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Slovo kněze

Advent, čas přípravy
Opět po roce vstupujeme do
adventního
času.
Je
letos
poznamenaný trudnými událostmi
teroristického řádění ve světě
i novodobým pohybem statisíců lidí
za ne úplně jasných okolností. Na
jedné straně bezbřehé přijímání
uprchlíků bez ohledu na jejich
úmysly a potřeby. Na druhé straně
přehnané
podezírání
každého
vyznavače islámu z terorismu. A ve
výsledku opomenutí těch skutečně
potřebných. A jestli budeme chtít
vztáhnout slova Písma z liturgie
první adventní neděle na naši dobu,
můžeme klidně říci, že se svět
zachvívá v základech a lidé ve
strachu očekávají, co přijde.
V momentu očekávání se
také potkáváme
se smyslem
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adventní doby. „Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj
příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.“ To jsou slova „tajemství víry“,
která se recitují při bohoslužbě. Můžeme jít své budoucnosti vstříc
s obavami a strachem. Anebo tak, jak nám radí Boží Slovo: vzpřímit
hlavu a udělat všechno pro své vykoupení a záchranu. „Až to začne,
vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si
pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím
a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání jako
léčka; přijde totiž na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte
a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát,
uniknout a obstát před Synem člověka.“
Adventní doba odvádí naši pozornost od výkladních skříní,
reklam na báječný život i od příslibů nejlevnějších úvěrů do tmy
chladného rána, které je osvíceno svíčkou na adventním věnci. Navzdory
vší nepravděpodobnosti v naší zemi zpíváme: „Ejhle Hospodin přijde
a všichni jeho svatí s Ním“. Možná je letos advent o to větší výzvou ke
zpytavému pohledu zpátky, na sebe sama, příležitostí zvážit svou vlastní
odpovědnost za všechno, co se kolem nás děje. Zve nás k pohledu na
Ježíše. Přišel jako člověk mezi nás. Ponížil se a byl poslušný až k smrti
na kříži, aby nás zachránil. A přijde znovu se stejnou láskou. Jenže
některým to bude k dobrému a jiným k odsouzení, podle toho, zda se
lásce Krista v životě poddali, nebo nikoli.
Jak uniknout z období, které je u nás už tradičně hlučným
a konzumně zaměřeným časem? Jedině tak, že postavíme hráz těmto
vlnám nepokoje. Třeba i osvědčenými prostředky. Postem, ve kterém se
něčeho vzdáváme pro něco důležitějšího. Vždycky z důvodů lásky
k Bohu, k bližnímu nebo k sobě. Už tím, že se člověk dokáže ovládnout,
prospívá všem svým vztahům i jednání. A nenabízí se jenom půst od
laskomin, masa nebo alkoholu, ale třeba i od počítače, televize a v míře
přiměřené i od mobilu či Facebooku. Ušetřený čas může posloužit
k rozhovoru, vzdělání, modlitbě, nebo třeba ke kvalitnímu odpočinku či
jen ke chvíli ticha, kdy existujeme jen tak, se svým Bohem a před Ním.
Tak se dostáváme k další osvědčené praktice přípravy na Pánův příchod.
Modlitba je zápas člověka, který hledá vůli Boží a ne svoji. Který se
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učí přijímat jeho dary a ne si vynucovat své. Je to zápas
o dobro jednotlivce i všech. Věříme přece, že Bůh nám nic neodepře,
když nám dal svého jediného Syna. Zbývá už jen almužna. Něčeho se
zdržet může znamenat vytvoření určité rezervy finančního rázu.
Nepůjdu na pár piv, potom jsem za pár piv ušetřil. A co jsem ušetřil,
nemusím propít zítra, ale mohu darovat... Jistě se almužna nevyčerpává
v tomto způsobu šetření a dávání. Prostě se můžeme podělit
o požehnání, kterého se nám dostalo. Jak říkali někteří věřící na Východě
žebrákům: „Bůh mi požehnal, podělím se s tebou o jeho požehnání.“
Letos budeme mít v adventu několik společných příležitostí. Na
první adventní neděli při výstavě betlémů bude na faře možné přispět
na misie u stánku s výrobky dětí. Na druhou neděli adventní budeme
mít v kostele dveřní sbírku na křesťanská média. V sobotu před třetí
nedělí adventní dopoledne bude ve skautské klubovně na faře
potravinová sbírka pro Azylový dům pro matky s dětmi v Hamrech. Na
čtvrtou neděli adventní a o Vánocích bude v kostele dveřní sbírka na
Nadační fond Gen 21, který se angažuje ve prospěch přijetí křesťanské
komunity uprchlíků z iráckého Erbilu. Více se dočtete níže.
Jistě existuje celá řada způsobů, jak se vymknout ze sevření
konzumu a otevřít se tajemství Boha, který přichází, aby nám projevil
svou lásku, vysvobodil nás ze hříchu a přivedl k sobě navzájem.
Teprve když sami sebe překročíme, můžeme se otevřít jeho lásce
a komunikovat ji dále. To vám všem chci přát. A menší splněné
předsevzetí je vždy více než velké nesplnitelné!

Uprostřed zmatků doby, kdy se do malého města Betléma
přesouvaly davy ke sčítání lidu, se kdesi v zapomenuté stáji
narodil Spasitel světa. Chci nám všem popřát, abychom si ve
zmatcích a hrůzách této doby uchovali naději a důvěru v Boží
možnosti. Abychom navzdory všemu zachovali víru v Boží
prozřetelnost a konečné vítězství dobra nad zlem. Pokojné
a radostné svátky vánoční, to vám všem přeji a vyprošuji.
P. Pavel Sandtner
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Pastorační plán

Akce na měsíc prosinec
4. 12.
5. 12.
6. 12.
10. 12.
11. 12.

