu k Otci za všechny Jeho
děti, zejména za ty nejchudší, za
oběti nespravedlností, válek a
bídy; modlitbu za to, aby dialog
mezi křesťanstvím a islámem byl
rozhodujícím faktorem míru v
dnešním světě.
Srdečně děkuji korunnímu
princi,
prezidentovi,
viceprezidentovi
a
všem
představitelům
Spojených
arabských emirátů, kteří mne
přijali s velikou zdvořilostí. Tato
země se během posledních
desetiletí velice rozvinula, stala se
křižovatkou mezi Východem a
Západem, jakousi multietnickou a
mnohonáboženskou „oázou“, a

tedy vhodným místem pro šíření
kultury setkání. Hluboké uznání
vyslovuji
biskupovi
Paulovi
Hinderovi, apoštolskému vikáři
Jižní Arábie, který připravil a
zorganizoval tuto událost pro
katolickou komunitu, a můj dík
patří kněžím, řeholníkům a
laikům, kteří pečují o křesťanskou
přítomnost v oné zemi.
Měl
jsem
příležitost
pozdravit
prvního
–
dnes
devadesátiletého – kněze, který
tam odešel a založil četné tamější
komunity. Je na vozíku, slepý, ale
z jeho tváře nemizí úsměv.
Usmívá se, protože sloužil Pánu a
prokázal mnoho dobra. Pozdravil
jsem také dalšího devadesátilétého
kněze, který však chodí a dosud
pokračuje v práci. Bravo! A také
mnohé další kněze, kteří slouží
křesťanským
komunitám
latinského, syrsko-malabarského,
syrsko-malankarského
a
maronitského ritu, pocházejících z
Libanonu, Indie, Filipín a dalších
zemí.
Kromě proslovů byl v Abú
Dhábí učiněn jeden další krok:
vrchní imám z Al-Azhar a já jsme
podepsali Dokument o Lidském
Bratrství, ve kterém společně
stvrzujeme všeobecné povolání
všech mužů a žen být bratry
jakožto synové a dcery Boží,
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odsuzujeme každou formu násilí,
zejména takového, které se halí do
náboženských
motivací,
a
zavazujeme se šířit ve světě
autentické hodnoty a pokoj. Tento
dokument bude studován ve
školách a univerzitách mnoha
zemí. A také já vám doporučuji jej
číst a poznat, protože skýtá mnoho
podnětů k pokračující cestě v
dialogu o lidském bratrství.
V naší době, kdy existuje
silné pokušení vidět vznikající
střet
mezi
křesťanskou
a
islámskou
civilizací
a
pokládat samo
náboženství za
zdroj konfliktu,
chtěli
jsme
vyslat jasný a
rozhodný signál,
že se i přesto lze
setkat, je možné se respektovat a
vést dialog, a že i přes rozdílnost
kultur a tradic křesťanský i
islámsky svět oceňuje a hájí
společné hodnoty: život, rodinu,
náboženské cítění, úctu ke starším,
výchovu mladých apod.
Ve Spojených arabských
emirátech žije o málo víc než
milion křesťanů: pracujících, kteří

pocházejí z různých asijských
zemí. Včera ráno jsem se setkal s
reprezentanty katolické komunity
v katedrále sv. Josefa v Abú
Dhábí,
velmi
jednoduchém
chrámu, a potom jsem měl pro
všechny bohoslužbu. Bylo jich
mnoho. Prý jich kromě těch, kdo
byli na stadionu, který má
kapacitu 40 tisíc, bylo u
velkoplošných obrazovek kolem
stadionu až 150 tisíc! Slavil jsem
eucharistii na městském stadionu,
hlásal
evangelium
Blahoslavenství.
Při
mši
koncelebrovali
přítomní
patriarchové,
vyšší
arcibiskupové a
biskupové
a
modlili
jsme
zejména za mír a spravedlnost se
zvláštním zaměřením na Blízký
východ a Jemen.
Drazí bratři a sestry, tato
cesta
patří
mezi
Boží
„překvapení“. Chvalme tedy Boha
a Jeho Prozřetelnost a modleme
se, aby zaseté zárodky přinášely
plody podle Jeho svaté vůle.
Eliška Pometlová

Apoštolská cesta do Spojených arabských emirátů. Dostupné z
< https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28927 > [cit. 2019-02-25]
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Papežské misijní dílo

