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Bratři a sestry v Kristu!
Dá-li Bůh, letošní říjen, bude na události bohatý. V Římě
začne další kolo jednání synody o rodině, která má celosvětový
význam a dopad. Prožijeme Národní eucharistický kongres, který
vyvrcholí společným shromážděním a vyznáním víry v přítomnost
živého Ježíše Krista v Eucharistii. A má vrcholit v osobní lásce
k Ježíši v životě každého z nás. Abychom se stávali Tím, kterého
přijímáme. On vydává své Tělo a Krev za své bratry a sestry.
Nekoná vůli svou, ale ve všem hledá vůli svého nebeského Otce.
Z pravidelných akcí proběhne Nocturno a slavnost
Posvěcení kostela. Celocírkevně si připomeneme misijní rozměr
své víry a lásky při dni modliteb za misie a misijním mostu
modliteb. Nejsme ve světě sami a neseme spoluzodpovědnost za
budování, ale i šíření radostné zvěsti evangelia o Boží lásce
k člověku. Jsme povoláni, abychom otevřeli své srdce a Bůh mohl
milovat skrze nás!
Jednotícím pojivem událostí měsíce října může být jeho
liturgické zasvěcení modlitbě Růžence. Skrze tuto modlitbu chceme
propojovat svůj život s Ježíšovým. Ne sami, ale s Pannou Marií.
„Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam
Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.
Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají
víno.“ Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má

hodina.“ Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“
Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému
očišťování, každá na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům:
„Naplňte ty nádoby vodou!“ I naplnili je až po okraj. Pak jim
přikázal: „Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!“ Učinili tak
(Jan 2, 1-8).“
Skrze jednotlivá zrnka, kterými se na růženci probíráme a při
nichž vyslovujeme slova modliteb, můžeme navázat a propojit svůj
příběh s Ježíšovým. S Ježíšovou i svou matkou Marií se svěřujeme
Kristu a chceme mu vědomě svěřovat režii svého života.
A spolupracovat s Ním. Hledáme způsob, jak udělat všechno, co
řekne. Abychom pak mohli s údivem žasnout nad tím, jak může tak
obyčejná činnost, jako je nošení vody do džbánu, přinést bohaté
plody v podobě zralého a dobrého vína. Všechno pro prostou
poslušnost a vytrvalost v konání toho, co nám je svěřeno jako
denní lopota a kříž. Všechno skrze důvěru v Pána a dobrou radu
naší matky. Spolu s ní vzdejme svůj život Bohu jako díkůvzdání za
všechny dary a nabídněme svoje trampoty jako to, „co zbývá
vytrpět do plné míry Kristových útrap“ v jeho mystickém Těle
– církvi.
Přicházejte a modlete se spolu s námi růženec přede mší
svatou v každý všední den. Máme za co prosit i se za co obětovat.
Jsme blízko válce a ne jedné. Jsme svědky utrpení lidí, kteří jsou
celosvětově v pohybu z důvodu ztráty bezpečí ve vlastní zemi,
nebo proto, že byli vyhnáni. Jsme svědky krizových událostí
v životech našich blízkých. Potřebujeme se modlit a prodlévat
u Boha.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán na měsíc ŘÍJEN
2. 10. Návštěva kněze u nemocných
(P. Pavel město; P. Antonín DPS)
2.-4. 10. Přibyslavské Nocturno
10. 10. Ministrantská schůzka na faře v 9.00
Adorace v kostele v 18.00–20.00
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15. 10. Biblická hodina po mši svaté na faře
16. 10. Setkání mládeže na faře
17. 10. Národní eucharistický kongres v Brně
Misijní most modlitby v kostele v 21.00
18. 10. Misijní neděle: den modliteb za misie, sbírka na misie
Farní káva na faře v 15.00
22. 10. Biblická hodina po mši svaté na faře
24. 10. Mše svatá v DPS v 9.00
25. 10. Posvícení
Promítání P. Jana Linharta o cestě na Filipíny v 17.00

Pospolitý život farnosti
Žijeme společně ve farnosti, která má pěknou tradici podílné
zodpovědnosti. Tedy že spousta z vás se podílí na různých
službách pro farnost, přebírá zodpovědnost za některé úkoly. Tak
by to mělo být a jedině tak může společenstvo
farnosti správně fungovat. Velmi vám, kteří se na
tom podílíte, děkuji. Chtěl bych vás poprosit, zda
byste se mohli zapojit ještě další a pomoci
s úklidem společných prostor fary, které slouží celé
farnosti. Na tomto úkolu se podílí jen velmi málo
lidí, kteří pak uklízí stále dokola. Připravím do kostela rozpis
a prosím vás o pomoc. Když vás bude více, nebude služba tak
časově náročná.
P. Pavel Sandtner