12. 12.

13. 12.
19. 12.
20.-21. 12.
20.-27. 12.
21. 12.
23. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
31. 12.

Návštěva nemocných (P. Pavel město, P. Antonín DPS)
19.00 Setkání PR a ER farnosti na faře
16.00 Mikulášská mše svatá
Dveřní sbírka na křesťanská média (pokladnička v kostele)
19.00 Biblická hodina na faře
19.00 Setkání mládeže na faře
8.00-12.00 Potravinová sbírka pro azylový dům pro
matky s dětmi v Hamrech (skautská klubovna u fary)
9.00 Adventní mše svatá v DPS
13.00 Mše svatá a následující duchovní obnova na faře
s P. Filipem Foltánem
Otevření brány roku milosrdenství v katedrále v Hradci
Králové (15.00)
13.30-16.00 Svátost smíření pro farnost
(možnost koupě knih v kostele)
14.00 Živý betlém ve farní stodole
Vánoční setkání ministrantů na faře
Dveřní sbírka NF Generace 21 (pokladnička v kostele)
18.00 Adventní koncert ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův
Brod, pobočka Přibyslav v kostele
19.00-21.00 Adorace
Dětské vánoční představení
16.30-19.00 Kostel otevřený pro veřejnost: prohlídka betléma
19.00 Zpívání koled v kostele
Obnova manželských slibů a žehnání manželům
Děkovná mše svatá a oslava konce roku na faře

Roráty
Každé pondělí se můžete zúčastnit rorát (tj. ranní mariánské mše
svaté v době adventní), které začínají vždy v 7.00 v kostele.
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Liturgický kalendář

Sv. Ambrož

Svátek sv. Ambrože slavíme 7. prosince. Ambrož se narodil ve
4. století ve šlechtické rodině v Trevíru v Německu. Po studiích v Římě se
stal soudcem a pak poměrně nečekaně byl zvolen biskupem v Miláně. Ač
byl nepokřtěný, byl vybrán jako nejlepší kandidát.
Po přijetí svátostí byl pak vysvěcen na biskupa.
Osvědčil se ve své službě jako dobrý
pastýř svých věřících, slitovný a láskyplný,
i jako výmluvný kazatel. Mezi jeho posluchače
patřil také Augustin, neboť od Ambrože dostával
odpovědi na své otázky. Během výkonu své
funkce se dostával do střetu se světskou mocí, ale
dokázal neoblomně hájit zájmy věřících i proti
císaři. Usiloval o oživení církve. Napsal řadu
teologických textů a liturgických hymnů. Ke
Socha sv. Ambrože na
konci života se zhoršoval jeho zdravotní stav,
průčelí kostela sv.
zemřel na Bílou sobotu roku 397. V roce 1295
Mikuláše v Praze
byl prohlášen za církevního učitele.
Svatý Ambrož je patronem včelařů, protože dle legendy byl
obklopen rojem včel, které mu však neublížily. To bylo považováno za
znamení Boží přízně. Proto také bývá často zobrazován s včelím úlem.
PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA (závěrečná modlitba z breviáře)
K Duchu sv. se pomodlím desátek růžence za hlasatele Božího slova, aby
se jejich promluvy účinností a moudrostí podobaly kázáním sv. Ambrože.
Bože, Tys dal své církvi svatého biskupa Ambrože, učitele pravé víry
a příklad apoštolské statečnosti; nepřestávej nám ani dnes dávat
představené ochotné plnit Tvou vůli a schopné statečně a moudře vést
tvůj lid. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky
věků. Amen.
Eva Bártová
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Život církve

Svatý rok Božího milosrdenství
Papež František během své homilie
v březnu tohoto roku oznámil vyhlášení
Svatého roku Božího milosrdenství. Bude
zahájen letos na slavnost Neposkvrněného
Početí 8. prosince 2015 a potrvá do slavnosti
Krista Krále 20. listopadu 2016.
Papež uvedl, že důvěryhodnost církve
závisí na větším milosrdenství a menší
strohosti. Vyzval věřící po celém světě, aby
převzali část zodpovědnosti za chudé
a utlačované, aby dali jíst hladovým, pít
žíznivým, ošatili nahé, uvítali cizince,
Autorem loga je
navštěvovali vězně a pohřbívali mrtvé. Papež
otec M. I. Rupnik
nám ve své bule Misericordiae Vultus (Tvář
milosrdenství), skrze kterou vyhlásil tento rok Božího milosrdenství,
přímo říká: „Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté
milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému člověku a přinesla se ke
každému Boží dobrota a něha!“
Tradice svatého roku byla založena ve 13. století. Svatý rok je
doba pro obnovení vztahu člověka s Bohem. Mottem roku Božího
milosrdenství je biblický citát z Lukášova evangelia Milosrdní jako
Otec, které nás upozorňuje, že stejně jako Otec, ani mi nemáme
posuzovat a odsuzovat ostatní (nemáme na to ani právo), ale máme
odpouštět a darovat lásku (i když to zrovna neodpovídá naší libosti).
A proč právě nyní rok Božího milosrdenství? „Toto je čas pro
církev, aby znovu našla svoje poslání být znamením a nástrojem Božího
milosrdenství“, uvedl papež.
Zpracováno dle podkladů dostupných na www.cirkev.cz pod heslem Svatý rok milosrdenství:
dostupné z: ˂http://tisk.cirkev.cz/res/data/206/023071.pdf˃ [cit. 2015-11-18]