Představujeme Dílo šíření víry

7

Roku 1818 mladá francouzská šlechtična Pauline Marie Jaricot
z Lyonu (1799-1872), blízká přítelkyně sv. Jana Marie Vianneye,
faráře arského. Zahajuje činnost Sdružení šíření víry, oficiálně
uznaného 3. května 1822.
Narodila se v roce 1799 do zámožné francouzské rodiny. Protože
její rodiče zbohatli díky průmyslové revoluci, vyrůstala v přepychu a
nadbytku, což se také odráželo v
jejich postojích. V sedmnácti
Sv. Pavel
letech však vyslechla kázání,
které proměnilo její náhled na
Všeho zkuste; což
život a hodnoty. Uvědomila si
pomíjivost své existence a
dobrého jest, toho se
marnost svého snažení zalíbit se
držte.
ostatním lidem. Složila slib
čistoty a objevila smysl své
Kdo si myslí, že stojí, ať6
existence
v
oddanosti 7
Nejsvětější svátosti. Se
si dá pozor, aby nepadl.
skupinkou mladých dívek, které
pracovaly v textilní továrně jejího
otce, založila Duchovní sdružení. Společně se modlily a dávaly drobný
dar „jako spolupráci na šíření evangelia“. Také se zavázaly k tomu, že
najdou další podporovatele, kteří by se modlili za misie a jednou týdně
na tento účel věnovali drobnou částku.
Pauline je zakladatelkou největší agentury na podporu misií v
celé historii katolické církve.
Sdružení víry, jež se později stalo Dílem šíření víry a roku 1922
obdrželo titul papežské od papeže Pia XI. Motu Proprio „Romanorum
Pontificum“, překládající řízení Díla do Říma – pro každou zemi bude
jmenován národní ředitel a národní výbor. Byla také zakladatelkou
společnosti Světového živého růžence.
V roce 1834, ve věku 35 let, Pauline Jarikot těžce onemocní.
Umírala na závažné onemocnění srdce a podle lékařů jí zbývalo jen
několik týdnů života. S podporou sv. Jana Vienneye se rozhodla proti
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všem lékařským doporučením podniknout pouť ke hrobu sv. Filomény.
Na cestě do Mugnana, které leží více na jihu, se zastavila v Římě na
audienci u Řehoře XVI., ale pro špatný zdravotní stav se nemohla na
audienci do Vatikánu sama dostavit. Z úcty k Pauline vykonal Svatý
otec osobně návštěvu v klášteře Nejsvětějšího Srdce, kde byla
ubytována. Když papež Řehoř uviděl, v jak vážném stavu se Pauline
nachází, požádal ji: „Modlete se za církev, jakmile přijdete do ráje.“
Pauline odpověděla: „Ano, Svatý otče, to vám slibuji. Ale mám ještě
jednu otázku: Jestliže přijdu pěšky do Vatikánu po svém návratu z
Mugnána, přistoupí Vaše Svatost neodkladně k závěrečnému šetření v
záležitosti sv. Filomény?“ Řehoř XVI. odpověděl: „Samozřejmě, v
tomto případě by to byl prvotřídní zázrak.“ On osobně však neměl
pochyb o tom, že Paulinin čas na zemi je u konce.
V sobotu 8. srpna 1835 přijela Pauline do Mugnana. Podle
svědectví vypadala, více jako mrtvola než jako žijící osoba". Pauline,
nebyla schopná ani mluvit. Žádný zázrak se neudál. V neděli přijala sv.
přijímání ale ani toho dne se žádný zázrak nestal. V pondělí 10. přesně
v okamžiku požehnání Ježíšem v Nejsvětější svátosti oltářní, a to na
den 30 let potom, co byly ostatky sv. Filomény převezeny do Mugnana
– byla Pauline Jaricot komplexně a okamžitě uzdravena ze všech svých
nemocí a obtíží. Nadšení lidí bylo nepopsatelné. Po dvě hodiny zvonily
bez přestání zvony.
Dalšího dne vyrazila Pauline pěšky bez jakékoliv pomoci do
Říma za doprovodu velkého množství lidí. Překvapený Řehoř XVI.
zvolal: „Jste to opravdu vy, nebo vaše zjevení? Vrátila se z hrobu, nebo
na ní Bůh ukazuje moc naší panny – mučednice?“
Dle svého slibu papež Řehoř XVI. dne 30. ledna 1837 na základě
nepopiratelných zázraků pozvedl mladou třináctiletou mučednici
jménem Filoména na oltář církve, vyhlásil liturgické oficium k její cti a
tím schválil úředně její úctu.
Byl to nejslavnější zázrak sv. Filomény, který se stal Pauline Marie
Jaricot z Lyonu.
„Jako Otec poslal mne, tak i Já posílám Vás.“ (Jan 20,21)
Marie Pleslová
Zpracováno dle Misijní zpravodaj 24/18, Svatá Filoména naše mocná přímluvkyně.
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Oznámení, pozvánky
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Březen L. P. 2019
4. 3.

