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27. prosince 2015 | XVI. ročník | leden

Slovo kněze

Běžte k dětem
„To bude pro vás znamením:
Naleznete děťátko zavinuté do plenek
a položené v jeslích.“ Pastýři uvěřili,
našli a uviděli: dítě zavinuté do
plenek. Znamení k nám mluví
dodnes a zvláště dnes. Dítě Ježíš se
domáhá našeho objetí. Vztahuje ruce
z jeslí, které slouží ke krmení
dobytka. Z nemocničních sálů na
potratových klinikách, v každém
dítěti, kterému není dovoleno se
narodit.
V každém
maličkém,
kterému něco důležité schází.
Odložili ho, nedali mu jíst, odepřeli
mu lásku, prodali ho na práci.
V dítěti, které žadoní o naši
pozornost a lásku. V našich dětech
doma, když nás naléhavě potřebují,
ale
my
jsme
zaneprázdnění
a přicházíme tak o možnost darovat
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podstatné v pravý čas. Vztahuje k nám ruce jako dítě dnes a denně.
Nešetřeme časem pro své i cizí děti. Velkoryse a marnotratně
zahrnujme děti, a zejména ty slabé, nikoli materiálními náhražkami, ale
láskou. Časem, pozorností, třeba i káráním, když je třeba. Najděme si
čas na jejich otázky, hry, problémy. Spolu s nimi se věnuje jejich
pracím a neskrbleme objetím, chválou a vděčností. Snad si
vzpomeneme na to, že i my jsme kdysi byli dětmi. A co se z nás stalo?
Co bylo, bylo. Narození Mesiáše před nás klade vždycky novou výzvu.
Co se ze mě stane? Skloňme se k dítěti, učme se od něho žasnout nad
krásou světa, nebojme se otázek a především vlastní bezbrannosti. Bůh
je naše záštita, jako děti jsme dobře věděli, co to znamená. Jako dospělí
se často mylně domníváme, že jsme tu záštitu ztratili. Není to tak. Bůh
Vám žehnej v Novém roce.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na měsíc leden
8. 1.
9. 1.
10. 1.
14. 1.
16. 1.
18.-25. 1.
23. 1.
24. 1.
28. 1.

Návštěva nemocných (P. Pavel město, P. Antonín DPS)
Tříkrálová sbírka Charity ČR
18.00 Tříkrálový koncert v kostele
15.00 Farní káva s hostem Petrem Galusem, Th.D.,
farářem ČCE, a jeho rodinou
19.00 Biblická hodina na faře
18.00 Setkání starší mládeže na faře
Týden modliteb za jednotu křesťanů
9.00 Mše svatá v době s pečovatelskou službou
10.00 Setkání ministrantů
18.00-20.00 Adorace
17.00 Ekumenická bohoslužba v Sázavě
19.00 Biblická hodina na faře

Mládež se setkává nepravidelně v pátek, informace v týdenních ohláškách.
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Liturgický kalendář

Sv. Anděla Mericiová
Svátek sv. Anděly Mericiové
slavíme 27. ledna. Zakladatelka řádu sv.
Voršily v Itálii se narodila 1. června 1474
poblíž italské Verony. Během dospívání
osiřela a spolu se sestrou ji vychovával
strýc. Její sestra však zemřela brzy a po
smrti svého strýce se Anděla ve svých 22
letech vrátila do rodného Desenzana, kde
se kolem ní začala shromažďovat skupina
děvčat, Anděla se věnovala jejich výchově,
učila je pracem užitečným v rodinném
Sv. Anděla Mericiová
životě a později založila řeholní řád.
zobrazena, jak vyučuje děti
Starala se o chudé a nemocné.
Jejím hlavním posláním byla snaha o obnovu rodin a tím i celé
společnosti skrze křesťanskou výchovu dívek a žen. Přála si, aby
rodiny odpovídaly Božímu řádu. Zemřela po krátké nemoci roku 1540.
Andělu Mericiovou kanonizoval papež Pius VII. roku 1807.
Sv. Anděla Mericiová je patronkou sester Voršilek a k jejím
atributům patří také schodiště či žebřík, neboť po návratu do
rodného místa měla vidění schodiště mezi zemí a nebem a na něm
mladé dívky. Hlas, který slyšela, ji vybízel k tomu, aby se věnovala
jejich výuce a výchově.
MODLITBA
Nebeský Otče, vyslyš nás pro zásluhy a na přímluvu svaté Anděly
Mericiové a obnov i s našimi nepatrnými schopnostmi své křesťanské
rodiny, tolik ohrožované mravním zlem. Učiň z nich své svatyně, v nichž
budou rodiče s vroucí láskou vždy přijímat děti a moudře je vychovávat,
aby se staly takovými, jakými je chceš mít. Prosíme o to skrze Krista
našeho Pána. Amen
Eva Bártová
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Život církve