Náročná služba ministranta
Milí služebníci oltáře, ministranti.
I vám chci moc poděkovat za službu, kterou u oltáře
vykonáváte, a je důležitá! Účastníte se tak intenzivnějším
způsobem na zpřítomnění Ježíšovy oběti na kříži, jak se to ve mši
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svaté děje. A při své službě také nesete svůj díl odpovědnosti za
přisluhování při mši svaté. Tak přicházejte často a rádi!
Karel Březina začne od října organizovat schůzky
ministrantů, abyste se mohli vzájemně potkat i mimo liturgii
a vytvářet dobrou partu Božích služebníků. Kteří nejen pečlivě
přisluhují, ale také s pečlivostí žijí podle Ježíšova příkladu doma
i jinde.
P. Pavel Sandtner

Setkání mládeže
Milí mladí,
ráda bych vás v novém školním roce opět pozvala
k pravidelnému setkávání na faře. Zváni jsou všichni ve věku
13 a více let. Scházeli bychom se v pátek večer po mši svaté
jednou za 14 dní.
Společně se modlíme, zpíváme, hrajeme hry a mluvíme
o zajímavých tématech, která vás mladé zrovna pálí a zajímají.
První společné setkání se uskuteční 16. října 2015.
Nebojte se mezi nás přijít všichni, kdo máte chuť spolu se
svými vrstevníky strávit hezký večer.
Pokud máte nějaké dotazy, ráda vám je zodpovím na
lehrlova.@gmail.com nebo na telefonu 725 868 509.
Verča Lehrlová

Misijní neděle 18. října 2015
V roce 1926 vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední
říjnovou neděli za Světový den modliteb za misie. Tento den
modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně
podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně
v 1100 misijních diecézích).
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Letos opět přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou
vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby (dále MMM),
v předvečer Misijní neděle, tj. v sobotu 17. 10. ve 21.00. Všichni
zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit
se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé
a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě.
Na rádiu Proglas se bude misiím několik pořadů a můžeme
se společně modlit za misie:
pátek 16. 10.:
 pořad Všimli jsme si v 16.00
sobota 17. 10.:
 modlitba růžence (20.30), kdy bude každý desátek
obětovaný za jeden kontinent
 modlitba za misie z Kancionálu č. 032 ve 21.00
 přímluva za misie ve Večerních chválách v 21.05
neděle 18. 10.:
 polední modlitba Anděl Páně, Modlitba rodin v 18.00
 Myšlenka na den od národního ředitele Papežských
misijních děl v čase 5.27, 11.57 a 17.55
 přímý přenos slavnostní mše svaté v 9.00
 poselství papeže Františka k Misijní neděli v 10.00

Papežská misijní díla v ČR pravidelně podporují projekty pro
světové misie, bohoslovce a děti. Díky Vaší pomoci bylo možné
poskytnout dětem jídlo a ošacení, postavit školu, zabezpečit chod
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sirotčince, rekonstruovat kostel, rozšířit farní prostory, vzdělávat
bohoslovce, školit katechetisty a laické animátory, být na blízku
mnoha lidem v nouzi.
Jak říká k výzvě podpořit misijní úmysly Leoš Halbrštát,
národní ředitel PMD: „Nedívejme se na ně jako lidé z druhé strany,
jen jako nějací sponzoři, ale jako ti, kteří jsou s nimi v Kristu jedna
veliká rodina. My jsme pozváni ke společnému dílu jako jejich
spolupracovníci na šíření Božího království. Prakticky to znamená
podpořit je modlitbou, přispět jim svým darem, ale taky se ve svém
okolí snažit o totéž: vydávat svědectví Kristu, přivádět k němu ty,
kdo ho dosud neznají, a pomáhat ke křesťanskému životu
hledajícím i těm, kdo na cestu za ním teprve vykročili nebo byli
v Jeho jménu pokřtěni.“
Bližší informace o projektech, které podporují PMD,
konkrétní příběhy pomoci, ale i misijní kino a přehledy výtěžků
Misijní neděle v jednotlivých diecézích a mnoho dalšího můžete
najít na oficiálních webových stránkách www.missio.cz.
Eva Bártová