Eva Bártová
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Papež František

Ježíšova přítomnost nás vede
k čekání a bdělosti

Pozvánka:

Svátost
smíření

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Evangelium této předposlední neděle
19. 12.
liturgického roku podává část Ježíšovy
13.30-16.00
promluvy o posledních událostech lidských
dějin směřujících k dovršení Božího království
ve farním
(srov. Mk 13,24-32). Tuto promluvu pronesl
kostele
Ježíš v Jeruzalémě před svojí poslední
Paschou. Obsahuje apokalyptické prvky jako
války, hlad a kosmické katastrofy. Říká: „Slunce se zatmí a měsíc
přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje“
(Mk 13,24-25). Tyto prvky však nejsou podstatou poselství. Ústředním
tématem Ježíšovy promluvy je On sám, tajemství Jeho Osoby, Jeho smrti
a vzkříšení a Jeho návrat na konci časů.
Naším konečným cílem je setkání se vzkříšeným Pánem. A já
bych se vás chtěl zeptat: kdo z vás o tom přemýšlí? Přijde den, kdy se
setkám tváří v tvář s Pánem… Toto setkání je naším cílem. Neočekáváme
čas nebo místo, nýbrž osobní setkání s Ježíšem. Problémem proto není,
„kdy“ nastanou varovná znamení posledních časů, nýbrž připravenost na
toto setkání. A nejde ani o to vědět, „jak“ tyto věci nastanou, nýbrž „jak“
si máme počínat dnes v jejich očekávání. Jsme povoláni žít přítomnost,
vytvářet svoji budoucnost klidně a s důvěrou v Boha. Podobenství
o pučícím fíkovníku, který je znamením blížícího se léta, nám říká, že
vyhlídka konce nás neodvrací od nynějšího života, nýbrž umožňuje nám
dívat se na naše dny optikou naděje. Tuto ctnost není snadné žít. Naděje je
ze všech ctností nejmenší, avšak nejmocnější. A naše naděje má tvář, tvář
vzkříšeného Pána, který přijde „s velikou mocí a slávou“ a vyjeví svoji
ukřižovanou lásku proměněnou ve vzkříšení. Ježíšův triumf na konci časů
bude triumfem Kříže, důkazem, že sebeobětování z lásky k bližnímu,
napodobením Krista, je jediná vítězná moc a jediný pevný bod uprostřed
7

otřesů a tragédií tohoto světa. Pán Ježíš není jenom cílem naší pozemské
pouti, ale je také v našem životě neustále přítomen, vždycky je po
našem boku a stále nás provází. Proto, když mluví o budoucnosti
a směruje nás k ní, vždycky to činí tak, aby nás vracel do přítomnosti.
Staví se proti falešným prorokům, proti vizionářům, kteří předpovídají
konec světa, a proti fatalismu. Je po našem boku, jde s námi a má nás
rád. Chce v každé době svoje učedníky oprostit od pídění se po datech,
předpovědích a horoskopech a soustředí naši pozornost na dnešek
dějin. Chtěl bych se zeptat. Neodpovídejte však nahlas, ale jen pro
sebe, kdo z vás čte horoskopy? Pomlčme. Každý ať si odpoví. Chce-li
se ti číst horoskopy, pohleď na Ježíše, který je s tebou. On je lepší
a prospěje ti více. Ježíšova přítomnost nás vede k čekání a bdělosti,
které vylučují jak netrpělivost, tak ospalost, jak útěky vpřed, tak
ulpívání na tom, co je aktuální a mondénní. Ani v našich dnech
nechybějí přírodní i morální kalamity, ani protivenství a strádání všeho
druhu. Všechno pomine – připomíná nám Pán – jedině On, Jeho Slovo,
zůstane jako světlo, které řídí naše kroky, dodává nám odvahu a vždycky
nám odpouští, protože je s námi. Je pouze třeba na Něj pohlédnout
a změní nám srdce. Panna Maria ať nám pomáhá důvěřovat v Ježíše,
pevný základ našeho života a radostně setrvávat v Jeho lásce.
Papež František před nedělním Angelus, nám. sv. Petra
Dostupné z <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22767> [cit. 2015-11-16]

Nabídky a prosby

Farářoviny
Rodiče a děti, nechcete se sejít na faře?
Připomínám všem dětem i rodičům, že fara je dům farnosti a je vám
k dispozici ke společnému setkávání. Po domluvě je možné se zde
pravidelně setkávat ať už ve formátu rodinném nebo ryze dětském či
smíšeném. Pokud by se někdo rád angažoval a cítil se k tomu povolán,
všechno je možné tomu, kdo přichází s láskou a věří!
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Jdeme kolem Ježíše
Milí bratři a milé sestry, chtěl bych vás požádat o jedno malou
změnu při pohybu v kostele. Když přecházíme v kostele před
svatostánkem z jedné strany na druhou, je dobře, když ne-li
pokleknout, alespoň se zastavit a pozdravit živého Krista ve svátosti
úklonou. Myslím, že i děti si tak lépe uvědomí, že je mezi námi
Ježíš doopravdy přítomen.

