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Vážení a milí farníci,
drazí přátelé,
následující řádky prázdninového čísla Farního listu píšu se
stísněným srdcem a se vzpomínkami, ve kterých se vracím k mnoha
událostem, které jsme společně během uplynulých dvanácti let prožili.
Měsíc červenec prožiju ještě zde s vámi a od 1. srpna nastupuji do
farnosti Náchod.
Když mne pan biskup pozval na návštěvu na biskupství, začal
jsem mít tušení, že se nebude jednat pouze o zdvořilostní návštěvu, ale
že s ohledem na měsíc červen se bude zřejmě jednat o změnu mého
působiště. A skutečně se tak stalo. Pan biskup decentně ocenil
přibyslavskou farnost a následně mi sdělil, že si přeje, abych převzal do
duchovní správy farnost Náchod. Věren slibu poslušnosti, který jsem
složil při kněžském svěcení, jsem neprotestoval a jeho výzvu přijal. Ze
zkušenosti vím, že když akceptuji vůli biskupa, že je to správná volba.
Před dvanácti lety, když jsem měl odejít z Jičína, tak mě tamější vikář
sdělil, že pokud bych chtěl zůstat, tak by se za mne na biskupství
přimluvil. Bylo to proto, že jsme si mezi sebou rozuměli a s jičínskými
farníky se měli rádi. Odpověděl jsem mu, že nechávám na biskupovi,
jak se rozhodne. Tak jsem přišel k vám do Přibyslavi. A krásných
dvanáct let mezi vámi mi potvrdilo, že jsem se rozhodl správně.

V souvislosti s nastávající změnou se mi vybavily některé
biblické citáty nebo příběhy. Tak v knize Kazatel čteme: „Všechno má
určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas“. Náhoda neexistuje.
Není náhodou, že jsme na světě v tento čas, nebylo náhodou, že jsme
se setkali, a není náhodou, že se rozcházíme.
Vzpomínám, jak jsem v závěru doby velikonoční komentoval
Pavlovo misijní působení, jak ho popisují Skutky apoštolů: „Když došli
k Mýsii, chtěli přejít do Bithýnie, ale Ježíšův Duch jim to nedovolil“.
Hovořil jsem o tom, jak Duch Svatý usměrňoval Pavlovy kroky a jak
musel jít tam, kam nechtěl. A výsledek byl ten, že došel do Filip, kde
díky němu mnozí uvěřili v Krista. Necháme-li se vést Duchem
Ježíšovým, půjdeme třeba tam, kam se nám nebude chtít, ale vždy to
přinese v pravý čas užitek.
O slavnosti Nanebevstoupení Páně zaznělo, že učedníci byli
smutní, když od nich Ježíš odcházel. Ježíš k tomu poznamenal, že je
pro ně dobře, když odchází, i když je to bolelo a nerozuměli. Odchody
a s nimi spojená loučení bolí, ale Ježíš ví, že je to pro nás dobře.
Nebo když učedníci na Ježíšovo slovo nasytili zástupy. Jak rádi
by ještě chvíli zůstali s lidmi, kteří jim chtěli poděkovat za chléb a ryby.
Ne. Ježíš je poslal na loďce na druhý břeh.
Podobně jednal i sám Ježíš. Na místě, kam dospěl, uzdravoval
lidi. Večer se šel na opuštěné místo pomodlit, a když ho hledali, protože
na něho čekali další nemocní, tak se sebral a odešel do jiných měst a
městeček. I on následoval vůli svého Otce, tak jak ji poznával.
Vážení a milí farníci, dovolte mi, abych vám na závěr svého
působení v přibyslavské farnosti poděkoval za vše dobré, co jste pro
mne, a zvláště pak pro Boží království vykonali.
Děkuji
nížkovskému
administrátoru
a
nastupujícímu
přibyslavskému administrátoru P. Pavlu Sandtnerovi a panu kaplanu P.
Antonínu Pavlasovi za pomoc při duchovní správě farnosti.
Děkuji vám všem, zvláště pak děkuji za vaši lásku a přátelství.
Využívám této příležitosti, abych se omluvil všem, kterým jsem
svým slovem nebo jednáním ublížil či je pohoršil. Prosím Pána Boha i
vás za odpuštění.
Drazí přátelé, dovoluji si vás touto cestou pozvat na mši svatou
v neděli 19. července v 15.00 hod. do farního kostela, kterou budu
sloužit za farnost a na poděkování za vás. Zároveň vás po mši svaté
zvu na farní zahradu, kde bude připraveno občerstvení.
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Adresa mého nového působiště je následující:
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
Masarykovo náměstí 75
547 01 Náchod 1
Číslo mobilního telefonu zůstává nezměněno.
P. Zdeněk Kubeš