Pouť důvěry, vstříc Božímu milosrdenství
I takto bychom mohli nazvat tuto modlitební
aktivitu pro Svatý rok milosrdenství v naší
královehradecké diecézi. Každý měsíc v určité dny
může být hostem ve vašem domě putovní obraz
Božího milosrdenství. Inspirovali jsme se Putovními
svatyňkami od Schönstattského hnutí v ČR, kterému
děkujeme za vstřícnost při využití této modlitební
aktivity. „Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství.
Tajemství křesťanské víry je patrně shrnuto v tomto slově.
Milosrdenství ožilo, stalo se viditelným a dosáhlo svého vrcholu
v Ježíši Nazaretském.„ (MV1). Když obraz přijmeme jako vzácného
hosta, může to být i taková naše malá duchovní obnova v rodině,
v duchu přání papeže Františka pro tento rok: „Zvláštním znamením
Svatého roku je pouť, protože je obrazem cesty, kterou se každý člověk
svým životem ubírá. Život je putováním a lidská bytost je viator,
poutník, který jde po cestě ke kýženému cíli. Také ke Svaté bráně
v Římě a kamkoli jinam bude každý moci podle svých sil vykonat pouť.
Bude to znamení skutečnosti, že také milosrdenství je cílem, kterého je
třeba dosáhnout a který vyžaduje závazek a oběť. Pouť je tedy
podnětem k obrácení: prostřednictvím Svaté brány se necháme
obejmout Božím milosrdenstvím a zavážeme se k tomu, bychom vůči
druhým byli milosrdní, jako je Otec k nám.“ (MV 14) Setkání kolem
obrazu Božího milosrdenství by se mohlo nést v tomto duchu.
A proto je důležité neustále oslavovat Boha, toho, jehož
„milosrdenství trvá navěky!“ (Ž136) Oslava, pouť a milosrdenství
jsou pilíři této duchovní obnovy.
Svatý rok milosrdenství
„Chceme tento jubilejní rok prožít ve světle Pánova slova:
Milosrdní jako Otec. Evangelista přináší Ježíšovo učení: Buďte
milosrdní jako je milosrdný váš Otec (Lk 6,36). Je to životní program,
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který je náročný a stejně tak plný radosti
a pokoje. Ježíšův pokyn je určen těm,
kdo slyší Jeho hlas (srov. Lk 6,27).
Abychom byli schopni milosrdenství,
musíme tudíž nejprve naslouchat Božímu
Slovu. To znamená obnovit hodnotu mlčení
při rozjímání Slova, které nám je určeno.
Takto lze rozjímat Boží milosrdenství
a osvojovat si je jako vlastní životní styl.“
(MV 13) Tato slova Svatého otce Františka
mohou být vstupní branou k tomu, jak prožít
tyto dny obnovy ve společenství s obrazem
Božího milosrdenství.

Pozvánka:

Ekumenická
bohoslužba
24. 1. v 17.00
Evangelický
kostel
v Sázavě

Z brožury Pouť důvěry v Královehradecké diecézi, vydané
Královehradeckým biskupstvím 23. 11. 2015, redakčně upraveno