Co když v pátek jím maso…
Je nám všem už asi známo, že páteční půst, který dříve býval od
masa, je dnes otevřený jiným možnostem. Máme si v tento den
připomenout, že Ježíš umírá na kříži za každého z nás osobně.
A vyjádřit, že si této jeho lásky vážíme a uctít ji nějakým
sebezáporem. Takovým může být již zmíněný půst od masa, nebo
od něčeho jiného. Například od sladkého, televize či počítače ale
může to být také návštěva nemocného, modlitba Růžence, účast na
mši svaté, půlhodinka zbožné četby nebo setrvání v rozjímání nad
Písmem či adorace. Nebo něco jiného, rozhodně však by nemělo
zůstat u toho, že buď maso, a když ne maso, tak nic.
V souvislosti s tím vás chci povzbudit k účasti na páteční mši svaté.
Vedle neděle je to podle mého názoru nejvhodnější den k účasti na
bohoslužbě. V den, kdy zemřel Kristus, se účastníme zpřítomnění
jeho oběti lásky a vztahujeme si ji právem na sebe, své blízké i celý
svět. Je to nejbližší úkon lásky, který můžeme v souvislosti
s významem tohoto dne udělat.

P. Pavel Sandtner
9

Vzděláváme se

Průvodce bohoslužbou
Misál zmiňuje základní rozvržení
obřadu a význam jednotlivých částí.

Citát měsíce:

Milosrdní
jako
Otec.

Úvodní obřady
Mezi tyto obřady se řadí všechny
úkony předcházející první části bohoslužby
Lk 6,36
– bohoslužby Slova. Výslovně příchod,
pozdravení, úkon kajícnosti se zpěvem
Kyrie (Pane smiluj se), Gloria (Sláva na výsostech Bohu) a vstupní
modlitba. Smyslem těchto úvodních úkonů mše svaté je vytvořit
společenství a připravit se k naslouchání Božímu Slovu a slavení
Eucharistie. Při některých bohoslužbách se úvodní obřady vynechávají
nebo se konají jinak (např. při svatbě).
Bohoslužba se zahajuje zpěvem. Úvod misálu podtrhuje, že se
jedná o zpěv společný. Jím jsme uváděni do právě slavené liturgické
slavnosti i období. Zpěv má také sjednotit účastníky a doprovodit
liturgický průvod k oltáři. Pokud se zpěv vynechává, recituje se
z misálu antifona.
Kněz pozdraví oltář hlubokou úklonou a políbí ho. Po vykonání
znamení kříže se snaží probudit ve společenství vědomí Boží
přítomnosti („Pán s vámi“).
Následuje uvedení do mše svaté. Po něm kněz vyzve věřící
k zamyšlení a lítosti nad hříchy. Celé shromáždění pak koná všeobecné
vyznání hříchů, které kněz zakončuje rozhřešením, které však nemá
stejnou účinnost jako svátost pokání (těžký hřích je třeba vyznat ve
svátosti). Úkon kajícnosti je možné nahradit kropením svěcenou
vodou. Kající úkon se završuje společným zpěvem Pane, smiluj se.
O nedělích, zasvěcených svátcích a dalších slavnostech se zpívá, popř.
recituje starobylý chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu. Jím vzdáváme
Bohu díky, oslavujeme Ho a prosíme.
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Závěrečným úkonem úvodu do bohoslužby je vstupní modlitba.
K ní jsou účastníci vybídnuti slovy „modleme se“. Všichni si mají
uvědomit, že stojí před Bohem, a v srdci posbírat své prosby a úmysly,
které chtějí přinášet k Nejsvětější oběti. Kněz se jménem všech obrací
s prosbou k Bohu a ostatní se k němu připojují svým „amen“, kterým
stvrzují svou účast na této modlitbě.
Reedice vydání Římského misálu Český misál Všeobecné pokyny 2008.