Pro zasmání
Misionář potká dva Eskymáky, kteří táhnou od moře uloveného
tuleně: „Proč toho tuleně netáhnete za hlavu? Když ho táhnete
za ocas, jde to proti srsti a brzdí vám to. Když ho chytnete za
hlavu, potáhnete ho po srsti, půjde to rychleji a tolik se
nenadřete.“ Eskymáci tedy chytnou tuleně za hlavu a jdou.
„Hele, ten misionář je fakt chytrej, opravdu to jde rychleji
a snadněji.“ „No, já nevím, mně se zdá, že je dost hloupej.
Podívej, vždyť se vracíme k moři!“
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Přibyslavské Nocturno (2.–4. října 2015)
Páteční program bude pestrý…
V 19.30 hod. se farní stodola rozezní tradiční černošskou
hudbou a tancem v podání kapely MBUNDA AFRIKA, do kterého
bývá zapojeno celé publikum. Zazní historická a současná irská
hudba v podání komorního dua JITKA MALCZYK & VOJTĚCH
JINDRA. Vrcholem pátečního večera bude kytarový recitál JIŘÍHO
SCHMITZERA.
Sobota – koncert duchovní a klasické hudby…
Kostel Narození sv. Jana Křtitele v sobotu 3. října
v 17.00 hod. rozezní varhanní mistr MICHAL HANUŠ a jeho
hosté. Michal Hanuš působí jako varhaník v arciděkanském kostel
sv. Jakuba a chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.
Nedělní bohoslužby…
Slavnostní bohoslužby 4. října v 8.00 a 9.30 hod.
v kostele Narození sv. Jana Křtitele bude doprovázet kapela
Veka. VeKa je společenství asi 30 mladých lidí, kteří svým zpěvem
a hudbou chválí Boha.
Na celý program festivalu je vstupné
Festivalová hospůdka bude celý víkend v provozu.

dobrovolné!

Petr Málek ml. (redakčně kráceno)

Pozvání biskupů na Národní eucharistický kongres
Milovaní bratři a sestry v Kristu,
hlavním cílem eucharistických kongresů je veřejně vyznat
a především posílit a prohloubit lásku věřících ke mši svaté
i k ostatním pobožnostem, které jsou s Nejsvětější svátostí oltářní
spojeny a vycházejí z ní. Po měsících modliteb v rodinách, farních,
diecézních a řeholních společenstvích se všichni shromáždíme,
abychom uctili a vyznali skutečnost, že Eucharistie je skutečně
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přítomnou, živou Kristovou velikonoční obětí, obětní smlouvou
slavenou v Církvi denně až do konce časů. Z Boží vůle se
Nejsvětější svátost stává znamením jednoty, poutem lásky Boha
k člověku, duchovní hostinou a výsostným Božím darem, jímž
zdarma sytíme svou duši pro věčný život.
Chceme Vás vybídnout k osobní účasti a zároveň povzbudit
ke společné cestě úcty k Eucharistii, k ještě hlubšímu vnímání
Církve jako tajemného Těla Kristova (srov. KKC, 789), které se
z Eucharistie rodí. Srdečně také děkujeme všem, kdo se na
přípravách kongresu podílejí a kdo na tento účel přispěli
v celonárodní sbírce o slavnosti Těla a Krve Páně. Srdečně Vám
za to děkujeme a společně všem žehnáme.
V Kristu a Marii, Vaši čeští a moravští biskupové.
Redakce FL (redakčně kráceno)

Aktuální informace k Národnímu eucharistickému kongresu
Program soboty 17. října 2015
-

-

-
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Od 8. 00 hodin budou otevřeny sektory v Brně na náměstí
Svobody.
Od 9.00 do 10.00 hodin – předprogram Biskupského
gymnázia ze Žďáru nad Sázavou pod vedením P. Mgr. Jana
Davida, SAC (písně, modlitby kněží, svědectví).
Od 10.30 hodin – mše svatá – celebruje papežský legát
kardinál Paul Cordes, emeritní předseda Papežské rady Cor
Unum; hudební doprovod Schola brněnské mládeže.
Po mši sv. ve 12.30 hod. bude eucharistický průvod.
Eucharistický průvod bude zakončen na Zelném trhu
přibližně ve 13.30 hodin vyznáním víry, znělkou, modlitbou
NEK, výzvou k obnově věčné smlouvy s Bohem
a svátostným požehnáním.

Bohoslužbu z náměstí Svobody a zakončení na Zelném trhu
bude přenášet ČT2. Doprovází katedrální sbor Cantores
Gradecenses z Hradce Králové pod vedením Mgr. Josefa Zadiny.
Po ukončení bude přítomným nabídnuto malé občerstvení při
společném agapé přímo na Zelném trhu. Od 14 hod. budou
doprovodné programy dle nabídky v centru Brna, převážně
v kostelích.
Redakce FL

