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Někdy můžeme mít pocit, že jsme v potížích opuštění.
Ale i když On nezasáhne okamžitě, Pán kráčí vedle nás,
a pokud budeme pokračovat vpřed, otevře novou cestu.
Papež František

Duchovní obnova farnosti (P. Prokop Brož) | 16. 3. 2019
foto Stanislav Močuba

Slovo kněze

Velikonoční optika

Sv. Pavel

V knize
Marko
Rupnika
Všechno mohu
Hledám své bratry, která komentuje
v tom,
příběh Josefa Egyptského, jsem se
v jedné pasáži inspiroval i pro
který mi
úvodní slovo Římsy.
dává sílu.
Josef Egyptský při vyvrcholení
událostí, které můžete najít popsané
(Fil 4,13)
v první knize Mojžíšově, pochopí a
prohlédne, jak všechno to špatné, co
se mu stalo, bylo ve službě
konečnému dobru. Odmítnutí bratří, prodání do otroctví, vyhnanství, křivé
obvinění, vězení, odloučení od rodiny. Všechno se stalo, aby byli mnozí
jeho bratři zachráněni. To je neobvyklé. Většinou hledíme na svůj život
s despektem a kňouráním. Příliš lidsky. To a to zlé jsme prožili a navíc
ještě to a to zlé jsme sami způsobili. A kdo ví, co nás čeká. S Bohem se
smíme dívat jinak. A Josefův pohled to naznačuje. Vnímat to můžeme v
líčení cesty učedníků do Emauz. Když se k nim Zmrtvýchvstalý připojí,
vyslechne jejich podání tragických událostí. A pak ukáže jinou
perspektivu. Jste tak nechápaví, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak
vejít do své slávy? Dobro se uskutečňuje také skrze snášení zlého. Bůh
umí zlo obrátit v dobro. Zatímco my se na život díváme skrz mnohé stíny,
Bůh se dívá jinak – život vypravuje o dobru a učí nás, jak interpretovat
jeho temné části, tragédie a zlo (Rupnik, s. 95). To je jiný pohled, než
kterým se často díváme my. Ve spojení s Ježíšem získává smysl všechno.
I naše těžkosti a pády.
Přál bych nám všem, abychom pochopili, že Velikonoce jsou
potvrzením lásky Boha k nám. A jestli to přijmeme, pak se můžeme
dívat na svůj příběh s nadějí, že zlo nebude mít poslední slovo, ale
bude donuceno sloužit dobru. Pokud se spojíme s Tím, který nad Zlým
zvítězil. Cesta je už prošlapaná…
P. Pavel Sandtner
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Pastorační plán

Akce na měsíc duben 2019
1. 4.
5. 4.
6. 4.
7.-14. 4.
7. 4.
11. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
18. 4.
19. 4.
19.-20. 4
20. 4.
21. 4.
22. 4.
26. 4.
27. 4.

17.00-18.30 setkání dětí (9-12 let) na faře
17.45 křížová cesta dětí (A. Omesová);
19.30 setkání mládeže (13+ let) na faře
18.00 modlitby otců na faře
Týden modliteb za mládež
9.00 a 10.30 káva a čaj na faře;
17. 45 křížová cesta pokání za oběti zneužívání,
obrácení viníků a uzdravení církve
19.30 biblická hodina na faře
17.45 křížová cesta mládeže (M. Blažíčková)
Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové;
13.30-15.30 Svátost smíření pro farnost
17.45 křížová cesta ministrantů s knězem/akolytou;
Sbírka na pastorační aktivity v diecézi
17.00-18.30 setkání dětí (9-12 let) na faře
17.00-19.00 misijní klubko
19.00 poslední večeře na faře
15.00 velkopáteční křížová cesta a obřady
Adorace 19. 4. od 17.00 do 20. 4. do 14.00
20.00 velikonoční vigilie
Zmrtvýchvstání Páně:
mše svatá v 8.00 a 9.30 Přibyslav;
11.00 Stříbrné Hory; 18.00 Přibyslav;
Sbírka na opravu fasády a soklu kostela 1
Velikonoční pondělí:
mše svatá 8.00 Přibyslav a 11.00 Žižkovo Pole
19.30 setkání mládeže (13+ let) na faře
9.00 setkání biřmovanců;
16.00 otevřená fara:
Zveme vás na kávu a občerstvení před koncertem.
Na faře poběží smyčka s fotografiemi
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29. 4.

z rekonstrukce kostela v letech 2016-2018.
18.00-19.00 velikonoční benefiční koncert
na opravu kostela ve farním sále
17.00-18.30 setkání dětí (9-12 let) na faře

Návštěvy nemocných
P. Pavel město;
5. 4.
P. Pavel DPS a okolí
12. 4.