P. Pavel Sandtner

Projekty

Prosba z Hamer, kde se pomáhá dětem
Do azylového domu pro těhotné ženy v tísni právě nastoupila
mladá těhotná žena. Vyrůstala v dětském domově. Její matka o ni nestála,
otce ani nezná, a tak skončila v „ústavu“. Vyrůstala na místě, kde ji nikdo
nenaučil uvařit něco dobrého, nevedl ji k tomu, jak má správně hospodařit
s penězi… Nikdo ji nezakotvil v pravých hodnotách. A také neměla šanci
poznat, jak to vypadá, že ji někdo skutečně má rád. Skutečně, ne jen slovy
a prázdnými sliby. Dnes je těhotná, smutná a sama a čeká ji ještě dlouhá
cesta, než se skutečně postaví na vlastní
nohy a ponese odpovědnost za život
svůj i svého dítěte. Na této cestě učení
jsme tu pro ni a její dítě my
– pracovníci z azylového domu pro
těhotné matky v tísni.
Milí přátelé z přibyslavské farnosti,
ráda bych Vám představila dílo pomoci nenarozeným dětem,
na kterém naše organizace pracuje již osm let v Hamrech u Hlinska.
Když jsme před dvaceti lety začali přemýšlet, jak pomoci
nenarozeným v naší společnosti, došli jsme k závěru, že jim můžeme
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pomoci jen tím, že podpoříme jejich matky. Ženy, které se nacházejí
v tíživé situaci spojené s těhotenstvím. Od roku 2008 tedy provozujeme
azylový dům pro těhotné maminky a matky s dětmi.
Ne vždy si žena za svůj smutný příběh „může sama“, jak se
říká. Někdy se ocitne v tísni jen proto, že uvěřila člověku, který se
později ukázal jako nehodný důvěry. Nebo v dětství sama neměla
zázemí, které by jí ukázalo, jak se v životě dobře zařadit. Život jejího
nenarozeného dítěte je pak zbytečně ohrožen. Někdy se žena uchyluje
k potratu jen proto, že nemá nikoho, kdo by jí pomohl. Chtěla bych
proto také Vás přizvat k našemu dílu pomoci – pomoci nenarozeným.
Stává se, že žena do našeho azylového domu přijde bez
prostředků. Chvíli pak trvá, než získá dávky, na které má nárok.
Málokteré z našich klientek otec jejích dětí přispívá dobrovolně; často
se tyto otázky musí řešit soudní cestou. Pro situace, kdy se matka
dostane do tíživé situace a řeší ji s námi, využíváme ochoty dárců, kteří
přispějí praktickou pomocí.
Po dohodě s P. Sandtnerem se můžete podle vašich
možností zapojit do sbírky potravin. Maminkám a dětem pomohou
například tyto potraviny: přesnídávky ovocné i zeleninové, masové
konzervy, mléko sušené i trvanlivé, čaje dětské i obyčejné, luštěniny,
dětské piškoty, dětské sušenky, melta, granko, kakao, těstoviny, cukr,
mouku, rýží, olej, zavařeniny, kompoty, puding, instantní potraviny,
brambory, ovoce apod.
Sbírka trvanlivých potravin pro naše děti a jejich maminky
proběhne v sobotu 12. prosince 2015 v prostorách skautské klubovny
od 8 do 12 hodin. Děkuji jménem každého malého dítěte, kterému
pomůžete. Věřím, že Vám Pán, dárce života, odplatí Vaši dobrotu
a vnímavost.
Mgr. Pavla Glogarová, Hamry 107, 539 01 Hlinsko v Čechách
tel.: 733 125 261, email: glogarova@dlanzivotu.cz, www.dlanzivotu.cz
Pavla Glogarová
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Nadační fond Generace 21
Hlavním projektem NF G21 je úsilí
dostat do bezpečí do České republiky
křesťanské a jezídské rodiny s dětmi
a sirotky, jejichž životy jsou ohroženy
v Iráku a v Sýrii. Nadační fond G21 v těchto
dnech shromažďuje společně s dalšími
partnery nabídky na případné ubytování
rodin, finanční prostředky na náklady
spojené s tímto projektem a pokouší se nalézt
Jan Talafant
podporu v parlamentu a u příslušných úřadů.
(koordinátor projektu)
K tomuto účelu byl zřízen účet u GE
Money Bank č.: 216 459 128 / 0600. (Všechny dary přijaté na tento
účet budou použity výhradně na tento projekt. V případě, že se nepodaří
dostat uvedené uprchlíky do ČR, budou tyto peníze použity na efektivní
pomoc především pronásledovaným křesťanům přímo na Blízkém
východě. Na vyžádání zašleme všem dárcům potvrzení o přijetí daru pro
účely snížení daně z příjmu). Více informací na www.gen21.cz.
Proč?
Následující článek Dana Drápala z loňského září byl jedním
z několika impulsů, proč vznikla tato iniciativa našeho nadačního
fondu. Máme za to, že jeho poselství vysvětluje smysl i formu pomoci,
kterou se pokoušíme prosadit a podpořit.

Milosrdenství
Během druhé světové
války bylo povražděno několik
milionů židů. Dnes tomu říkáme
holokaust.
Utrpení
židů
pokračovalo – přinejmenším

v arabském světě – prakticky až
dosud. V zemích, v nichž byly
desetitisícové
či
statisícové
židovské menšiny (a to byla
většina zemí severní Afriky
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a Středního východu), živoří
poslední zbytky židů. Nedávno
jsem četl zprávu o posledním
židovi v Afghánistánu.
Likvidace
Likvidace židů v arabském
světě je prakticky dokončena.
Nyní nastává likvidace křesťanů.
Pokud nedojde k nějaké zásadní
změně – a na obzoru nevidím nic,
co by jí nasvědčovalo – budou
během této generace zlikvidovány
kdysi milionové menšiny v Sýrii
a Iráku. Zatímco alespoň část židů
mohla utéci do Izraele, křesťané
z Blízkého východu nemají kam.
Několik mých známých se
pokouší s tím něco málo udělat.
Byl jsem požádán, zda bych
nezískal nějakou podporu pro
myšlenku přijetí několika desítek
či stovek iráckých křesťanů do
České republiky. Oslovil jsem
jedno grémium – nebudu říkat
které, protože je to celkem jedno
– a slyšel jsem řadu rozumně
znějících argumentů, proč to
nejde. Má první vnitřní reakce
byla lítost, hněv a vztek. Nu, jsem
už několik desetiletí křesťanem
a věřím Písmu, v němž se mimo
jiné píše, že lidským hněvem
Boží spravedlnost prosadit nelze.
14

Volal jsem na různé strany, radil
jsem se s některými lidmi, a stále
lépe jsem chápal důvody, proč to
vlastně nelze. A přemýšlel jsem
o lidech, které obdivuji a kteří
to dokázali.
Lidé, kteří to dokázali
Mám na mysli Přemysla
Pittera, který v pětačtyřicátém
zřídil sirotčinec, v němž vedle
sebe žily děti židovské, německé
i české. On to dokázal! Ale jsem
si téměř jist, že kdyby svůj nápad
předem
předložil
nějakému
grémiu, určitě by mu to zatrhli.
Mám na mysli sira
Nicholase
Wintona,
který
zachránil stovky židovských dětí
z naší země. Jsem si téměř jist, že
se moc neptal na vyšších místech.
Jednal více méně na vlastní pěst.
Mám na mysli švédského
diplomata Raoula Wallenberga,
který
zachránil
stovky
maďarských židů. Jednal patrně
na
hraně
zákona,
ba
pravděpodobně za jeho hranou.
A nakonec za to zaplatil životem.
Mám na mysli „Báku“
(babičku), kterou jsem osobně
poznal. Stará Češka Alžběta
Husáková (pro místní Elisabet
Husak), která počátkem 90. let