Poděkování za službu a provázení
Tímto bychom rádi poděkovali otci Zdeňku Kubešovi za jeho
dvanáctiletou službu v přibyslavské farnosti. Za jeho duchovní vedení a
podporu v radostných i v těžkých situacích. A společně strávených
událostí byla celá řada, což dokazuje i 286 dětí a dospělých, které otec
Zdeněk pokřtil, 221 prvokomunikantů, kteří pod jeho vedením přijali
poprvé Krista v eucharistii, 82 párů snoubenců, které během dvanácti
let oddal, i 262 pohřbů, během nichž doprovodil společně s příbuznými
jejich blízké na poslední pozemské pouti. Děkujeme i za přípravy na
biřmování, duchovní péči o nemocné, zpovědi, rozhovory a všechny
odsloužené bohoslužby.
Děkujeme, že jste se rozhodl obětovat svůj život Kristu a jako
kněz mu sloužit a přinášet ho ostatním. Děkujeme našemu Pánu za to,
že Vás přivedl do naší farnosti a mohl jste dlouhou řadu let vykonávat
tuto mnohdy nelehkou službu. Pán Bůh Vám to zaplať.
Modlíme se, aby Vám Pán dával pevné zdraví do dalších let, sílu
a chuť do další služby, Panna Maria Vás provázela a ochraňovala od
všeho zlého a Duch svatý Vás vedl na všech Vašich cestách.
Farníci
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MODLITBA LAIKŮ ZA KNĚZE
Ježíši, věčný Veleknězi, Dobrý pastýři a Zdroji života,
Ty jsi nám jako projev zvláštní laskavosti svého Srdce dal kněze,
abys v nás uskutečňoval vznešené ideály,
k nimž nás inspiruje Tvá milost.
Prosíme Tě, přispívej stále našim kněžím svou pomocí.
Dej, Pane Ježíši, aby je vedla živá víra ve všech jejich pracích,
nezdolná naděje ve všech nesnázích, vroucí láska ve všech úmyslech;
aby se Tvé slovo, pramen věčné moudrosti,
stalo spolehlivou potravou jejich meditace a jejich vnitřního života;
aby se příklad Tvého života i Tvého utrpení
obnovoval v jejich způsobech a snášení strastí,
a tak nás povzbuzoval k dobrému a těšil v našem zármutku.
Dej, Pane, aby naši kněží, prostí všech pozemských vazeb
a starostliví jen o Tvou slávu,
vytrvali s čistým svědomím až do posledního dechu
v plnění svých povinností.
Až pak ve smrti odevzdají do Tvých rukou dílo dobře vykonané,
dopřej jim, Pane Ježíši, ať mají v Tobě, svém Mistrovi na zemi,
svou věčnou odměnu ve slávě Tvých svatých.
Amen.

Děkujeme panu faráři Zdeňku Kubešovi za jeho působení mezi
námi a za jeho obětavou duchovní i lidskou službu pro farníky i pro
občany našeho města. Přejeme mu pevné zdraví a Boží pomoc na jeho
novém působišti.
Člověk má domov tam, kde má svoji rodinu. Přibyslav byla
dvanáct let domovem otce Zdeňka a v Přibyslavi bude vždy vítán jako
ve své rodině.
Děkujeme.
Farní rada
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Pastorační plán na měsíc ČERVENEC a SRPEN










5. – 10. 7. Vodácký zájezd
13. – 17. 7. Přífarní tábor
18. 7. Večerní dvouhodinová adorace
19. 7. Mše sv. u příležitosti rozloučení s P. Zdeňkem Kubešem
9. – 15. 8. Farní dětský tábor
15. 8. Motorkářská mše svatá
23. 8. Farní pouť ke svaté Anně
30. 8. Mše svatá na začátek školního roku