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Fasáda a veřejná sbírka
Po vyhodnocení veřejné soutěže došlo k rozdělení prací na fasádě a
obložení kostela do dvou etap.
V letošním roce provedeme opravu fasády na severní straně kostela.
Objem prací bude proveden ve vysoutěžené ceně 2 748 563 Kč. Cílová
částka, kterou bychom v roce 2019 chtěli shromáždit na sbírkovém
účtu je 1 000 000 Kč. Obklad žulovými deskami by se uskutečnil v roce
2020, dá-li Pán, za vysoutěženou cenu 1 892 426 Kč.
Reálně nasbíraná částka bude doplněna z dotací města Přibyslav,
Ministerstva kultury ČR a běžného účtu farnosti.
Na dar je možné vystavit potvrzení pro úlevu daně z příjmu dle
zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Můžete se zapsat do veřejné listiny dárců, která je k dispozici
v sakristii, a bude zveřejněna.
Pokud byste byli ochotni nám pomoci, můžete přispět na účet
č. 5528414319/0800 nebo v hotovosti do pokladničky v kostele či na
městském úřadě. Kampaň žádostí firmám začala teprve nedávno.
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Věž
Kvůli projednání vlastnického práva k přibyslavské věži a nakládání
s ním proběhne mimořádné setkání pastorační a ekonomické rady
farnosti 3. 5. 2019. Jednání nebude otevřené veřejnosti, nicméně se
můžete k věci vyjádřit buď písemně vhozením do schránky farního
úřadu, nebo kontaktování některého z členů pastorační či
ekonomické rady. Pokud se rozhodnete pro písemné podání, prosím
podepište se. Anonymní vzkazy nebudou projednávány. Pokud
kontaktujete členy rad, záleží na domluvě s nimi.

.
P. Pavel Sandtner

Velikonoce v naší farnosti
Na Zelený čtvrtek dopoledne se s kněžími v hradecké katedrále
setkáme s diecézním biskupem při mši se svěcením olejů. Oleje
nemocných, křižma, používaného při křtu, biřmování, svěcení kněží,
a oleje katechumenů. Při této bohoslužbě obnovíme s kněžími kněžské
závazky i poslušnost biskupovi.
Večer oslavíme společně v našem farním chrámu památku
ustanovení mše svaté. Poděkuje při ní za svátost kněžství a Eucharistie.
Když Ježíš sloužil první mši, stalo se tak v předvečer Velkého pátku. Dříve
než došlo k ukřižování. My slavíme liturgii potom, co k ukřižování došlo.
Předtím jako potom – jedná se o zpřítomnění a aktualizaci této události,
která se vymyká času. A zároveň je pro každý čas a osobu aktuální. Teď
a tady můžeme prožít, že Ježíš Kristus umírá i za mě, abych mohl žít.
Gesto mytí nohou, které liturgie zahrnuje, tuto aktuálnost jen
potvrzuje. I my se noříme do tajemství Kristovy lásky. Jako On se neštítí
mé vlastní špíny a slabosti, ani já se nemám odtahovat od svých bratří,
ale sloužit jim. Podle tradice myje kněz nohy dvanácti mužůmapoštolům. Letos ji trochu obměníme. Kněz bude mýt nohy šesti
manželským párům. Rodina je domácí církev a je základní buňkou
farnosti. V době, kdy čelí rodina zpochybnění na mnoha frontách, se mi
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zdá dobré zdůraznit její hodnotu a spolupráci, která je pro každou
farnost tak důležitá. Konečně to nemá být jen gesto. Modlím se za
mnohé manžele v jejich těžkostech a není mi to jedno.
Po bohoslužbě si na faře symbolicky připomeneme židovskou
pesachovou večeři, při níž byla Eucharistie ustanovena. Až do 22.00 se
můžete přijít pomodlit do kostela.
Na Velký pátek si připomeneme den, kdy zemřel Kristus. Vedle
postu i křížovou cestou, která začne v 15.00 hodin, a půjdeme ji, pokud
počasí dovolí, kolem kostela. Pak začnou velkopáteční obřady
s nasloucháním Božímu Slovu, slavnostním zpívaným pašijovým textem,
klaněním kříži a přijetím Eucharistie. Pokračovat bude adorace před
Nejsvětější svátostí až do 14. hodiny Bílé soboty. V sakristii se můžete
zapsat na tuto dobu, aby kostel nezůstal nehlídaný a náš Pán sám.
Na Bílou sobotu se sejdeme ve 20.00 k oslavě Ježíšova Vzkříšení.
Ponoříme se do velmi symbolické liturgie, která nás činí účastnými na
velikonočním tajemství. Liturgie ohně, slova, vody a oběti. Nechat se
proměnit a zapálit Kristem, žít z jeho slova, zříci se Zlého a rozhodně
vejít do nového života – spojením s Ježíšem, abychom byli stejného těla
a krve. V neděli budeme po bohoslužbách žehnat přinesené pokrmy.
Přijměte srdečné pozvání na velikonoční bohoslužby a setkání:
Květná neděle: mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.30.
Svatý týden: mše sv. v pondělí 7. 30, v úterý 18.30, ve středu 7.30.
Zelený čtvrtek: mše sv. v 18.00, v 19.00 velikonoční hod beránka na faře,
19.00-22.00 adorace v kostele.
Velký pátek: 15.00 křížová cesta, po ní velkopáteční obřady, adorace
17.00-14.00 (sobota).
Bílá sobota: 20. 00 vigilie.
Neděle Vzkříšení: mše sv. v 8.00, 9.30 a 18.30, v 11.00 ve Stříbrných
Horách.
Velikonoční pondělí: mše sv. v 8.00, v 11.00 v Žižkově Poli.