zřídila
v Rovinji
na
Istrii
sirotčinec pro děti srbské,
chorvatské i muslimské. Tento
sirotčinec
naše
společenství
podporovalo, sám jsem tam byl.
Když se situace uklidnila, přišli
byrokrati a sirotčinec brzy skončil.
Milosrdenství na hraně zákona
Ono je milosrdenství snad
téměř vždy jaksi nelegitimní, tak
nějak na hraně zákona a předpisů,
ne-li až za ní.
Mám na mysli i Schindlerův
seznam. Nezkoumal jsem, do jaké
míry je tento film fikcí a do jaké
odpovídá realitě; pro to, co chci
napsat, to nemá rozhodující
význam. Schindler měl svůj
seznam lidí, jimž zachránil život.
Byla to kapka v moři – dalším
milionům
život
nezachránil.
Podobně jako my, kdybychom
přijali tři sta iráckých křesťanů,
nezachráníme další desetitisíce
a statisíce, kteří byli vyhnáni ze
svých domovů, kteří přišli o svůj
majetek a z nichž mnozí zemřeli
mučednickou smrtí. Kdybychom
se ale nechali uhranout vědomím
toho, co nedokážeme, možná
bychom malomyslně složili ruce
v klín. A myslím taky na jeden
dopis, jehož originál jsem viděl

vystaven
v
jeruzalémském
památníku holocaustu Jad Vašem.
Byl to dopis jistého amerického
senátora, který zdůvodňoval, proč
zamítá plán na přijetí dvaceti tisíc
židovských dětí z Evropy. Byl
plný
rozumně
znějících
argumentů. Také tam psal, že se
mu toto rozhodnutí nedělalo lehko.
Tyto děti skončily v Osvětimi.
Proč to vlastně píšu?
Vážím si velice lidí, kteří se
nenechali otrávit tím typicky
českým „to nejde“. Uvědomuji si,
že to byli vždy svým způsobem
solitéři, kteří šli proti proudu, moc
se druhých neptali a pohybovali
se mnohdy na hraně zákona. Byl
bych rád, kdybychom si jich
všímali a dokázali je ocenit,
a pokud je potkáme, abychom se
jim snažili pomoci. Musím vás
ale varovat: Tito lidé nejsou
dokonalí! Chcete-li je kritizovat,
určitě najdete řadu lidí, kteří vám
pohotově dodají materiál. Ostatně
na webu najdete hodně stížností
i kritiky i na Matku Terezu…
V našem velmi bezpečném
světě je vše spoutáno předpisy.
Ty bývají někdy nemilosrdné.
Zákon a milosrdenství jsou
mnohdy ve velkém napětí.
Milosrdenství přitom zpravidla
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bývá spjato s určitou
(zdravé) naivity.

dávkou

Můžeme s tím žít?
Nevím, co bych pro irácké
křesťany mohl udělat. Čím víc se
o tom dovídám, tím se cítím
bezmocnější. Musel jsem si ulevit
alespoň tímto článkem.
Někdy jsem si kladl otázku,
jak mohli někteří lidé vůbec dál

žít, když jely osvětimské pece
naplno. Ale teď si uvědomuji, že
my křesťané také žijeme, zatímco
naši bratři a sestry jsou
podřezáváni a křižováni. Lidé
žijící za druhé světové války
zpravidla ani netušili, že existuje
nějaká
Osvětim.
Já
mám
v počítači
obrázky
těch
křižovaných. Byly pořízeny jen
před pár týdny. Nedají mi spát.
září 2014, Dan Drápal

Dostupné z <http://www.gen21.cz/proc/> [cit. 2015-11-16]