Návrat P. Josefa Toufara do Číhoště
Ve dnech 11. – 12. července 2015 bude
v Číhošti dvoudenní setkání k příležitosti návratu P.
Josefa Toufara do farnosti, z jejíhož středu
byl komunistickým režimem před více než 65 lety
vyrván.
Vrcholem bude nedělní bohoslužba v 15.00
spojená s uložením tělesných ostatků P. Josefa
Toufara do náhrobku přímo v číhošťském kostele,
kterou bude sloužit královéhradecký biskup
Msgr. Jan Vokál, promluvy se ujal primas český
kardinál Dominik Duka. Všichni poutníci jsou srdečně zváni k účasti,
pouť proběhne venku s dostatečnou kapacitou, kněží jsou zváni
ke koncelebraci.

Knedlíky jsou stravou českou…
Znáte to? Co budete vařit? – taková otázka snad padne, když
se sejdou dvě tři ženské, pokaždé. A pokaždé je to problém. Skoro
vždycky něco schází, nebo to ten či onen nejí. Přitom je televize plná
kuchařů a rad na zdravá a zaručeně chutná jídla. Paráda! A těch knih,
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kuchařek, od našich všelijakých „celebrit“. I před spaním ještě člověk –
tedy osoba rodu ženského – někdy přemýšlí, co zítra k obědu? A z toho
přemýšlení se snadno dostane do vzpomínek, co vařívaly naše
maminky a babičky. A jak to bylo tenkrát dobré. Ale chutnalo by nám to
i dneska? A dětem, vnukům?
Tak třeba, jaké jsme mívali do školy svačiny? Samozřejmě, že
dva krajíce chleba namazané většinou sádlem. Máslem jen někdy,
protože bývalo vzácnější. Ale pro nás byla pochoutka i suchá houska
nebo rohlík od pekaře. A když jsme si ho mohli koupit, protože nám ráno
dědíček dal pár halířů, byl to pro nás svátek. To jsme nevydrželi a už
při vyučování jsme tajně křupavou, osolenou a kmínovou pochoutku
ukusovali. Ano, pro nás byl suchý rohlík pochoutka! Měli jsme tedy
především chleba.
Jsem ještě z generace, kdy se pekl chleba doma. Né jeden
bochníček! Ale nejmíň osm bochníků najednou. Ze žitné mouky. Žita
bývalo víc než pšenice, ta byla na buchty. Maminka zadělávala na
chleba ještě v noci. V díži. Ta byla na podlaze v kuchyni a maminka
pomalu míchala kopistí těsto jako obřad. To pak přikryla bílým
prostěradlem a dekou a nechala vykynout. Myslím, že u nás se říkalo
kysat. No a když to bylo asi, jak to má být, dělala bochníky, které dala
na pomoučněné ošatky, kde ještě kynuly. Zajímavé je, že měla
maminka bez vážení ty bochníky všechny stejné. Trošku těsta ale v díži
vždycky nechávala, aby to bylo na příští kvásek. V pekárně /peci/ byla
vyrovnaná hranička ze štěpin, které tatínek speciálně nadělal z určitého
dřeva. Přesto, že maminka nic nedělala podle hodin, vždycky se trefila.
Kdy má podpálit hraničku, kdy vyhrabat, kdy „sázet“ bochníky do
pekárny. Na všechno měla nářadí. Dřevěné hrablo, dřevěná lopata,
koště, slaměné ošatky. Nevím, jak dlouho musel být chleba v pekárně,
ale nepamatuji se, že by se někdy připálil, nebo nedopekl. No a pak byly
na ošatkách v síni vyrovnané chleby, maminka je horké potřela rukou
namočenou ve vodě, aby se leskly a bylo o živobytí postaráno. „Když je
chleba, není hlad“ říkal tatínek. A já se přiznám, že když se modlím
Otčenáš – tak při větě „chléb náš vezdejší dej nám dnes“ – vidím na
ošatkách bochníky chleba v naší síni a cítím, jak voní. /na podzim se po
pečení dávaly do pekárny na lískách sušit švestky a křížaly/. Chleba byl
na čtrnáct i více dní. Samozřejmě, že poslední bochníky už byly tvrdé,
ale to nikomu nevadilo, měli jsme dobré zuby a babička s dědíčkem? Ti
si nakrájeli chleba do horkého bílého kafe a bylo. Ono to ale chutnalo i
nám. I chlebová polivka se dělala a když se do ní dala trocha smetany
a vajíčko, nebyla špatná. Kdepak, vyhodit chleba, nebo s ním krmit!
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Nanejvýš dal někdy tatínek po krajíčku koňům. A než maminka bochník
nakrojila, udělala na něm tři křížky, a když náhodou chleba upadl, tak
jsme ho museli políbit. To nás zase cepovala babička. Ta pekla veliký
vdolky na suchý troubě, které se rozřízly a mazaly sladkým tvarohem,
nebo lívance – né lívanečky – na velikém lívanečníku. Mazaný
povidlama a sypaný mákem byly moc dobrý, ale taky se jen omastily
máslem a sypaly skořicovým cukrem. Samozřejmě, že škubánky s
mákem taky bývaly, ale večer, opečený do zlatova, to byla pochoutka!
Maso bylo málokdy ve všední den. Zabijačka až v zimě. Vždyť nebyly
mrazáky, tak se maso zavářelo a udilo. Slepice se zabila až vynešená,
na polívku. Páni! Maminčiny nudle. Ty krájela tak rychle a byly jedna
jako druhá. Široký nudle s mákem, s tvarohem, se zelím, flíčky – v létě
s houbama, v zimě s uzeným.
Prakticky byli všichni samozásobitelé, a když někomu něco
došlo, tak si šel k sousedům vypůjčit. Nejčastěji to bývaly kvasnice na
knedlíky. Ty knedlíky – smějou se Čechům, že jsou knedlíkový národ,
ale oni dobré knedlíky chutnají i těm, co se jim smějou. Nikde je tak
neumějí! A knedlíky s ovocem, s tvarohem, s povidlama, se zelím, se
škvarkama, s uzeným, s omáčkou a třeba nakonec i s vajíčkem. Jak si
kdo vybere. Měli jsme na zdi „kuchařku“ na které byla vyšitá pěkná
panenka v kroji s mísou kouřících knedlíků a nápisem „Knedlíky jsou
stravou českou, nesu vám jich mísu těžkou“. Tak ať žijí knedlíky!
Samozřejmě, je jiná doba a poznáváme mnoho dobrých jídel
a máme možnost ochutnat to, o čem jsme dříve ani nevěděli. Proto ale
nemusíme pohrdat tím, co je pro naši krajinu přirozené. Jisté je, že naše
maminky, babičky, tatínkové i dědové se určitě nemuseli bát, že budou
mít vysoký cholesterol. Při jejich práci bylo třeba vydat obrovské
množství energie. Jejich ruce byly upracované a za mozoly a vrásky se
nikdo nestyděl!
Krásná jako kvítka na modranském džbánku
je ta země, která vlastí je ti.
Sladká jako střída dalamánku,
do níž nůž jsi vnořil k rukojeti.
J. Seifert