Petrův nástupce: Také Ježíš byl populární, ale jak skončil
Vatikán/Portugalsko. Současná migrace do Evropy je pouze
špičkou ledovce, prohlásil papež František v rozhlasovém
rozhovoru pro portugalské „Radio Renascenca“. Poskytl jej na
žádost vatikanistky Aury Miguelové, která pracuje po boku papežů
bezmála třicet let. Dnes odvysílaný rozhovor vznikl při nedávné
návštěvě portugalských biskupů u Svatého stolce a papež v něm
vychází z jednoho doporučení, které dal tamní biskupské
konferenci. Vybídl ji totiž k pečlivější přípravě katechezí pro mladé
lidi a vůbec k pozornosti vůči mladé generaci.
„Katecheze je ponaučením pro život, a proto musí mluvit
třemi jazyky – řečí hlavy, srdce a rukou. To znamená myslet, cítit
a konat to, co cítí.“
Svatý otec se dále zmiňuje o plánované apoštolské cestě do
Fatimy. Portugalské poutní místo oslaví v příštím roce sté výročí
tamních mariánských zjevení. Papež portugalské posluchače
vyzval, aby se modlili v souladu s doporučeními Panny Marie,
pečovali o své rodiny a dodržovali přikázání.
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„Je zajímavé, že se Matka Boží vždy zjevuje dětem, prostým
duším.“ Doplnil František. V souvislosti se žadateli o azyl papež
řekl: „Vidíme uprchlíky a nebohé lidi, kteří utíkají před válkou
a hladem, ale to je pouze špička ledovce.“
„Hlavní příčinou je špatný a nespravedlivý sociálně
ekonomický systém. Také v souvislosti s ekologickou a politickou
krizí platí, že ve středu systému nestojí člověk. Panující
hospodářský systém do středu umístil bůžka peněz, to je moderní
modla.” Papež upřesnil, že je nutné hledat skutečné kořeny
stávající situace. V případě hladu je nezbytné vytvářet pracovní
příležitosti. Pokud je příčinou válka, je třeba usilovat o mír. Svět
dnes válčí sám proti sobě, podotkl římský biskup a varoval před
manipulací a ideologickou interpretací migrace. Je důležité přijímat
lidi takové, jací jsou, zdůraznil dále papež, který připomenul svou
vlastní minulost emigrantského syna. Podle jeho soudu Argentinu
nikdy nezachvátil strach z cizinců, a proto dokázala přijmout
a začlenit četné přistěhovalce nejenom z Evropy. Poté se opětovně
vrátil ke své nedávné žádosti, aby každá evropská katolická farnost
přijala alespoň jednu uprchlickou rodinu.
„To neznamená, že by se migranti měli nastěhovat na faru.
Farní společenství má spíše hledat malý pozemek na stavbu,
anebo uspořádat sbírku na pronájem skromného bytu, aby
uprchlická rodina měla střechu nad hlavou a mohla se zapojit do
života společnosti.“
František v interview rovněž projevil znepokojení nad
extrémismem tzv. Islámského státu. Vysvětlil, že spolu s uprchlíky
se do Evropy mohou dostat také extrémisté. „Pouhých 400 km od
Sicílie působí neuvěřitelně kruté teroristické jednotky. Existuje
nebezpečí jejich infiltrace, vůči kterému není odolný ani Řím“.
Přesto papež míní, že přicházející uprchlíky je třeba přijímat i přes
všechna bezpečnostní opatření, protože nám to přikazuje Bible.
Papež dále v rozhovoru poukazuje na blahobyt evropských států,
který podle jeho soudu vede k nízké porodnosti a opuštěnosti
starých lidí.
„Myslím, že dnes před Evropou stojí velká výzva: být
skutečnou matkou Evropou, a nikoli babičkou. Evropa má
mimořádnou a staletou kulturu a musí si opět vydobýt vedoucí
místo v koncertu národů. Měla by se znovu stát ukazatelkou cesty,
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neboť k tomu má nezbytnou kulturu. Evropa nezemřela! Je z ní tak
trochu babička, ale může se zase stát matkou!“
Za jednu z evropských chyb papež označil skutečnost, že
světadíl nechce uznat svou identitu, totiž křesťanské kořeny. Avšak
chyb se dopouští každý, dodal, a Evropa má dosud čas vše nově
promyslet. Kromě všeobecně rozšířené korupce František
v rozhovoru upozornil na převládající individualismus. Je
výsledkem výchovy, která
dětem dopřává naprostou
volnost a neklade jim do
cesty jakékoli překážky.
Papež
navrhuje
jinou
cestu,
která
naopak
oddaluje
od
nudy
snadného života tím, že
podstupuje riziko a míří do
neznámých končin. Tentýž
program platí rovněž pro
církev, přestože se tak
může vystavit nehodě:
„Dávám přednost pohmožděné církvi před chorou, protože
ta pohmožděná se alespoň vydala na cestu.“
V souvislosti s nadcházejícím Svatým rokem milosrdenství
papež vyslovuje přání, aby: „přišli všichni lidé. Přišli a pocítili Boží
lásku a odpuštění.“
Portugalská novinářka se v závěru rozhovoru vrací
k Františkovu nástupu na Petrův stolec a k jeho rostoucí popularitě.
Není v rozporu s Ježíšovými slovy: „Budou vás nenávidět pro mé
jméno?“
„Někdy se ptám sám sebe, jaký bude můj kříž. A jaký je můj
kříž, protože kříže existují, i když nejsou vidět. Také Ježíš byl
v jednu chvíli populární, ale jak potom skončil. Tedy, nikdo si
nemůže koupit světské štěstí. Žádám od Pána jedinou věc – aby
uchoval pokoj v mém srdci a zachoval mi svou milost, protože až
do poslední chvíle je člověk hříšníkem a může Boží milost odepřít.
Utěšuje mne jedna věc – svatý Petr se dopustil velmi vážného
hříchu, zapřel Ježíše. Pak z něj ale udělali papeže. Když tedy
přemýšlím o svém hříchu, říkám si, že Pán mne přijme tak, jako
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přijal Petra. Avšak Petr zemřel na kříži. Nevím tedy, jaký bude můj
konec. O tom rozhoduje pouze On.”
Poslední minuty obsáhlého rozhovoru pro portugalskou
rozhlasovou stanici patřily posledním věcem. František přiznal, že
jeho představa o věčnosti se postupem času hodně změnila.
„Když jsem byl mladší, představoval jsem si ji jako cosi
mnohem nudnějšího. Nyní si myslím, že je to tajemství setkání.
Setkání s Pánem musí velmi krásné, i když je téměř
nepředstavitelné.”
Uvedl Petrův nástupce pro portugalské Radio Renascenca.
Petrův nástupce: Také Ježíš byl populární, ale jak skončil. Dostupné z

