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Křesťanská láska
Důležitost odpuštění v duchovním životě často podceňujeme.
Pokud se chcete dozvědět, kam jste dospěli ve svém duchovním životě,
zkontrolujte si, který člověk je vám nejvzdálenější. Jste natolik blízko
Bohu, nakolik jste blízko této osobě.
Charakteristikou křesťanů má být vzájemné láska: „Nové
přikázání vám dávám: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás“.
Z té pak vyplývá jednota: „Ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně
a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“.
Ježíš nás vyzývá, abychom k sobě přistupovali v duchu jednoty a lásky.
Míra této lásky má taková, jaká je míra lásky Otce k Synu – tedy
nezměrná, bez míry. Vzájemná láska Ježíšových učedníků se stává
znamením pro svět. Viditelným znamením pro svět, aby uvěřil v Ježíše,
je vzájemná láska jeho vyznavačů a jednota mezi nimi. Zda svět uvěří,
že Ježíš je Mesiáš, kterého poslal Otec, to závisí na naší jednotě. Ježíš
vkládá své poslání do rukou každého z nás. A záleží na nás, jenom na
nás, jestli zprostředkujeme spásu dalším lidem. Cítíte tu velikou
odpovědnost, kterou na nás Ježíš klade?
„Miluj svého bližního, jako sám sebe“. Pokud nemáš rád sám
sebe, nemůžeš naplno milovat bližního. Milovat můžeš jen do té míry,

do jaké miluješ sebe. Pokud nepřijímáš
sám sebe, nemůžeš přijmout druhé.
Pokud neumíš odpustit sám sobě,
neodpustíš ani druhým.
Běžná láska, tak jak ji lidi
rozumí, je založena na citech,
přitažlivosti,
sympatiích.
Tak
ji
například vidíme v televizi. Křesťanská
láska
a
odpuštění
spočívá
v rozhodnutí, ne v citech. Lidé někdy
mohou mít zmatek v tom, zda odpustili,
či nikoli. Není možné pochybovat o
tom, zda jsme odpustili nebo
neodpustili, protože odpuštění je rozhodnutí, ke kterému jsme dospěli.
Je to otázka chtění nebo také nechtění. Pokud nějakému člověku
chcete odpustit, tak jste mu již odpustili. Jestliže mu odpustit nechcete,
tak jste mu neodpustili. Jestliže jsme někomu odpustili, ještě to
neznamená, že všechny rány jsou zahojeny a že dotyčný člověk nám
bude hned sympatický a že hned začnu mít rád.
Světská láska je založena na citu: Žena řekne muži, že už
k němu nic necítí, tedy tím vyjadřuje, že už ho nemiluje. Protože světská
láska je založena pouze na citech. Oproti tomu křesťanská láska je
založena na rozhodnutí. Láska se pak stává rozhodnutím milovat
druhého a podle tohoto rozhodnutí také žít. Znamená to také odpouštět
a jít společně i vyprahlou pouští. Někdo řekne, že svému partnerovi
odpustil, ale přitom mu neustále připomíná, co provedl před mnoha lety.
To je signál toho, že ve skutečnosti neodpustil. Jestliže jste někomu
odpustili, nevracejte se k tomu, co se stalo.
Láska má být spojovacím článkem křesťanské komunity
(farnosti). Komunita křesťanů v Korintě byla obdařena mnohými
charismaty – vyskytovaly se v ní zázraky, uzdravení, měli dar jazyků a
jejich výkladu, dar proroctví a přesto sv. Pavel jim píše: „Bratři, já jsem
s vámi nemohl mluvit jako s lidmi duchovními, ale jako s tělesnými, jako
s dětmi nedospělými v křesťanské víře. Neboť je-li mezi vámi žárlivost
a spory – jste pouze tělesní a chováte se jen lidsky“.
Elias Vella: Ježíš – lékař těla i duše.
Připravil P. Zdeněk Kubeš

2

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství
Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.
Tvůj láskyplný pohled
osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům,
cizoložnici a Marii Magdalénu
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.
Dej, ať každý z nás
slyší tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám:
„Kdybys tak znala Boží dar!“
Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.
Tys chtěl, aby také tvoji služebníci
byli podrobeni slabosti,
a tak mohli soucítit s těmi,
kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.
Sešli svého Ducha
a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
aby se Svatý rok milosrdenství
stal rokem Hospodinovy milosti
a aby tvá církev s obnoveným nadšením
mohla přinášet radostnou zvěst chudým,
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným
a navrátit zrak slepým.
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Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.
Amen.