Připravila Marie Voralová
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Dětský koutek

Redakce FL
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Velehrad 2015 – Dny lidí dobré vůle
Ve dnech 4. – 5. července se uskuteční tradiční pouť na
Velehrad. Program začíná již v sobotu 4. července. Během celého dne
se budou konat sportovní a vzdělávací akce, turnaje, workshopy a
semináře pro děti i dospělé. V předvečer státního svátku sv. Cyrila a
Metoděje proběhne koncert Lidí dobré vůle. Slavnostní večer je spojený
s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů. Přímý přenos
koncertu z Velehradu lze sledovat od 20.00 na ČT 2 nebo ho
poslechnout na Českém rozhlase Dvojka.

V neděli 5. července je celebrována hlavní mše svatá v 10.30
Mons. Dominikem kardinálem Dukou OP, arcibiskupem pražským.
Kazatelem je Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita
moravský. Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové.
Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým
rozhlasem Praha.
Vstup na všechny aktivity v rámci Dnů lidí dobré vůle je zdarma.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav v červenci a srpnu L. P. 2015
29. 6.
Slavnost sv.
Petra a Pavla

30. 6.
1. 7.
2. 7.

8.00
18.30
18.30
7.30
18.30
18.30

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ
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3. 7.
4. 7.
5. 7.
Slavnost sv.
Cyrila a
Metoděje

6. 7.
7. 7.
8. 7.
9. 7.
10. 7.
11. 7.
12. 7.
15. neděle v
mezidobí

13. 7.
14. 7.
15. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.