Zpráva o situaci křesťanských uprchlíků v Iráku
V okolí Erbilu a Duhoku v severní části Kurdy ovládaného
Iráku se nachází větší množství různě velkých uprchlických táborů. Jejich
velikost se obvykle pohybuje mezi 40 až 150 rodinami
(tj. 200 až 1000 lidí). V námi navštěvovaných táborech žije
99 % křesťanů. Pocházejí z obcí a měst jako Mousel, Bartella, Qara Qosh,
Al Qosh a další, kde žila
většinová křesťanská populace.
Tábory
si
vedou
uprchlíci sami prostřednictvím
jimi vybraných zástupců.
Bývají dobře organizovány
a nevznikají tam zásadní
problémy kromě občasných
sporů, které jsou důsledkem
naprosté
nečinnosti
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přítomných. Lidé v táborech jen čekají a nemají nic na práci.
Všemožně se jim snažíme pomáhat, ale není to snadné. Tábory trpí
nedostatkem téměř všeho potřebného a bývá obtížné všem zajistit
potraviny. Vláda kurdské oblasti není schopna pomáhat všem, navíc
vede válku o přežití proti IS, který útočí ze všech stran.
Shromažďujeme dary a humanitární pomoc a prostřednictvím našeho
koordinátora Firase (fotografie na předchozí straně) předáváme
potraviny a další základní životní potřeby jednotlivým
rodinám. Situace uprchlíků je zoufalá. Přišli o všechno a nic nemohou
dělat. Jejich domovy leží na území ovládaném IS. Naděje, že by se
mohli vrátit domů, se blíží nule. Nyní jen přežívají zcela bez soukromí.
Dalším problémem je jazyková bariéra. Děti uprchlíků mluví
aramejsky, proto v oblasti, kde žijí Kurdové, nemohou chodit do školy.
Lékařská pomoc je minimální a omezuje se jen na nejnutnější případy.
V táborech je nouze o základní potřeby jako: potraviny,
oblečení, ubytovací kapacity… atd. Chybí zde zdravotní péče.
Uprchlíci k ní nemají přístup, protože nejsou v oblasti Kurdistánu
registrováni a většinou nemají doklady. Ti, kterým se podařilo doklady
zachránit, obdrží lékařskou péči jen v těch nejnaléhavějších případech.
Víme o mnoha rodinách, jejichž členové mají rakovinu. Za léčbu si
musí platit, ale je nákladná a platit nemají čím. Případná humanitární
pomoc z ČR by jim pomohla získat aspoň základní životní potřeby
a tolik chybějící lékařskou pomoc. Děti uprchlíků trpí podvýživou
a nedostává se jim strava potřebná k normálnímu růstu. Žena vpravo dole
přišla o celou svoji rodinu, trpí depresemi a nikdo jí nedokáže pomoci.
Mnohé děti jsou nemocné. Časté jsou infekce kůže a traumatické
potíže. Některé případy vyžadují okamžité léčení, ale nemocní zůstávají
bez pomoci. Přebývají tu kompletní rodiny, částečné rodiny, které přišly
o své nejbližší, i sirotci. Miminko na fotografii na následující straně
přežilo jediné ze své rodiny. Křesťané prchající z Mosulu ho našli cestou
mezi mrtvými těly.
V pronajatém domě, kde žije pět rodin, které však netuší, jak
zaplatí nájem. Děti byly nemocné, nedostávaly žádné mléko ani dětskou
stravu. Dvě z nich jsou sirotci. Některé ženy zůstaly samy. Nemají ani
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manžela ani otce ani matku.
V naší kultuře (a to včetně
křesťanské) je pro ženy
mnohem těžší přežít. Tyto
případy vyžadují zvláštní péči
a právě jim by pomohlo, kdyby
se mohly dostat do Evropy
a začít znovu – to by jim dalo
naději. Dalším příkladem je
George. Je jedním z lidí
zodpovědných za chod tábora, ve kterém žije. Jeho manželka má v hlavě
nádor. Už za léčbu utratil všechny peníze, co měli, ale potřebují v léčení
pokračovat. Bez další pomoci hrozí, že jeho žena zemře. Po operaci
zůstává zde. Domnívají se, že jejich synům se podařilo dostat do
Německa, ale nemají s nimi žádný kontakt. Žena, manželka Andryase
z Qara Qosh, se vrátila z nemocnice, kde jí museli odstranit kvůli
rakovině levý prs. Také potřebuje další lékařskou péči, kterou si její
rodina nemůže dovolit, protože o všechno přišla. Pomohli jsme mnoha
dalším rodinám v podobné situaci.
Salman Hasan, spolupracovník Gen 21
Dostupné z <http://www.gen21.cz/strucna-zprava/> [cit. 2015-11-16]

Přání

Pozdrav z Náchoda
Vážení přibyslavští farníci, milí přátelé,
s blížícím se koncem roku vás srdečně zdravím. Upřímně a ze
srdce vám děkuji za vše krásné, co jsme spolu během první poloviny
roku prožili. Děkuji za vaše milé dopisy, které jste mi při loučení
napsali, za vaše vřelá slova a za vaši podporu. Nezapomínám na vás.
Přeji vám pokojné prožití svátků vánočních a do nového roku
vám žehnám.
P. Zdeněk Kubeš
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Pozvánky

Betlémské světlo
To světlo ve tmě svítí a tma jej nepohltila. Jn 1,5
Betlémské světlo bude přivezeno v sobotu
19. 12. 2015 v 7.41 vlakem do Přibyslavi.
o Vlaková stanice ČD Přibyslav 7.41
o Městská knihovna Přibyslav 9-11 hodin
o Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele

Živý Betlém
Vážení čtenáři,
srdečně Vás všechny, i ty nejmenší, jménem města Přibyslav
zveme na malé předvánoční pozastavení a doufáme, že si najdete v tyto
dny chvilku na setkání s ostatními lidmi dobré vůle a strávíte tak pár
pěkných chvil v jejich společnosti.
Zveme vás 19. 12. 2015 na Živý Betlém do farní stodoly.
Program:
14.00 Doprovodný program (vystoupení mládeže, dílničky)
16.00 Zahájení
16.05 Rozsvícení vánočního stromečku
16.10 Příchod sv. Josefa a Panny Marie do města Betléma
16.20 Narození Ježíška
16.30 Příchod Tří králů a dary pro Ježíška
16.40 Rozdání dárečků našim dětem
16.55 Vánoční koledy – koncert
17.00 Pohoštění pro děti i dospělé (něco na zahřátí)
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Na co vše se ještě můžete těšit:
- na vystoupení mládeže z Přibyslavské a Nížkovské farnosti
- na vystoupení hudební skupiny FourC z Brna
- na dílničky pro děti
- na ochutnávku čajů
- na kováře
Děti se mohou těšit na dílničky, ve kterých si budou moci vyrobit
například ovečku, andílka, vánoční přáníčka, vánoční svícen nebo
ozdobit pár perníčků. Dále si tu budete moci zakoupit keramiku, čaje,
náušnice nebo perníčky. Těšit se můžete též na bohaté občerstvení.
Těšíme se na Vás, za pořadatele Irena Rezničenková