˂http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22395˃ [cit. 2015-09-17]

Papežova reforma kanonického procesu v manželském právu
Vatikán. Kolegialita a služba – tato dvě klíčová slova
vystihují dokument papeže Františka z 8. září, kterým upravil
kanonický proces ve věci prohlášení neplatnosti manželství. Pro
reformu vysvětluje Jorge Ernesto Villa Avila, právník Papežského
tribunálu Římské roty.
„Je to zásadní reforma kanonického manželského procesu.
Vyznačuje se kolegialitou a službou, protože přibližuje biskupa jeho
věřícím, aby jejich případy mohly být projednány s větší rychlostí.
Dříve se těmito kauzami zabývaly interdiecézní soudy, zatímco
nyní je to přímo a osobně biskup, který nese zodpovědnost za
posouzení případů a rozhodnutí o neplatnosti manželství. Tím se
možnost zneplatnění otevírá více lidem, ale nikoli proto – abychom
si dobře rozuměli – že se změnily důvody nulity, nýbrž kvůli
rychlejšímu projednání případů a větší blízkosti věřícím. Znamením
kolegiality je přítomnost biskupa, který spolu se svými
spolupracovníky tuto reformu uvede do života. Reforma tak
odpovídá na zásadní starost, kterou projevila biskupská synoda,
tedy reaguje na skutečnost, že mnoho křesťanských věřících žije
po rozpadu prvního manželství v neregulérní situaci, což těmto
lidem působí utrpení.“
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Apoštolské listy papeže Františka byly vydány krátce před
zahájením Svatého roku milosrdenství. Myslíte si, že je to další
papežovo gesto, kterým chce poukázat na nekonečné Boží
slitování?
„Nepochybně, protože už slova, která Svatý otec užil
v názvu dokumentu „Motu proprio“, mluví o milosrdenství, s jakým
se má s těmito otázkami nakládat. Jde o reformu širokého
pastoračního dosahu, díky které mají pocítit blízkost církve
i samotného Boha právě tito lidé, kteří trpí a nacházejí se ve stavu
hříchu. Je to tedy velmi důležitá součást nadcházejícího Svatého
roku.“
Co se změní z hlediska místních církví?
„Radikální proměnou prochází podoba soudních struktur,
které se dosud zabývaly kauzami manželské nulity. Jak jsem již
uvedl, procesy se konaly při interdiecézních soudech, které byly
mnohokrát velice vzdáleny od místa bydliště věřících, kteří žádali
o soudní řízení. Častokrát mělo několik diecézí pouze jeden
společný soud. Tato struktura se radikálně změnila tím, že nyní
každý biskup, stojící nablízku svému stádci, může a má mít svůj
vlastní soud. Biskup za něj ponese osobní a přímou zodpovědnost,
přičemž bude samozřejmě využívat spolupráce svých soudců. A to
buď jediného soudce, anebo soudního kolegia, které může být
složeno z jednoho duchovního a dvou laiků. Stojíme tedy před
radikální reformou organizace církevních soudů.“
A konečně, co se změní pro věřící, kteří žádají o zneplatnění
manželství?
„Zde si musíme zjednat jasno v tom, že se v žádném
případě nemění nauka o manželství a jeho nerozlučitelnosti. Jak už
bylo řečeno, nemění se důvody, vedoucí k prohlášení neplatnosti
manželství, nýbrž pouze postup, jakým se zjišťuje pravost či
nepravost církevního manželství. Věřící musí důvěřovat ve
spravedlnost církve. A ta se jim nyní přibližuje v postoji
výraznějšího naslouchání a pastorační starostlivosti o jednotlivé
konkrétní situace. Všichni dotyční věřící jsou tedy vyzváni, aby ve
své diecézi v důvěře a víře předložili svůj vlastní případ. Budou
vždy vyslechnuti, a to ve světle pravdy. Pouze pravda totiž může
vést k povolení či naopak nepovolení druhého manželství. Tento
postoj ve světle pravdy je zásadní.“
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Uzavírá právník Villa Avila, který pracuje při tribunálu
Apoštolského stolce.
O papežově reformě kanonického procesu v manželském právu.