P. Pavel Sandtner
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Žehnání pokrmů
Žehnání velikonočních pokrmů je v Církvi starým zvykem.
Připomíná pravdu, vyjádřenou apoštolem svatým Pavlem těmito slovy:
Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte ke slávě Boží
(1 Kor 10,31). Požívání jídla je posvátnou činností, proto se modlíme
před i po jídle, a na největší svátek Zmrtvýchvstání žehnáme pokrmy.
Když ukončíme svatý půst a setkáme se Zmrtvýchvstalým
Kristem ve velikonoční mši svaté, vrátíme se s radostí do svých
domovů a s Kristem zasedneme ke společnému svátečnímu stolu.
Vyjádříme si navzájem přátelství, sounáležitost a vlídnost vzájemným
blahopřáním a dělením požehnaného vajíčka, symbolu nového života.
P. Pavel Sandtner
Žehnání pokrmů. Dostupné z
<https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/zehnani-pokrmu-1> [cit. 2019-03-21]

Čeká nás večeře na faře…
Svátek Pesach je jedním z nejoblíbenějších židovských svátků.
Často jej slaví i židé, kteří chodí do synagogy jen výjimečně
a náboženského života se účastní jen minimálně. Důvodem je možná
půvab a bujarost oslav, možná také krásný příběh, který je základem
svátku. Příběh je všeobecně znám a je spojen s odchodem Židů
z egyptského zotročení.
Oslavy Pesachu trvají osm dní a nejdůležitější jsou první dva.
Během nich se židé scházejí ke slavnostní večeři, které se říká Seder,
neboli pořádek. To proto, že se celý večer totiž řídí podle poměrně
přesného pořádku. Na slavnostním stole patří nejdůležitější místo
sederové míse. Na ní se pokládají nejrůznější pokrmy, které
připomínají různé aspekty příběhu o židovském odchodu z Egypta.
Protože při spěchu, s jakým židé opouštěli Egypt, si nestačili na cestu
napéct běžný kynutý chléb a tak si sebou vzali nevykynuté těsto, které
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pak cestou pekli na horkých kamenech, čímž vznikly macesy, tedy
nekvašený chléb, patří právě jim na slavnostním stole nejvýznačnější
místo. Z toho důvodu se také Pesachu často říká svátek nekvašených
chlebů. Když o sederovém večeru zasedne rodina ke stolu, položí
nejmladší člen rodiny otci čtyři otázky, ve kterých se symbolicky zeptá
hlavy rodiny, proč se svátek slaví. Otec pak otevře pesachovou hagadu
a začne z ní číst. Právě v Hagadě je ukryt zmiňovaný Seder-pořádek.
Tato kniha totiž obsahuje nejen příběh východu z Egypta, ale také
mnoho písní, krátkých anekdot a modliteb. Kromě symbolických
pokrmů se zhruba uprostřed čtení podává slavnostní večeře. Celý večer
je velmi veselý a často až bujarý. Před začátkem vlastního sederu musí
židé srovnat symbolické pokrmy na speciální míse. Jak? Existuje
několik zvyků, my vám přiblížíme zvyk, který uvádí pražský rabi Lów:
zroa – pečené drůbeží křídlo (kost s masem), které představuje
pesachového beránka vařené vejce - (tradiční smuteční jídlo) židům
připomíná zničený chrám, ale také symbolizuje židovský národ svou
zajímavou vlastností: čím déle se vaří, tím se stává tvrdším, tak jako
nesnáze doby posilují židovské uvědomění. Podle jiných představuje
vejce slavnostní oběť, která byla přiváděna společně s beránkem.
Maror – hořké byliny, symbol těžkostí egyptského otroctví
a faraónových nařízení zabíjet židovské novorozence jejich vhozením
do vod Nilu. Nejčastěji se při této příležitosti užívá strouhaný křen
nebo římský salát.
Charoset – sladká hmota z jablek, oříšků, datlí, skořice a červeného
vína na znamení malty, se kterou byli židovští otroci nuceni pracovat,
a krve, která byla v Egyptě prolita. Karpas - zelenina, většinou petržel
nebo brambora. I ta připomíná zotročení a práci s hlínou. Miska slané
vody - představuje slzy, ale také rozdělené Rákosové moře.
Maca /nekynutý chléb/ se stala symbolem svátku pesach. Sedm, mimo
Izrael osm, dní jí židé pouze nekynuté potraviny. Pouze pět obilovin
obsahuje ty enzymy, jejichž činnost, a tím i kynutí) židům Tóra na
pesach zakázala: pšenice, ječmen, žito, oves a špalda. Pouze z nich
může vykynout chámec, tedy kynuté potraviny. A naopak, jen z nich
mohou péct židé macesy. K řádnému kynutí je zapotřebí vodné
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prostředí. Ovocné šťávy, mléko ani vejce nejsou prostředím, ve kterém
by mohlo k zakázanému kynutí dojít. Sfaradští židé takto připravené
moučné pokrmy na pesach jedí. Aškenázská tradice je však v otázkách
pesachových zvyklostí velice přísná. Nejenže zakazuje vše moučné
s výjimkou ve vodě zadělávaných macesů, ale židům zakazuje i další
potraviny - například rýži nebo luštěniny.
Trvá-li hnětení těsta méně než 18 minut, nemůže vykynout skutečný
chámec. Proto musí vše – od smíchání s vodou po vsazení do pece
– proběhnout do tohoto časového limitu. Vysoká teplota v žáru pece
naruší strukturu enzymů a další kynutí již není možné.
P. Pavel Sandtner
Redakčně zkráceno a upraveno dle článku Dnes začíná pesach. Dostupné z
<http://www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/volny_cas/dnes_zacina_pesach.html>
[cit. 2019-03-19]