Putování Božího milosrdenství
Praktické informace
Putovní obraz Božího milosrdenství putuje v rámci okruhu
deseti (nebo i méně) rodin. U každé zůstává cca tři dny (jednou
měsíčně) na důstojném místě v domácnosti, kde se rodina běžně přes
den vyskytuje. Po dobu návštěvy se rodina i jednotlivci snaží najít si
chvíli čas na Boha, nejlépe společně.
K obrázku je také brožurka, která se předává spolu s ním,
a v níž jsou návrhy modliteb i podrobné vysvětlení spirituality této
duchovní „poutě“.
Pokud byste měli zájem, zapište se v sakristii. Po Novém roce
dáme dohromady okruhy rodin a domluvíme systém předávání
obrázku. Po domluvě je možné se do okruhu zapojit i z něho vystoupit.
P. Pavel Sandtner
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Odpustky v Roce milosrdenství
Svatý rok milosrdenství se má stát velkou příležitostí k setkání
každého člověka s Božím milosrdenstvím, „živou zkušeností s blízkostí
Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, a aby se tak
posilovala víra každého věřícího a on aby o tom dokázal ještě účinněji
vydávat svědectví.“ (Dopis papeže Františka předsedovi Papežské rady
pro novou evangelizaci arcibiskupu Rino Fisichellovi)
Odpustky vázané na Svaté brány
Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí k získávání
odpustků pro sebe nebo pro duše zemřelých. Papež František uvádí
běžné podmínky pro získání odpustků, které známe např. z modliteb za
zemřelé, ale připojuje ještě další dvě podmínky.
- vykonat sv. smíření
- účastnit se mše svaté a přijmout svaté přijímání
- pomodlit se za Svatého otce a na jeho úmysly, které nosí ve
svém srdci pro dobro církve a celého světa (např. Otče náš
a Zdrávas Maria)
Tyto tři výše uvedené podmínky lze vykonat řadu dní před tím či
po tom, kdy je vykonán předepsaný odpustkový úkon, nicméně je
vhodné, aby svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže byly vykonány
v ten den jako odpustkový úkon (Enchiridion odpustků P20 § 3).
- na daném místě se pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry
Papež ale do podmínek vložil ještě další dva body:
- jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení vykonat
krátkou pouť ke Svaté bráně (podle fyzických možností
každého člověka)
- zamyšlení či rozjímání na téma milosrdenství
Arcibiskupství pražské: Odpustky v roce milosrdenství.
Dostupné z <http://www.apha.cz/odpustky-v-roce-milosrdenstvi> [cit. 2015-12-10]
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Papež František

Dovolím Bohu, aby mě měl rád?
„Lid, který chodil ve tmě,
vidí veliké světlo, obyvatelům
země vzchází světlo“ (Iz 9,1).
„Najednou u nich stál anděl Páně
a sláva Páně se kolem nich
rozzářila“ (Lk 2,9). Takto nám
liturgie této svaté vánoční noci
představuje Narození Spasitele:
jako světlo, které prostupuje
a rozptyluje tu nejhlubší temnotu.
Pánova přítomnost uprostřed Jeho
lidu odnímá tíhu porážky a chmur
otroctví a nastoluje radost a veselí.
Také my jsme tuto požehnanou
noc přišli do Božího domu
procházejíce
temnotami,
jež
obestírají zemi, avšak vedeni
plamenem víry, která osvěcuje
naše kroky, jsme oživováni nadějí,
že nalezneme „veliké světlo“.
Otevřenost srdce nám také umožní
rozjímat o zázraku onoho dítěteslunce, které rozjasňuje horizont
shůry. Původ temnot, které
obestírají svět, se ztrácí v noci
časů. Pomysleme na onu ponurou
chvíli, kdy byl spáchán první
zločin
lidstva,
když
Kain
zaslepený závistí vztáhl ruku proti
bratru Ábelovi (srov. Gen 4,8).

Tak byl běh věků poznamenán
násilím,
válkami,
nenávistí
a svévolí. Avšak Bůh, který vložil
svá očekávání do člověka, kterého
učinil ke svému obrazu a podobě,
čekal. Bůh čekal. Čekal tak
dlouho, až se zdálo, že možná
rezignoval.
Nemohl
však
rezignovat, nemohl zapřít sám
sebe (srov. 2 Tim 2,13). Tváří
v tvář zkaženosti lidí a národů tedy
stále
trpělivě
čekal.
Boží
trpělivost! Jak nesnadné chápat
trpělivost, kterou s námi má Bůh.
Světlo rozrážející tmu nám
během dějin zjevuje, že Bůh je
Otec a že jeho trpělivá věrnost je
mocnější než temnoty a zkaženost.
V tom spočívá zvěst vánoční noci.
Bůh nezná hněv a netrpělivost;
jako
otec
z
podobenství
o ztraceném synu neustále vyhlíží
v dálce svého vracejícího se syna.
Trpělivě celé dny. Boží trpělivost.
Izaiášovo
proroctví
zvěstuje
příchod velikého světla, které
pronikne temnotu. Rodí se
v Betlémě a je přijato milujícíma
rukama Marie, Josefovým citem
a úžasem pastýřů. Když andělé
7