18.30
7.00
8.00
9.30
11.00
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30
7.00
8.00
9.30
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30
7.00
8.00

19. 7.
16. neděle v
mezidobí

20. 7.
21. 7.

9.30
9.30
15.00
7.30
18.30
7.30

22. 7.
23. 7.
24. 7.
25. 7.
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18.30
18.30
18.30
7.00

Za rodiče Kamarádovy, Wasserbauerovy, vnuka
Josefa a oba rody
Za Ladislava Řezníčka a ten rod
Za Blaženu a Františka Vencovy a jejich rody
ŽIŽKOVO POLE
Za farnost
Za rodinu Kunstarovu
Za rodiče Zárubovy a syna Karla
VESNICE BEZE MŠE SVATÉ
Za rod Laštovičků a zetě Bohumila Dostála

Za Marii Šrámkovou
Za farnost

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ
Za Jindřicha a Boženu Prchalovy, jejich děti a
duše v očistci
Za živé i zemřelé z rodiny Hladíkovy,
Šmidrkalovy a Grubauerovy
Za rodiče Podrázkovy a syna Viléma
Za Marii a Miloslava Svobodovy, bratra, švagra
a jejich rodiče
Za Marii a Jana Němcovy a oba rody
ŽIŽKOVO POLE
Za farnost – na poděkování
Za Vladimíra Kalinu a jeho rodiče
Za Františka a Emílii Pometlovy, rodiče,
sourozence a dceru Boženu
VESNICE BEZE MŠE SVATÉ
Za Annu Lánovou a ten rod

26. 7.
17. neděle v
mezidobí

27. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.
1. 8.

8.00
9.30
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30
7.00
8.00

2. 8.
18. neděle v
mezidobí

3. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.
19. neděle v
mezidobí

10. 8.
11. 8.
12. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.
Slavnost
Nanebevzetí
Panny Marie

16. 8.
20. neděle v
mezidobí

9.30
11.00
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30
7.00
8.00
9.30
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30
8.00
13.00
8.00
9.30

Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy
Za Annu a Jana Novotných
Za farnost
Za rodiče Beranovy a vnuka Josefa
Za Boženu Pavlíčkovou
VESNICE BEZE MŠE SVATÉ
Za Vladimíra Jelínka, jeho rodiče a ten celý rod
Na poděkování
Za rodiče Klementovy a syny, za rodiče
Dobrovolných a tetu
Za rodinu Novotných a Budínovou
ŽIŽKOVO POLE
Za farnost
Za Annu Kolihovou a celý rod
VESNICE BEZE MŠE SVATÉ
Za rodiče Novotných z obojí strany a vnuka
Romana
Za Jaroslava Prokeše, bratra Jana a Jaroslavu
Mackovou a ten rod
Za Františku Klusáčkovou a celý rod
Za farnost

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ
Za Růženu Pospíchalovou
Motorkářská mše svatá
Za farnost
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9.30
11.00
17. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.
23. 8.
21. neděle v
mezidobí

24. 8.
25. 8.
26. 8.
27. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 8.
22. neděle v
mezidobí

7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30
7.00
8.00
9.30
11.00
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30
7.00
8.00
9.30
18.30

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé i
zemřelé z obou rodů
Žižkovo Pole
Nové Dvory – poutní mše svatá

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ
Za Emu Liškovou, manžela a Blaženu
Chlubnovou
Za Vladimíra, Josefa a Žofii Bukovských
Za rodiče Klementovy, syny, snachy a vnuka
MŠE SVATÁ NEBUDE
Mše svatá za farnost u svaté Anny v Pohledu
Za rodinu Kubíčkovu
Na poděkování
VESNICE BEZE MŠE SVATÉ
Za P. Františka Karla, rodiče, sourozence a
synovce
Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše
v očistci
Za P. Jana Cimburka
Za rodiče Rázlovy, syna, snachu a duše
v očistci
Dětská mše svatá na začátek školního roku
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Redakce FL: P. Zdeněk Kubeš, Zdeněk Matějka, Eva Bártová.
Příští číslo FL vyjde 30. 8. 2015 (uzávěrka pro toto číslo FL je 20. 8. 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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