Hospodaření Římskokatolické farnosti Přibyslav
za rok 2018
Předkládáme výsledky hospodaření za rok 2018.
Výnosy celkem činily 4.048.781,08 Kč.
Jedním z důležitých zdrojů příjmů jsou kostelní sbírky na potřeby
farnosti ve výši 389.252,00 Kč, ostatní drobné sbírky 46.031,00 Kč.
Dalším neméně důležitým zdrojem jsou nájmy z bytů, pozemků a lesů,
které byly ve výši 337.046,00 Kč. Dárci (FO, PO a obec) věnovali
199.900,00 Kč. Dále farnost obdržela dotace v celkové výši
2.936.576,00 Kč od města Přibyslav, Kraje Vysočina a Ministerstva
kultury ČR (z této částky poskytlo největší část dotace město
Přibyslav). Zbývající část výnosů tvořily příjmy ve výši 139.976,08
Kč: (úroky 4.368,08 Kč, dary na Nocturno 18.505,00 Kč, prodej
kovového odpadu 59.403,00 Kč, prodej nemovitého majetku 3.300,00
Kč, smluvní pokuta za neuhrazené pohledávky 54.400,00 Kč).
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Poděkování za štědrost patří všem, kteří příspívají o sbírkách, ale
i individuálním dárcům.
Náklady celkem činily 4.020.476,18 Kč.
Za spotřebu energií zaplaceno 204.782,35 Kč, z toho za elektřinu
– areál fary, kostel Přibyslav a Žižkovo Pole 128.188,30 Kč: plyn
55.680,00 Kč a vodné 20.914,05 Kč. Dalšími náklady ve výši
210.462,08 Kč jsou náklady spojené s bohoslužebnou činností (svíce,
oleje, víno, hostie, knihy apod.), pomůcky k výuce náboženství, práci
s mládeží, a pastoraci dospělých – časopisy a knihy, dárkové předměty,
kancelářské potřeby, pořízení dlouhodobého majetku (Pražské
Jezulátko), adopce na dálku, příspěvek na účetnictví, bankovní
poplatky, Nocturno, dary a charitativní výdaje a jiné drobné náklady.
Dále daň z nemovitosti a správní poplatky 19.735,00 Kč.
Příspěvek diecézi do fondu solidarity a příspěvek na dofinancování
poklesu příspěvku od státu činil 63.408,00 Kč.
Služby účtovány v celkové částce 3.418.445,35 Kč.
Z této částky financováno na opravy a údržbu majetku
3.249.865,02 Kč: z toho na opravu fasády kostela 2.158.640,02 Kč,
drobné opravy majetku 35.347,00 Kč, oprava střechy po vichřici
21.500,00 Kč, natěračské práce 12.900,00 Kč, restaurování památek
1.021.478,00 Kč (z toho: restaurování kazatelny I. etapa 281.290,00 Kč,
hlavního oltáře 333.500,00 Kč, soch na průčelí kostela 406.688,00 Kč).
Ostatní služby ve výši 168.580,33 Kč – jde o výdaje na telefon,
poštovné, stočné, znalecké posudky, přepravné, revise zařízení,
předprojektovou přípravu, výměnu plynových kotlů.
Odpisy a tvorba rezerv účtována v částce 103.643,40 Kč.
Rozdíl mezi výnosy a náklady činil 28.304,90 Kč.
Kromě sbírek na potřeby farnosti se konaly i účelové sbírky na
různé potřeby, které jsou uváděny v ohláškách. Tyto sbírky činily
161.692,00 Kč a byly odeslány. Stav prostředků na zvláštním účtu
zřízeném pro Veřejnou sbírku byl ke konci roku 120.939,94 Kč.
Za ekonomickou Radu farnosti
P. Pavel Sandtner, Anna Holcmanová
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Rozhovor

Michael Omes, místostarosta města
Co máš v naší farnosti nejraději a proč?
Usměvavé farníky, protože dar víry je důvod k radosti.
Jaké zlepšení by Ti udělalo radost?
Kdyby se více lidí podle možností, třeba jen malým dílem,
zapojilo do života farnosti. Nenechávat to na těch druhých a zkusit
přispět drobnou službou ku prospěchu všech. Základem je jistě osobní i
společná modlitba za našeho kněze a za celou farnost.
Co se Ti ve farnosti a ve městě nelíbí?
Snad to, že v určitých situacích nám chybí více vzájemné
tolerance a respektu. Naše zájmy by neměly být prosazovány na úkor
těch druhých. Nelíbí se mi občasné jevy, jako jsou hluk, zamořené
ovzduší a odpadky.
Tvoje oblíbené místo ve farnosti?
Chrám Páně.
Pomáhá Ti víra v tvém zaměstnání, hlavně při jednání s lidmi?
Tuto zkušenost máme určitě všichni nejenom v zaměstnání, ale
ve všech svých životních rolích, od dětství až do pokročilejšího věku.
Při jednání s lidmi se mi vždycky osvědčilo heslo našeho tatínka:
„Prosím, mile rád, děkuji“. Setkávat se s druhými, je příležitost pro
naši víru a její uplatnění v praxi.
Co Tě zaujalo v náboženské četbě a můžeš to doporučit ostatním?
Kniha “Radost z Boha”od Marka Orko Váchy.
Kdo je Tvůj oblíbený světec?
Sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Anežka Česká, sv. Jan Bosco, sv.
František z Assisi, sv. archanděl Michael
Myslíš si, že má věž patřit farnosti, nebo městu a má se omítnout?
Věž je dominantou a symbolem města Přibyslavi. Zároveň patří
také ke kostelu, který nemá svojí věž se zvonicí. Gotická věž v
minulosti sloužila jak městu, tak farnosti, a to bylo více důležité než
vlastnictví. Dozajista je dobře, že věž i v dnešní době plní svoji úlohu
obdobně jako v historii. Podpora obnovy památek ze strany města,
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které jsou v majetku farnosti, je velmi významná. Budoucnost ukáže,
co bude pro věž a její údržbu nejlepším řešením. V současné době bych
věž ani neomítal ani nepřeváděl do majetku města. O to víc bych
prohluboval dobrou spolupráci.
Děkuji za odpovědi.
Zdeněk Matějka