Pozvánka na Adventní koncert
V pondělí 21. 12. 2015 se v 18 hodin bude konat v kostele
Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi Adventní koncert ZUŠ
J. V. Stamice Havlíčkův Brod.
Na koncertu zazní Vánoční mše F Dur slovenského kněze
a skladatele P. Georgiuse Zrunka. Toto dílo je považováno za slovenskou
obdobu České mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Zrunek ve své kompozici
využívá kombinace latinského textu ordinária, doplněné o slovenské
lidové koledy a pastorely. Skladbu Vám přednese Dívčí pěvecký sbor
Prímadonky (um. ved. O. Štefáček) a Pěvecký sbor Limbora (um. ved.
J. Secký) za doprovodu Komorního smyčcového orchestru J. V. Stamice
(um. ved. T. Junová). Jako sólisté se představí Barbora Mičková,
Michaela Štefáčková a Michal Šenk, celé pod vedením Ondřeje Štefáčka.
Srdečně zveme Vás všechny, kteří si chcete zpříjemnit adventní
čas a podělit se s námi o radost s hudby.
Za účinkující Ondřej Štefáček
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Pro pobavení

Vtipy
Doktor,
architekt
a
programátor
diskutují o tom, které povolání je starší.
Už došli na samý počátek, k Rajské
zahradě. Doktor povídá: „Lékařská
profese je evidentně nejstarší, protože
Eva byla stvořena z Adamova žebra a to
byl
ohromný
chirurgický
výkon.“
Architekt zjevně nesouhlasí: „Vemte si
zahradu samotnou. Předtím byl jen
chaos a prázdnota, než Bůh stvořil onu zahradu a celý svět.
Takže Bůh musel být architekt.“ Programátor, který doteď jen
poslouchal, se ozývá: „To je hezký, ale odkud myslíte, že se vzal
ten chaos?!“
Tři kamarádi přišli k nebeské bráně a svatý
Petr se jich ptá, co by nejraději slyšeli od
svých příbuzných na pohřbu:
První: „Já bych chtěl slyšet, že jsem byl skvělý
doktor a dobrý otec rodiny.“
Druhý: „Já bych chtěl slyšet, že jsem byl
úžasný manžel a že jsem jako policista
zachránil životy mnoha lidí.“
Třetí: „Tak to já bych chtěl slyšet: Podívejte,
vždyť on se hýbe!“

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav v prosinci L. P. 2015
30. 11.
1. 12.

7.00
18.00

Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Za duše v očistci a na úmysl dárce
Za duše v očistci
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2. 12.
3. 12.
4. 12.
5. 12.

7.30
18.00
18.00
18.00

16.00

6. 12.

8.00
9.30
11.00
11.00
18.00

7. 12.

7.00
8.00

8. 12.

9. 12.
10. 12.
11. 12.
12. 12.

18.00
7.30
18.00
18.00
18.00
13.00
8.00

13. 12.

9.30
11.00
18.00

14. 12.

7.00
18.00
7.30

15. 12.
16. 12.
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Za Jana Zacha, živé a zemřelé z toho rodu
Nové Dvory
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran, duše v očistci
Za Vlastu Pelikánovou, Boží požehnání a celý rod
Kasalů a Pelikánů
Mikulášská mše svatá
Za děti a mládež
2. neděle adventní
Za Aloise Musila, živé i zemřelé z toho rodu
Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava a snachu Růženu
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Slavnost Panny Marie
Za Marii Rázlovou, sestru, bratra, švagra a rodiče z
obojí strany
Za Marii Sejkorovou a celý rod Sejkorů a Řezníčků a
duše v očistci
Olešenka
Za Jana a Marii Kasalovy
Za rodinu Koudelkovu a Evu Matičkovou
Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence
3. neděle adventní
Za Hausvaterovy, Schindlarovy, Vackovy, Sosnovy,
Pospíchalovy, Kučerovy a jejich rody
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Stankovou
Stříbrné Hory
Za farnost
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Za Miloslava Strašila, bratry a rodiče

17. 12.
18. 12.
19. 12.

18.30
18.00
18.00
7.00
8.00

20. 12.

21. 12.
22. 12.
23. 12.

9.30
11.00
11.00
18.00
7.00
18.00
7.30
18.00

24. 12.

16.00
24.00

25. 12.

8.00
9.30
18.00

26. 12.

8.00
9.30
11.00

27. 12.

8.00
9.30
11.00
18.00

Dolní Jablonná
Za Františka Petraše a syna Pavla
Za Jana Němce, rodiče a duše v očistci
Za Marii a Jaroslava Blažkovy a jejich rodiče
4. neděle adventní
Za Otakara Veselého, rodiče Novotných, Veselých a
jejich děti
Za Jana a Marii Pometlovy, dva syny, Josefa a
Růženu Tománkovy a oba rody
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Za Františku Pelikánovou
Česká Jablonná
Štědrý den
Za děti a mládež
Za farnost
Slavnost Narození Páně
Za rodiny Štefáčkovy, Elfmarkovy a duše v očistci
Za Františka Bořila a duše v očistci
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Za Josefa Jeřábka
Za Annu a Jindřicha Vlčkovy a ten rod
Žižkovo Pole
Svátek Svaté rodiny
Za rodiče Rázlovy, syna a snachu
Za P. Jana Cimburka a P. Jana Filipa
Stříbrné Hory
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na prosinec 2015
Náš nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším Ti v něm
své modlitby, práce, radosti i utrpení, ve spojení s Ježíšem Kristem,
který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu
světa. Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí
mně silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou
nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou
církve zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý Otec a naši
biskupové pro tento měsíc:
1. všeobecný úmysl:
Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha,
který se nikdy neunaví nám odpouštět.
2. misijní úmysl:
Za rodiny, zejména za ty, které trpí, aby v Ježíšově
narození nalezly znamení pevné naděje.
3. úmysl našich biskupů:
Aby Bůh slávy, Otec našeho Pána Ježíše Krista, osvítil
naše srdce a my pochopili, jaké poklady slávy skrývá
křesťanům jeho dědictví.
Eva Bártová
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