Dostupné z ˂http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22390˃ [cit. 2015-09-17]

Rodina: křesťanské společenství
Katecheze papeže Františka na generální audienci, nám. sv. Petra
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Chtěl bych dnes soustředit naši pozornost na spojení mezi
rodinou a křesťanským společenstvím. Je to spojení takříkajíc
„přirozené“, protože církev je duchovní rodina a rodina je malá
církev (srov. Lumen gentium, 9).
Křesťanské společenství je domovem těch, kdo věří
v Ježíše jakožto zdroj bratrství všech lidí. Církev putuje uprostřed
národů, v dějinách mužů i žen, otců i matek, synů a dcer – toto jsou
dějiny, s nimiž počítá Pán. Velké události světských mocností se
zapisují do dějepisných učebnic a tam zůstanou. Avšak dějiny
lidských citů se zapisují přímo do srdce Božího, jsou to dějiny, které
potrvají navěky. Jsou místem života a víry. Rodina je místem naší
nezastupitelné a nesmazatelné iniciace do těchto dějin, do dějin
plných života ústících do věčného nazírání Boha v nebi, ale
začínajících v rodině! Proto je
rodina tolik důležitá.
Syn Boží si osvojil lidské
dějiny touto cestou a až do dna
(srov. Žid 2,18; 5,8). Je krásné
vracet se k rozjímání o Ježíši
a o znameních tohoto spojení!
Narodil se v rodině, kde se „naučil
světu“: dílna, pár domů, nepatrná
vesnička. Ježíš však během této
třicetileté zkušenosti asimiloval lidství, které přijal do svého spojení
s Otcem i do svého apoštolského poslání. Potom, když odešel
z Nazareta a zahájil veřejný život, začal kolem sebe Ježíš vytvářet
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společenství, „shromáždění“, začal svolávat lidi. Takový je význam
slova „církev“.
V evangeliích má Ježíšovo shromáždění formu rodiny,
pohostinné rodiny, nikoli uzavřené exkluzivní sekty. Jsou v ní Petr
i Jan, ale také hladový a žíznivý, cizinec a pronásledovaný, hříšník
a celník, farizeové i zástupy. A Ježíš nepřestává přijímat všechny
a mluvit se všemi, včetně toho, kdo už nečeká, že se ve svém
životě setká s Bohem. Je to mocné ponaučení pro církev! Sami
učedníci jsou vybráni, aby pečovali o toto shromáždění, o tuto
rodinu Božích hostů.
Aby dnes ožila tato realita Ježíšova shromáždění, je
nezbytné oživit spojenectví rodiny a křesťanského společenství.
Mohli bychom říci, že rodina a farnost jsou dvě místa, v nichž se
uskutečňuje ono společenství lásky, jejíž posledním zdrojem je Bůh
sám. Církev, která je opravdu podle evangelia, nemůže mít jinou
formu než pohostinného domu se stále otevřenými dveřmi. Kostely,
farnosti a instituce se zavřenými dveřmi se nemají nazývat církev,
nýbrž muzeum!
A dnes je toto spojenectví klíčové. „Proti ideologickým,
finančnickým a politickým »centrům moci« vkládejme svoje naděje
do těchto evangelizačních center lásky oplývajících lidskou vřelostí
a založených na solidaritě, účasti“ (Papežská rada pro rodinu, Gli
insegnamenti di J.M.Bergoglio – Papa Francesco sulla famiglia
a sulla vita 1999-2014, LEV 2014, 189) a také na vzájemném
odpuštění.
Dnes je nezbytné a naléhavé posílit spojení mezi rodinou
a křesťanským společenstvím. Zajisté je potřeba hluboké víry ke
znovunabytí rozumu i odvahy k obnovení tohoto spojenectví.
Rodiny se někdy drží zpátky s tím, že nejsou na výši, a říkají:
„Otče, jsme chudá a tak trochu rozbitá rodina“, „Nemáme na to“,
„Máme doma tolik problémů“, „Nemáme síly“. To je pravda. Avšak
nikdo není hoden, nikdo není na výši, nikdo nemá sil! Bez milosti
Boží bychom nemohli dělat nic. Všechno je nám dáno, zdarma
dáno! A Pán nikdy nepřichází do nové rodiny, aniž by tam učinil
nějaký zázrak. Pamatujme na ten, který učinil v Káni! Ano, Pán,
svěříme-li se do jeho rukou, nám umožní konat zázraky – a to ty
každodenní! – když je v té rodině Pán.
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Přirozeně také křesťanské společenství musí něčím přispět.
Snažit se například překonat příliš direktivní a příliš funkcionářské
postoje, favorizovat mezilidský dialog, vzájemné poznání
a vzájemnou úctu. Rodiny ať převezmou iniciativu a cítí
odpovědnost za vnášení svých cenných darů do společenství.
Všichni si musíme být vědomi, že křesťanská víra se uskutečňuje
na otevřeném poli života sdíleného se všemi. Rodina a farnost
musejí učinit zázrak pospolitějšího života pro celou společnost.
V Káni byla Ježíšova matka, „matka dobré rady“. Slyšme její
slova: „Udělejte všechno, co vám řekne“ (srov. Jan 2,5). Drahé
rodiny, drahá farní společenství, nechme se inspirovat touto
Matkou, učiňme všechno, co nám Ježíš řekne a staneme před
zázrakem, před každodenním zázrakem!
Rodina a křesťanské společenství. Přeložil Milan Glaser. Dostupné z
˂http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22372˃ [cit. 2015-09-17]