Papež František

O soudržnosti reality a vnějšího zdání
(Kázání z Domu sv. Marty 8. března 2019)
Petrův nástupce komentoval
na ranní bohoslužbě první čtení
z knihy proroka Izaiáše (Iz 58,19a) a vysvětloval, jaký je rozdíl
mezi realitou a formálností.
Zároveň odsoudil veškeré projevy
pokrytectví.
Vnější forma vyjadřuje
realitu, poukázal římský biskup,
ovšem musí s ní kráčet ruku
v ruce, jinak žijeme z vnějšího
zdání, aniž by v srdci vládla
pravda. Jednoduchost vnějších
výrazů bychom měli opětovně
odkrýt právě nyní, v postní době,
a to skrze půst, modlitbu a
almužnu. Křesťané by se totiž
měli postit, a přitom projevovat
radost,
prokazovat
štědrost

potřebným lidem, aniž by to
všude vytrubovali, obracet se
k Otci ve skrytosti beztoho, že by
očekávali
obdiv
druhých.
V Ježíšově době, pokračoval
František, bylo v tomto ohledu
zjevným
příkladem
chování
farizeje a celníka. Dnešní katolíci
se považují za spravedlivé,
protože náleží k určitému spolku,
chodí každou neděli na mši a
nelze je tedy srovnávat s „těmi
chudáky, kteří nic nechápou“.
„Dávají si záležet na
vnějším dojmu, nikdy neuznají, že
by hřešili, a když jim někdo
vytkne, že také oni jsou hříšníci,
pohotově odpoví: „Ano, jistě,
všichni máme hříchy!“, čímž vše
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relativizují a opět jsou z nich
spravedliví.
Navenek
dokáží
vykouzlit tvářičku jak ze svatého
obrázku, samé svatouškovství a
vnější zdání. Pán, když vidí tento
rozdíl mezi realitou a vnějším
zdáním, užívá slova: Pokrytci.“
Pokrytectví se pokouší o
každého jedince, připustil Svatý
otec. Čas, který nás vede
k Velikonocům, by se mohl stát
příležitostí k tomu, jak uznat
vlastní nedůslednost a všimnout si
nánosů líčidel, pod nimiž
skrýváme
realitu.
Papež
poznamenal, že silná kritika
pokrytectví se objevila při
poslední
biskupské
synodě,
věnované mladým lidem, jejich
víře a rozpoznávání povolání.
Mladé lidi neoslovuje člověk,
který usiluje o vnější zdání, ale
pak se chová nesoudržně,
zejména pokud se do tohoto
pokryteckého
hávu
odívají
„náboženští profesionálové“. Pán
vyžaduje ucelenost postojů.
„Kolik křesťanů, včetně
katolíků, kteří se prohlašují za

praktikující katolíky, bezohledně
využívá lidi, vykořisťuje dělníky.
Pošlou je domů na začátku léta,
aby je zase najali na jeho konci,
aniž by jim tak přiznali právo na
důchod a umožnili jim vyžít.
Mnozí z těchto lidí se považují za
katolíky, chodí v neděli na mši...
ale pak se dopouští tohoto těžkého
hříchu. Kolik lidí ponižuje své
zaměstnance!“
Snažme se v této postní
době odhalovat krásu, spočívající
v jednoduchosti a realitě jednotné
s vnějším zdáním, vyzýval římský
biskup v závěru ranní homilie:
„Požádej Pána o sílu a jdi
pokorně dál, jak umíš. Nezakrývej
ale duši pod nánosem líčidel,
protože když něco takového
uděláš, Pán tě nepozná. Prosme
Pána o milost, abychom byli
důslední, nebyli marniví a nejevili
se zasloužileji, než jací doopravdy
jsme. Prosme v této postní době o
milost
soudržnosti
mezi
formálností a realitou, mezi
realitou a vnějším dojmem.“

Eliška Pometlová
O soudržnosti reality a vnějšího zdání. Dostupné z
<https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29095> [cit. 2019-03-21]
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Fotogalerie

Ohlédnutí za březnem

1

2
614

3

4
15

1 Oprava střechy na hospodářských budovách fary | březen 2019 | Stanislav
Močuba
2 Oprava střechy na hospodářských budovách fary | březen 2019 | P. Pavel
Sandtner
3 Duchovní obnova farnosti (P. Prokop Brož) | 16. 3. 2019 | Stanislav Močuba
4 Přednáška na radnici (P. Prokop Brož) | 16. 3. 2019 | Stanislav Močuba