Ježíš přítomný v Eucharistii
Pane Ježíši, věřím v tebe, věřím ve tvou eucharistickou přítomnost.
Pane Ježíši, věřím, že jsi Vzkříšení a Život.
Pane Ježíši, věřím, že ty jsi pravé Světlo.
Pane Ježíši, věřím, že jsi živý chléb, který sestoupil z nebe, aby dal
světu život.
Pane Ježíši, věřím, že jsi zemřel z lásky ke mně, abys mne zachránil
od věčné smrti.
Pane Ježíši, věřím, že mi můžeš odpustit každý můj hřích.
Pane Ježíši, věřím, že mne tvoje láska může zachránit v mých
temnotách a beznaději.
Pane Ježíši, věřím, že se ve svém milosrdenství skláníš ke mně
v mé slabosti.
Pane Ježíši, věřím, že mne neodsuzuješ, že mě objímáš
a uzdravuješ svou láskou.
Pane Ježíši, věřím, že tobě není nic nemožné.
Pane Ježíši, věřím, že máš moc uzdravit a očistit mé srdce.
Pane Ježíši, věřím, že hledáš každou ztracenou ovečku.
Pane Ježíši, věřím, že jsi přišel pro nemocné a hříšníky, jako jsem já.
Pane Ježíši, věřím, že tvá láska je mocnější než můj hřích,
moje nemoc a moje slabost.
Pane Ježíši, věřím, že můj život, má budoucnost, všechny mé
vztahy jsou ve tvých rukou.
Pane Ježíši, věřím, že jsi vstal z mrtvých a že jsi Bůh živý.
Pane Ježíši, věřím, že tvé slovo je pravda.
Pane Ježíši, věřím, že mi chceš darovat svůj pokoj.
Pane Ježíši, věřím, že máš moc proměnit můj smutek v radost.
Pane Ježíši, věřím, že jsi se mnou po všechny dny až do konce světa.
Pane Ježíši, věřím, že mě nikdo nemůže odloučit od Tvé lásky.
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Ježíš řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy
nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Vaši otcové
jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe:
kdo z něho jí, nezemře.
Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto
chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život
světa.“ Židé se mezi sebou přeli: „Jak nám ten člověk může dát k jídlu
své tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo
Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo
a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť
mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou
krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já mám
život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. To je ten chléb,
který sestoupil z nebe – ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento
chléb, živ bude navěky.“

Ježíši, děkujeme ti, že ses pro nás stal chlebem, abys sytil náš
hlad po pravém životě, lásce a štěstí. Děkujeme ti, že se nám zcela
vydáváš v eucharistii, že spojuješ svůj život s naším životem.
Národní eucharistický kongres 2015
Připravil P. Zdeněk Kubeš

Pastorační plán na měsíc ČERVEN




5. 6. Setkání s rodiči prvokomunikantů
7. 6. Slavnost Těla a Krve Páně
13. 6. Večerní adorace před vystavenou NSO
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14. 6. Zápis intencí na II. pololetí roku 2015
18. 6. Biblická hodina
20. 6. Zpověď prvokomunikantů a jejich rodinných příslušníků
21. 6. První svaté přijímání a farní odpoledne
27. 6. Hudební vystoupení – Dudácké písně starého Horácka
28. 6. Přibyslavská pouť