Modlitba za Synodu ke Svaté rodině
„Vyzývám všechny, jednotlivce i společenství, aby se modlili
za tuto důležitou událost. Svěřuji také tento úmysl přímluvě Panny
Marie,“ prohlásil papež František v neděli 28. září 2014, týden před
zahájením biskupské synody.
Ta se bude ve dnech 5.–19. října 2014 věnovat tématu
rodiny a aktuálním výzvám, které před ní stojí.
Ježíši, Maria a Josefe,
ve vás kontemplujeme
nádheru pravé lásky
a na vás se s důvěrou obracíme.
Svatá Nazaretská rodino,
učiň i naše rodiny místy společenství
a večeřadly modlitby,
autentickými školami evangelia
a malými domácími církvemi.
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Svatá Nazaretská rodino,
kéž se už nikdy v žádné rodině nezažívá
násilí, uzavřenost a rozdělení,
kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen,
brzy pozná útěchu a uzdravení.
Svatá Nazaretská rodino,
kéž příští biskupská synoda
dokáže ve všech vzkřísit vědomí
posvátného a neporušitelného charakteru rodiny
a její krásy v Božím plánu.
Ježíši, Maria, Josefe,
naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji.
Mléčka, Ondřej. Modlitba za biskupskou synodu. Dostupné z
˂http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/modlitba-za-biskupskou-synodu/ ˃ [cit. 2015-09-17]

Možnost získání odpustků
„Dušičkové“ odpustky, které jsou přivlastnitelné duším
v očistci, může získat každý křesťan, který žije v plném
společenství s církví, není odloučen od Boha těžkým hříchem, ani
nemá trvalé zalíbení v žádném hříchu. Má úmysl tyto odpustky
získat a vykoná požadované úkony. V pondělí odpoledne
1. listopadu a 2. listopadu po celý den je možnost získání
plnomocných odpustků pro duše v očistci. Kromě obvyklých
podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl
Svatého Otce) je třeba se v jakémkoli kostele pomodlit modlitbu
Páně a Vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možné po splnění tří
obvyklých podmínek získat denně plnomocné odpustky pro duše
v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.
V jiné dny se tímto způsobem dají získat odpustky částečné. V naší
zemi mohou věřící získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci
už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (od
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25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy
v obvyklé době (2. – 8. listopadu).
Co jsou odpustky? Když někdo spáchá hřích, má toto jeho
jednání dvojí důsledek. Jeden v podobě věčného trestu, druhý
v podobě časného trestu. Věčný trest je vina, která je zahlazena
odpuštěním skrze lítost a svátost pokání. Odpouští se nám pro
lásku Boží v Kristu Ježíši. Časný trest spočívá v pokřivenosti,
deformaci, která na nás dopadá jako důsledek našich hříchů. Je to
stopa, kterou v nás hřích zanechává a která nás činí náchylnější
k hříchům dalším (neřesti). Z této pokřivenosti se očišťují duše
v očistci. Z nesmírné velkorysosti Ježíšova díla vykoupení může
církev, správkyně pokladu milosrdenství, za určitých podmínek
udělit odpustky těchto časných trestů. Mohou být určeny jak živým,
tak zemřelým. Pro liturgické vzpomínky dnů „dušiček“ jsou
odpustky určeny duším zemřelých.
P. Pavel Sandtner