Papežské misijní dílo

Představujeme papežské misijní dílo dětí
Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří
království Boží. (Lk 18,16)
U jeho zrodu stál francouzský biskup Charles de ForbinJanson. Narodil se v roce 1785, což bylo krátce před vypuknutím
Velké francouzské revoluce. Také on pocházel z bohaté a navíc
aristokratické rodiny. I když měl před sebou slibnou diplomatickou
kariéru, rozhodl se vstoupit do semináře a začal se zajímat o misie
v Číně. Po Napoleonově pádu však sama Francie nutně potřebovala
kněze. Stal se biskupem a na radu Pia VII. se rozhodl zůstat ve své
vlasti a pracovat na obnově katolického náboženství.
Když v roce1839 přijel do New Yorku, rozrušilo ho, co tam
viděl, a proto o mladém americkém národě poznamenal: Je to ještě
dítě, ale obrovské dítě, jehož dobrá nebo špatná výchova se týká celého
světa, musí růst ve ctnosti a dobru, nebo se stane velkým zlem.
Tento příměr ho přiměl k tomu, aby usiloval o vytvoření
díla sdružujícího děti, které pomáhají jiným dětem. Inspiroval
se Dílem Pauliny Jarikot, a proto podmínkou členství byla krátká
denní modlitba za misie a maličká finanční oběť na záchranu
pohanských dětí.
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Myšlenka „Děti pomáhají
dětem“ vycházející ze záměru
přinášet dětem v misijních oblastech
materiální i duchovní pomoc
a zároveň v podporovatelích rozvíjet
ctnosti lásky k jiným, velmi oslovila
nejen biskupy a Svatého otce,
ale také belgický královský pár,
který k tomuto hnutí připojil
i svoje děti.
Dílo vzniklo již v roce 1843,
až v roce 1922 ho Pius XI. povýšil
na hodnost papežského díla.
Papežské misijní dílo dnes sdružuje
desítky milionů malých misionářů po celém světě.
Také v naší farnosti se každé třetí úterý v měsíci schází Misijní
klubko. Je to společenství dětí, které jsou prostřednictvím modlitby,
vzdělávání, tvoření i finanční oběti formovány k zájmu o misie. Svými
aktivitami, jako je uspořádání Misijního jarmarku, Misijního koláče,
Jeden dárek navíc, …, velmi často přispívají k oživení samotné farnosti
a bývají pro ni velkým přínosem.
Od útlého věku se učí nejen myslet na ostatní děti, které jsou na
tom hůř, ale také se podílet na církevním životě a nestydět se za to, že
patří do rodiny křesťanů. Jsou vedeny ke spolupráci, kreativitě,
k pravidelné modlitbě za své blízké i vzdálené kamarády, a také k
tomu, aby si uměly něco odepřít nebo překonat jisté nepohodlí.
Hluboce na mě zapůsobila statistika, podle níž na světě
10 tisíc dětí denně umírá hlady. Mnoho dětí pláče z hladu. Chtěl bych
zopakovat lidstvu, dejte jíst těm, kdo mají hlad!
Papež František
Marie Pleslová
Zpracováno dle Misijního zpravodaje 24/2018
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Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019

Duben 2019

Téma měsíce: VELIKONOCE
V dubnu
k nám
přichází
velikonoční radost, kterou můžeme
i my nést k dalším lidem, můžeme
hledat stopy Ježíšovy přítomnosti
mezi námi, On tu je, ale my musíme
otevřít oči a hlavně srdce. A můžeme
si položit otázku, jak ovlivňuje můj
každodenní život prožití Velikonoc?
V dubnu se nám nabízí svědectví několika svatých k zamyšlení
a rozjímání – František z Paoly, Jan de la Salle, Damián de Veuster,
Petr Chanel, Vojtěch.
Apoštolská exhortace papeže Františka Evangelii Gaudium
(Radost evangelia, vydaná 2013), článek 10:
Život je zde představen na vyšší úrovni, jež mu neubírá na
intenzitě:
„Život sílí, když se daruje, a slábne v izolaci a pohodlnosti.
Vskutku těmi, kdo nejvíce využívají možnosti života, jsou ti, kdo
opouštějí bezpečný břeh a dovedou se nadchnout posláním předávat
život druhým.“ Když církev vybízí k evangelizačnímu úsilí, nedělá nic
jiného než to, že ukazuje křesťanům pravou dynamiku osobní realizace:
„Tady objevujeme další hlubokou zákonitost reality: život roste a zraje
v míře, s jakou ho vydáváme za život druhých. Koneckonců, toto je
misijní poslání.“
Evangelizátor by se proto neměl tvářit pořád jako na pohřbu.
Obnovme a posilme horlivost, „sladkou, útěchyplnou radost ze šíření
evangelia, a to i tehdy, musíme-li zasévat v slzách. ... Kéž by současný
svět mohl slyšet radostnou zvěst, po níž ve své úzkosti i naději touží,
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nikoliv
od
hlasatelů
smutných,
malomyslných,
netrpělivých a úzkostlivých,
ale od hlasatelů evangelia,
jejichž život kypí horlivostí.
Od těch, kteří jako první
zakusili Kristovu radost.“
Eva Bártová
(Příručka pro přípravu na
Mimořádný misijní měsíc říjen
2019, redakčně zkráceno)

Názory farníků

Mýty
o přibyslavské
věži

Misijní říjen 2019
Biblické texty k zamyšlení:
obětování Izáka
• Gn 22,1-19
10. egyptská rána
• Ex 12,29-36; (ohlášení
pohromy a nařízení hodu:
Ex 11, 12,1-28)
východ z Egypta
• Ex 12,37-42; 13,17-14,31
(kap. 15 - píseň o Hospodinově
vítězství)
Smlouva na Sinaji
• Ex 19,1-20,21; 24,1-18
Velikonoční události
• Mt 26,17-28,20
• Mk 14,12-16,8
• Lk 22,7-24,49
• Jan 13,1-30; 18,1-20,29
(možno celé kap. 13 - 20)