Hospodaření Římskokatolické farnosti Přibyslav za rok 2014
Pomalu se blíží polovina roku a tak si řeknete, že výsledky
hospodaření za minulý rok už nejsou aktuální. Skutečností je, že ne
vinou ekonomické rady farnosti, je možné stručné shrnutí hospodaření
farnosti vyhotovit teprve nyní.
Příjem všech finančních prostředků farnosti za minulý rok činil
928 268 Kč. Nejdůležitějším zdrojem byly a stále jsou sbírky. Ty činily
599 917 Kč. Dalším důležitým zdrojem příjmů byly individuální dary
fyzických osob nad rámec sbírek. Dárci věnovali farnosti 183 000 Kč.
Na tomto místě děkuji všem, kteří přispívají o sbírkách nebo
individuálním dárcům za jejich velkorysost a štědrost. Od Kraje
Vysočina, od města Přibyslav a od firem farnost obdržela finanční
prostředky ve výši 109 000 Kč. Zbytek příjmu tvořily úroky, přeplatky,
nájmy, náhrady škody.
Výdaje činily 889 258 Kč. Mezi výdaje patří i účelové sbírky na
různé potřeby, tak jak jsou hlášeny. Odeslané sbírky tvoří částku
142 990 Kč. Největší položku ve výdajích tvoří energie. Za elektriku
v kostele v Přibyslavi a v Žižkově Poli, za elektriku pro areál fary, za
plyn a vodu farnost zaplatila 286 000 Kč. Služby jako jsou opravy a
údržba, stočné, předprojektová dokumentace, revize stály 210 000 Kč.
Náklady spojené s bohoslužebnou činností, pořízení dlouhodobého
majetku, pomůcky k výuce a pastoraci, spotřeba materiálu činily
240 000 Kč. Zbytek nákladů tvoří jiné drobné náklady.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí + 39 010 Kč.
Jménem Ekonomické rady Římskokatolické farnosti Přibyslav
chci všechny ujistit, že snahou všech zainteresovaných osob, co
nejefektivněji nakládat se získanými finančními prostředky.
Za ekonomickou radu farnosti P. Zdeněk Kubeš
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POTLESK PRO NEJVZÁCNĚJŠÍHO HOSTA
Nebuďte zarmouceni, neboť radost z Hospodina je Vaše síla!
Je zajímavé pozorovat lidi, jak se dorozumívají, jak vyjadřují své
pocity, radosti, bolesti i nálady. Mnohdy nám nestačí slova, protože se
do nich nevejdou všechny významy našich sdělení. Při setkání s řadou
lidí z odlišných zemí, kultur i jazyků mě vždycky zajímá, co může být
pro naše dorozumívání společné, čemu každý rozumí.
Jedním z našich společných slovíček je potlesk. Nemyslím tím
bezduché plácání rukama nebo zahánění slepic, které zaběhly
sousedům. Jde spíš o to, jakou úžasnou radost může člověk potleskem
vyjádřit. Všimněme si, že každý tleská úplně jinak, že této“ řeči“ rozumí
chudí i bohatí a že je to snad úplně první, lehce zvládnuté slovíčko
nejmenších dětí.
Komu nebo čemu všemu tleskáme, nebo
netleskáme? A kdy naposledy jsme zatleskali či nezatleskali tomu, kdo
si náš potlesk zasloužil… Vzpomínám si na jedny prázdniny s mladými
lidmi v Krkonoších. Na faru za námi přijel chlapec. Nevím už, jestli žil na
ulici nebo v dětském domově, snad mu hrozil i kriminál, ale my jsme ho
přivítali bouřlivým potleskem – jako našeho kamaráda a vzácného
hosta. Byl pro nás běžné, že tleskáme často a každému, koho máme
rádi. Ale ten hoch, který s námi prožil asi týden, hodnotil právě náš
úvodní potlesk jako nejlepší zážitek z celého pobytu! Zažil s námi radost
a cítil se u nás opravdu jako doma.
Jsme zvyklí tleskat při sportovních zápasech, po divadelním
představení nebo po přednášce. Tleskejme tomu, kdo to potřebuje.
V příjemných chvílích, kdy lidé „tleskají“ nám, si vzpomeňme na ty, jimž
nikdo netleská, a zkusme udělat něco pro jejich radost a ocenění.
I pro mě ale přesto do určité doby potlesk zůstával neznámým
slovíčkem. Jeho nový význam jsem objevil v jedné ugandské misii. Když
zde totiž kněz při mši svaté během proměňování říká: „Toto je mé tělo,
které se za Vás vydává“, začne celý kostel tleskat! Je to potlesk hluboké
modlitbě, při které vítáme Ježíše Krista, našeho nejvzácnějšího Hosta.
Kéž bychom se takovéto modlitbě učili i my! Nemáme snad za co Bohu
tleskat?
Poklady misií s Jiřím Šlégrem
Připravila Eva Pleslová
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Modlitba ve stáří
Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne
budu starý.
Chraň mě před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke
každému tématu něco říci.
Zbav mě velké náruživosti chtít dávat
do pořádku záležitosti druhých.
Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný
pomáhat,
ale
abych
přitom
nevrtal
a neporučníkoval.
Nauč mě, abych dovedl mlčky snášet
své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť hovořit
roste rok od roku.
Netroufám si prosit, abys mi dal dar
poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale
nauč mě je trpělivě snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší paměť
– ale jen o trochu větší skromnost, když se má
paměť nerovná paměti druhých.
Nauč mě obdivuhodné moudrosti, umět se mýlit.
Drž mě, abych byl, jak jen je to možné, laskavý. Starý morous je
korunní dílo ďáblovo.
Mám vráska a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, Pane,
to říkám – bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit,
nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím
o bývalou krásu.
Byl jsem pyšný na to, že se stále mohu měřit s mladými. Teď
cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný,
kdybych se o to pokoušel.
Ale, ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jak
orlovi.“ Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej řídíš.
Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako
odcházející, ale jako vděčný za vše a připravený ke všemu.
S k tomu všemu, mi dej, prosím, sílu!
Autor neznámý
Připravil P. Zdeněk Kubeš
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Dětský koutek
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Připravila Marie Zrzavá
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav v červnu L. P. 2015