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav v říjnu L. P. 2015
28. 9.
29. 9.
30. 9.
1. 10.
2. 10.
3. 10.

4. 10.
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Slavnost sv. Václava – doporučený svátek
8.00 Za Václava Konfršta a sestru s manželem
18.00 Za Jaroslava Bence
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
18.30 Za Marii a Václava Pavlíčkovy, dceru, syna a ten rod
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
7.30
18.30 VESNICE NEBUDE
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve
18.30 Za Vladimíra Zacha a jeho vnuky Romana a Martina
Památka andělů strážných
18.30 Za Františka a Marii Patkovy, rodiče a sourozence
7.00 Za živé i zemřelé z rodu Zábranových
27. neděle v mezidobí
8.00 Za Alenku a Jindřicha Prchalovy, sourozence a jejich rodiče

5. 10.
6. 10.
7. 10.
8. 10.
9. 10.
10. 10.

11. 10.

12. 10.
13. 10.
14. 10.
15. 10.
16. 10.
17. 10.

18. 10.

19. 10.
20. 10.

9.30 Za Marii a Josefa Konfrštovy, jejich rodiče a duše v očistci
11.00 ŽIŽKOVO POLE - poutní mše svatá; STŘÍBRNÉ HORY
18.30 Za farnost
7.30
Za rodiče Bělouškovy, snachu Marii a zetě Jiřího a rod
18.30
Sokalů
Památka Panny Marie Růžencové
7.30
18.30 NOVÉ DVORY
Za Věru Martínkovou, syna Jindřicha, Hanu Petrovou
18.30
a celý rod
18.30 Za Miluši a Františka Matějkovy a ten rod
7.00 Za Vladimíra Omese a jeho celý rod
28. neděle v mezidobí
8.00 Za rod Roseckých a Mokrých
9.30 Za Stanislava Hájka, Josefa a Růženu Tománkovy
a oba rody
11.00 STŘÍBRNÉ HORY
18.30 Za farnost
7.30
18.30 Za Marii Krechlerovu
7.30 Za rodiče Halíkovy, manžela Vladislava, vnuka
a rodiče Lupoměstských
18.30 OLEŠENKA
Památka sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve
18.30 Za Jaroslava Lysého a Boženu Lysou
18.30 Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
Památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
7.00 Za Viléma Podrázského a rodiče z obojí strany
29. neděle v mezidobí
8.00 Za Josefa Doležala, rodiče, sestru Marii a Josefa
Landsmana
9.30 Za rodinu Havlíčkovu
11.00 ŽIŽKOVO POLE; STŘÍBRNÉ HORY
18.30 Za farnost
7.30 Za rodinu Kunstárovou
18.30 Za Jaroslava Novotného a rodiče
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21. 10.
22. 10.
23. 10.
24. 10.
25.10.
26. 10.
27. 10.
28.10.
29. 10.
30. 10.
31. 10.
1. 11.

7.30 Za Jana Štědrého, rodiče a rodiče Slámovy
18.30 DOLNÍ JABLONNÁ
Svátek sv. Jana Pavla II.
18.30 Za Josefa Půžu, celý rod, rod Novotných a duše v očistci
18.30 Za všechny živé i zemřelé z Keřkova
7.00
Slavnost výročí posvěcení kostela
8.00 Za živé a zemřelé členy živého růžence
9.30 Za farnost
11.00 STŘÍBRNÉ HORY
18.00 Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely a duše v čistci
7.30
18.00 Za Dr. Kohouta a manželku Ludmilu
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
7.30 Za rodinu Votavovu z letiště a rodinu Němcovu
z hostince ve Hřištích
18.00 ČESKÁ JABLONNÁ
18.00
Svátek výročí posvěcení katedrály Sv. Ducha
18.00 Za rodiče Pejzlovy a syna Jaroslava
7.00
Slavnost Všech svatých
8.00 Za živé a zemřelé z rodu Dostálových a Dočekalů
9.30 Za Františka Beneše a ten celý rod
11.00 ŽIŽKOVO POLE; STŘÍBRNÉ HORY
18.00 Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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