7.30

5. 3.

18.00
18.00

6. 3.
7. 3.
8. 3.
9. 3.

10. 3.

11. 3.
12. 3.
13. 3.
14. 3.
15. 3.
16. 3.

8.00
18.00
18.00
18.00
7.00
19. 00
8.00
9.30
11.00
18.00
7.30
18.00
7.30
18.00
18.00
18.00
16.00
17.00

17. 3.

8.00
9.30
11.00
18.00

18. 3.

7.30

Za Františka a Marii Rutovy a živé i zemřelé z obou
stran
Za Františka a Marii Kalinovy a syna Vladimíra
Nové Dvory
Popeleční středa
Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence
Za Vladimíra a Marii Sobotkovy, rodiče a celý rod
Za duchovní povolání
Za živé i zemřelé kněze naší farnosti
Za dar života, zdraví k 70. narozeninám
Vikariátní obnova mládeže
1. neděle postní
Za Hynka Stolína a živé i zemřelé z toho rodu
Za Stanislava Hájka, Josefa Kubánka, Růženu a
Josefa Tománkovy a jejich rodiče
Stříbrné Hory
Za farnost
Za rodinu Kubíčkovu
Za živé i zemřelé z rodu Zábranových a duše v očistci
Výroční den zvolení papeže Františka
Olešenka
Za rodiče Sobotkovy, jejich rodiče a sourozence
Za Josefa Strašila, rodiče a bratry
Za farnost – duchovní obnova
Žižkovo Pole
2. neděle postní
Za Josefa a Růženu Zychovy
Za Emilii Mokrou, snachu, rod Mokrých a Lemperů
Stříbrné Hory
Za Josefa a Vlastu Pelikánovy, celý rod a duše v
očistci

19. 3.
20. 3.
21. 3.
22. 3.
23. 3.

8.00
18.00
7.30
18.30
18.00
18.00
7.00
8.00

24. 3.

9.30
11.00
18.00

25. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.
29. 3.
30. 3.

31. 3.

8.00
18.00
18.00
7.30
18.00
18.00
18.00
7.00

8.00
9.30
11.00
18.00

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
Za P. Josefa Malého, P. Jana Bártu. P. Jana Cimburka
Za Josefa a Marii Sejkorovy, celý rod a duše v očistci
Dolní Jablonná
Za Stanislava Landu, syna Stanislava a dceru Jarmilu
Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava a snachu
Růženu
Za Josefa Musila a celý rod
3. neděle postní
Za Josefa a Aloisii Novotných, jejich děti a duše v
očistci
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé i zemřelé z
obou rodů i z rodu Veselých a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost
Slavnost Zvěstování Páně
Za Josefa a Marii Sedlákovy a duše v očistci
Za rodiče Pejzlovy a syna Jaroslava
Česká Jablonná
Za živé a zemřelé z rodů Linhartů, Zadáků, Nováků a
Křiklánů
Za rodiče Kodrasovy a vnuka Tomáše
Za Ludmilu a Františka Pometlovy, jejich rodiče a
sourozence
4. neděle postní
Za rodiče Flesarovy, tři syny a dceru Růženu
Za Františka Bořila celý rod, rodiče a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost
PŘECHOD NA LETNÍ ČAS (2.00  3.00)
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na březen 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:
Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena
pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla
uznána.
národní úmysl:
Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna
obětovat se až do krajnosti.
farní úmysl:
Prosme za odvahu využít doby postní k osobnímu růstu a prohloubení
vztahů s Bohem i druhými.
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 28. 2. 2019 je na účtu 146 368Kč.
Děkujeme.
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Vychází za technické podpory firmy ACO Industries k. s., Přibyslav
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