18.30
7.30
18.30

Za Jarmilu Holubovou, Květu Havlíčkovou
a Boženu Tománkovou
Za Vlaďku Kolkovou a duše v očistci
Za Miloslava Pohla a ten rod
VESNICE

Slavnost Těla
a Krve Páně

18.30

Za rodinu Tonarovu a Václava Janů

5. 6.

18.30
7.00

Za Václava Henzla, sourozence a rodiče
Za Emilii Polákovou, rodinu Polákovu,
Votoupalovu, Neubauerovu a Tonarovu
BEZE MŠE SVATĚ
ZA FARNOST - eucharistický průvod městem
Za rodiče Křesťanovy, Hejkalovy, Františka
Tonnera a duše v očistci

1. 6.
2. 6.
3. 6.

7.30

4. 6.

6. 6.
7. 6.
10. neděle v
mezidobí

8. 6.
9. 6.

8.00
9.30
18.30
7.30
18.30
7.30

10. 6.
11. 6.
12. 6.

18.30
18.30

Slavnost
Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova

8.00
18.30

13. 6.

7.00
8.00

14. 6.

9.30

11. neděle v
mezidobí

15. 6.
16. 6.

9.30
11.00
18.30
7.30
18.30

Za živé a zemřelé z rodu Zadáků, Nováků
a Linhartů
Za Jarmilu Holubovou, Květu Havlíčkovou
a Boženu Tománkovou
VESNICE
Za Marii Kasalovou, manžela, rodiče
a sourozence
Za Josefa a Marii Sobotkovy
Za Antonína Šrámka
Za Otakara Veselého, živé i zemřelé z rodu
Novotných a Veselých
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
ŽIŽKOVO POLE
ČESKÁ JABLONNÁ – poutní mše svatá
Za farnost
Za dar života a zdraví
Za Márii Močubovou, sourozence a duše
v očistci
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17. 6.
18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
12. neděle v
mezidobí

22. 6.
23. 6.
24. 6.
Slavnost
Narození sv.
Jana Křtitele

25. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.
13. neděle v
mezidobí
Přibyslavská
pouť

7.30
18.30
18.30
18.30
7.00
8.00
9.30
18.30
7.30

Za rodinu Bořilovu, Stejskalovu a jejich rody
VESNICE
Za rodinu Koudelkovu
Za Jiřího Strašila, rodiče a dva bratry
Za Aloisii Pálkovou a celý rod
Za Josefa a Marii Bořilovy, jejich děti a vnuka
Lukáše
Za farnost – První svaté přijímání
BEZE MŠE SVATÉ
Za Zdeňku a Aloise Culkovy a zemřelé z obou
rodů

18.30
7.30
18.30

Za dary života
VESNICE

18.30

Za rodiče Podrázskovy, syna Viléma a Pavlu
Šlérkovou
Za Leopolda, Boženu a Martu Roseckých
Za Jaromíra a Annu Rezníčenkovy, Ludmilu
Rezničenkovou a celou rodinu
Na úmysl dárce
Za Jana a Růženu Dejmalovy, za Josefa
a Růženu Zychovy
Za farnost

18.30
7.00
8.00
9.30
18.30

Změna bohoslužeb vyhrazena.

Redakce FL: P. Zdeněk Kubeš, Zdeněk Matějka, Eva Bártová.
Příští číslo FL vyjde 28. 6. 2015 (uzávěrka pro toto číslo FL je 17. 6. 2015).
Příspěvky do FL můžete zasílat na adresu fara.pribyslav@seznam.cz
nebo je předat na farním úřadě v Přibyslavi.
Určeno pro vnitřní potřeby farnosti. Neprodejné.
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