Je to už víc než 10 let,
co v Přibyslavském občasníku vycházel seriál o věži
od místního amatérského
historika, který se mimo jiné
snažil dokázat, že kostelní
věž je městská. Objevila se
tam řada mýtů, která jsou stále znovu všude „papouškovány“, a protože
se už zase mluví o věži, zkusil bych zde ty mýty vyvrátit.
Oldřich Málek se diví, že na stavbu nového krovu nebyl najat
tesař ale „jen“ mlynář. Mistr mlynář byl totiž i vyučený tesař a ne
ledajaký. Musel umět sám opravit nebo i znovu vyrobit nejen jez,
stavidla či náhon ale i celý mlýn. Byl to odborník na mechaniku,
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dokonale rozuměl dřevu, znal jak tesat na kola, na val a postavit
srubový dům nebo krov byla pro něj hračka.¹
Věž byla prý součást opevnění města. Nikdy nebyla! Opevněný
kostel s mohutnou a vysokou obrannou věží tvořil samostatný celek.²
Navíc mezi městem a kostelem byl hluboký, pravděpodobně zděný
příkop. Věž směrem k městu samozřejmě měla padací most, jak se
každý pozorovatel může ještě dnes přesvědčit. Tak to bylo před husity
a tak se to obnovilo i pak roku 1497. Dokud stál starý kamenný kostel
a Sirotci jej patrně ušetřili, zdá se, že přístup do věže (7 metrů vysoko)
byl krytou lávkou z patra kostela. Ukazuje to na Johanity ³, jejichž
patron byl sv. Jan Křtitel. Ti zakládali kamenné opevněné kostely
k obraně víry a pomoci chudým⁴ a mohli zde využít příhodnou polohu
na vysokém ostrohu nad řekou.
Další mýtus, že církevní vlastnictví věže vzniklo chybou písaře,
je z říše pohádek. Také usuzovat na vlastníka ze zápisu: „hvězdu na
vrchol věže zhotovil mistr…“, aby se prý odlišil majitel, není nic než
účelová konstrukce. Hvězda je odpradávna symbol duchovna, (jako
odznak moci byla zneužita až ve 20. století). Navíc mohlo jít
i o hvězdu křížovou. To je kříž přeťatý dalšími dvěma rameny
pootočenými o 45°, běžně zvaný hvězda či růžice.
Věž strážní funkci města nepochybně plnila. Pro obyvatelstvo to
bývalo životně důležité. Že to často ale bývaly i věže kostelní, chcete-li
církevní, dokazují věže, jež jsou součástí stavby chrámu. Je to např.
nám všem známá věž děkanského chrámu v Havlíčkově Brodě. Ale
mnohem lepší příklad je chrám sv. Mikuláše v Lounech. Jeho mohutná,
60 metrů vysoká věž viditelná široko daleko je přímo v souměrné
disposici chrámu.⁵ Sloužila nejen jako strážní stanoviště, ale v jejím
druhém podlaží, v dosud zachovalých dubových truhlách, ukládala ve
středověku městská správa nejcennější privilegia.⁶ Zajímavé je, že
strmě valbová střecha věže nese dokonce dvě pozlacené hvězdy.
Mimoto na všech čtyřech věžičkách v rozích ochozu jsou kříže. Kříž je
také na každé špičce stanové střechy kostela. Můžete si třeba představit
dohady o funkcích objektu v poměru: pro město nebo církev,
podle počtu použitých symbolů. Dohady? Nikoli však o vlastnictví. To
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je zde v Lounech jako u součásti kostela nezpochybnitelné. Naše věž je
ovšem také součástí kostelního objektu, i když z vysoké hradby už je
jen ohradní zeď.
Historií města se amatérsky zabývali i moji předkové. Antonín
Omes starší (*1866) rád vyprávěl o tom, co zažil a něco je i zapsáno.
Také jeho syn, můj děda, nám vícekrát vyprávěl, že Přibyslav měla
před husity dvě věže, ale obnovila se už jen ta kostelní.
A můj názor na věž? Je součástí chrámového areálu, je tam
zvonice. Že jsou s ní starosti a stojí to peníze? Měl bych za to, že přesto
je naší povinností uchovat to místo celé dál, jak jsme jej zdědili.
V budoucnu může nastat situace, kdy nějaký dobrý bohulibý záměr
bude podmíněn změnou vlastníka věže. Zbavovat se věže ale dnes
(třeba prodejem) bych považoval za chybu.
¹) J. Langer, J. Vařeka: Naše lidové stavby, str. 208, Praha 1983
²) F. Půža: Kronika Přibyslavská, str. 43, Přibyslav 1914
³) Na Johanity poukázal při návštěvě Přibyslavi Zdeněk Fišera – historik, autor knih
o historických stavbách. Zmínil je i Dr. Půža, ale ten je nesprávně propojil
s Německými rytíři. F. Půža: Kronika Přibyslavská, str. 320
⁴) Tomáš Edel: Johanité v Čechách, Český rozhlas Vltava, Praha, natočeno 2005
⁵) Webové stránky města Louny
⁶) Římskokatolická farnost – děkanství Louny, webové stránky

Jan Omes

Nabídka pro děti, které se zapojily
(nebo ještě zapojí) do postního snažení
Milé děti,
srdečně vás zveme 18. dubna – Zelený čtvrtek – na Velkou
Křížovou Výpravu. Pojedeme vlakem v 10.05 z Přibyslavi do
Nížkova a vrátíme se autobusem ve 12.35.
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A co se bude na takové křížové výpravě dít?
Trochu se projdeme přírodou, asi 3 km, a přitom budeme…, ale
to se nechte překvapit! Nudit se určitě nebudete! Hlavně si vezměte
svačinu a pití a přijďte v 9.45 na vlakové nádraží.
Na všechny se těší
Lenka Omesová a Maruška Blažíčková

FARNÍ TÁBOR 2019
Vážení rodiče,
i letos pořádá mládež z Římskokatolické farnosti Přibyslav tábor
pro děti ze základní školy od 3. do 7. třídy. Tento rok se tábor koná
v termínu 3.-10. 8. 2019. Pojedeme opět na faru do Brtnice (za
Jihlavou), fara má vyhovující podmínky k ubytování. I tento rok je
tábor tematicky zaměřen. Pro děti je připraven pestrý program. Své
místo v programu bude mít i modlitba a mše svatá.
Od letošního roku budou upravené podmínky k přihlašování,
abychom věděli, s kolika dětmi budeme moci počítat. Rádi bychom
dali uzávěrku přihlášek na konec května (do 31. 5. 2018 budete moci
odevzdávat přihlášky). Poté to bude možné pouze po domluvě.
Cena tábora bude 1 600 Kč. V ceně tábora je zajištěno ubytování,
strava, výlet, cesta na tábor a dárky pro děti. V případě, že je pro
rodinu částka na tábor vysoká, můžeme se domluvit na slevě.
Vyplněné přihlášky spolu s penězi prosím odevzdávejte mně.
Děkuji za pochopení.
Těšíme se na Vaše děti a budeme Vám vděční za Vaše modlitby,
aby se tábor vydařil. 
Za kolektiv vedoucích Maruška Blažíčková
(Jana Otty 482, Přibyslav, 732 107 715, mblazickova@seznam.cz)
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Velikonoční benefiční koncert
V sobotu 27. dubna 2019 od 18:30 se bude konat benefiční
koncert na opravu kostela ve farním sále v Přibyslavi. Hudba bude znít
v netradičním uskupení dvou basových nástrojů – violoncello a fagot,
na něž zahrají Petr Mašlaň a Ondřej Šindelář. Posluchači jsou srdečně
zváni na cestu Evropou XVII a XVIII století. K poslechu budou nejen
skladby slavných benátských kapelníků, Domenica Gabrielliho
a Antonia Vivaldiho, ale také hudba Jiřího Čarta nebo Antonína Krafta,
českých rodáků.
Petr Mašlaň
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Velikonoční přání
Milé sestry a milí bratři. Jménem redakční rady Římsy Vám všem přeji
a vyprošuji požehnané prožití velikonočních svátků. Bůh Vám dej
milost prožívat blízkost Vzkříšeného po všechny následující dny
vašeho života.
P. Pavel Sandtner, Eva Bártová, Zdeněk Matějka, Eliška Pometlová.
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Duben L. P. 2019
1. 4.

7.30

2. 4.

18.30
7.30
18.30
18.30
18.30
7.00
18.00

3. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.

8.00
7. 4.

9.30

Za Františku, Václava a Marii Henzlovy a duše
v očistci
Za Františka a Marii Pátkovy, rodiče a sourozence
Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
Nové Dvory
Za duchovní povolání
Za Boží dar lidského života a za novorozence
Na úmysl dárce
Žižkovo Pole
5. neděle postní
Za Miroslava Bukovského, Věru Bukovskou,
Helenku a Elišku
Za Zdeňka, Miroslava a Evu Hrubých, manželé
Zrnovy a rodiče
Za farnost

8. 4.

18.30
7.30

9. 4.

18.30

Za rodiče Beranovy, vnuka Josefa, Miloslava
Zvolánka a duše v očistci

7.30
18.30
18.30
18.30
7.00

Olešenka
Za Jana a Marii Musilovy, rodiče a duše v očistci
Za Jaroslava Prokeše, ten rod a Strnadovy

10. 4.
11. 4.
12. 4.
13. 4.

8.00
14. 4.

9.30
18.30

15. 4.
16. 4.

Květná neděle
Za rodiče Štefovy, živé i zemřelé z obojí strany
a duše v očistci
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
Za farnost
Pondělí svatého týdne

7.30
18.30

Úterý svatého týdne
Za Evu Motičkovou a celý rod
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17. 4.

7.30
19.00

18. 4.

18.00

19. 4.
20. 4.

21. 4.

22. 4.

23. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.

28. 4.

15.00
20.00
8.00
9.30
11.00
18.30
8.00
9.30
11.00
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30
7.00
8.00
9.30
18.30

Středa svatého týdne
Za Boženu Lysou
Dolní Jablonná
Zelený čtvrtek
Na poděkování za dar eucharistie a svátostného
kněžství
Velký pátek
Velkopáteční obřady
Bílá sobota
Za farnost
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Za Jiřího Laštovičku a jeho rodiče
Za Albína a Marii Jajtnerovy a rod Rymešů
Stříbrné Hory
Za farnost
Pondělí velikonočního oktávu
Za uzdravení
NEBUDE
Žižkovo Pole
Úterý velikonočního oktávu
Za živé i zemřelé z rodu Mackových a Hladíkových
Středa velikonočního oktávu
Česká Jablonná
Čtvrtek velikonočního oktávu
Za pěstouna Františka, jeho rodiče a duše v očistci
Pátek velikonočního oktávu
Za Františka Šímu a rodiče
Sobota velikonočního oktávu
Za manželé Sejkorovy s prosbou o požehnání
2. neděle velikonoční / neděle Božího milosrdenství
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy a zetě Zdeňka
Za farnost
Za Václava Řezníčka, rodiče a za všechny živé i
zemřelé z toho rodu a za Františka Pibila
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na duben 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: Lékaři a jejich spolupracovníci ve válečných oblastech
Za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech,
kteří nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.
národní úmysl:
Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým
učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí.
farní úmysl:
Za všechny, kteří nemohou prožívat účast na Ježíšově vítezství nad
hříchem a smrtí, aby se otevřeli velikonoční naději a radosti.
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 27. 3. 2019 je na účtu 150 146 Kč.
Děkujeme.
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Určeno pro vnitřní potřeby farnosti. Neprodejné.
Vychází za technické podpory firmy ACO Industries k. s., Přibyslav
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