oznamují
pastýřům
narození
Vykupitele, činí tak těmito slovy:
„To bude pro vás znamením:
Naleznete děťátko zavinuté do
plének a položené v jeslích“ (Lk
2,12). Tímto „znamením“ je
právě Boží pokora, pokora Boží
dovedená do krajnosti; je to láska,
s níž na sebe Bůh onu noc vzal
naši křehkost, naše utrpení, naše
úzkosti, naše touhy a naše
omezení. Poselství, které všichni

očekávali a které v hloubi své duše
hledali, nebylo nic jiného než Boží
něha, Bůh, který na nás hledí
přívětivýma očima a přijímá naši
ubohost, Bůh zamilovaný do naší
maličkosti. Tuto svatou noc, když
rozjímáme o Dítěti Ježíši právě
narozeném a položeném do jeslí,
jsme pozváni se zamyslet. Jak
přijímáme tuto Boží něhu?
Nechám se od Boha dostihnout,
obejmout anebo Mu bráním se
přiblížit? „Já hledám Boha“
– mohli bychom namítnout.
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Nicméně,
nejdůležitější
není
hledat Jej, nýbrž nechat se od
Něho hledat, nalézt a pohladit
s přívětivostí. Toto je otázka,
kterou nám toto Dítě klade svojí
přítomností: dovolím Bohu, aby
mne měl rád?
A dále: máme odvahu
přijímat s jemnocitem svízelné
situace a obtíže těch, kdo jsou
vedle nás, anebo dáváme přednost
neosobním řešením, která jsou
možná efektivní, ale postrádají
evangelní vřelost? Jak velice
dnešní svět potřebuje něhu! Boží
trpělivost, Boží blízkost, Boží něha.
Křesťanova odpověď se
nemůže lišit od té, kterou dává
Bůh naší nepatrnosti. Životu je
třeba čelit dobrotou a mírností.
Když si uvědomíme, že Bůh je
zamilován do naší nepatrnosti
a sám se stává maličkým, aby se
s námi mohl lépe setkat,
nemůžeme mu neotevřít svoje
srdce a prosit jej: „Pane, pomoz mi
být jako ty, daruj mi milost něhy
v těch nejtvrdších životních
okolnostech, daruj mi milost
spřízněnosti tváří v tvář každé
nouzi, mírnosti v každém konfliktu.
Drazí bratři a sestry,
rozjímejme v této svaté noci
o jesličkách: „lid, který chodil ve

tmě, uvidí veliké světlo“ (Iz 9,1).
Uviděli jej obyčejní lidé, lidé
připravení přijmout Boží dar.
A naopak jej neviděli arogantní,
pyšní a ti, kteří stanovují zákony

podle svých osobních kritérií, ti
kteří se uzavírají do sebe. Hleďme
na jesličky, modleme se a prosme
Panenskou Matku: „Ó, Maria,
ukaž nám Ježíše!“

Homilie papeže Františka z vánoční mše, bazilika sv. Petra
Dostupné z <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21259> [cit. 2015-12-05]

Nabídky a prosby

Farářoviny
Proč nese nový farní měsíčník název Římsa?
Hledal jsem nějaký čas zkratku nebo piktogram, který by nějak
vystihoval směřování farnosti, jako je naše. Název má být na jedné
straně odkazem na skutečnost, že jsme ŘÍMSkokatolická fArnost,
obrázek odkazuje na Přibyslav i chrám Narození Jana Křtitele.
Název v sobě nese také odkaz na význam slova římsa, jako rozhraní.
Rozhraní mezi světy. Přepadnout přes římsu může znamenat smrt.
Naopak udržet se na úzké římse správné cesty je dřina a umění. Takže
i konkrétní obraz kostelní římsy zde hraje svou roli.
Chci moc poděkovat firmě ACO Industries, k. s. za její dobročinnou
podporu našeho listu.
Vaše dotazy a připomínky
V rubrice Farářoviny bych rád dal prostor i vašim otázkám či
připomínkám, a reagoval na ně. Neznamená to, že budu reagovat na
všechno, ani z toho nevzniká právo vyžadovat uveřejnění svého dotazu.
Nebylo by to ani technicky možné. Právo výběru si tedy vyhrazuji
pro sebe.
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Moje radosti
Mám velikou radost z toho, že máme při bohoslužbách v chrámu Páně
mladé rodiny s dětmi. Nemyslím, že by trocha dětského pláče mohla
bohoslužbu znehodnotit. Ani nějaké to přeběhnutí. Ale plně se spoléhám
na to, že rodiče správně vyhodnotí situaci a ve chvíli, kdy už nikdo nic
neslyší, vezmou svou ratolest na kratičkou uklidňující procházku před
kostel. Nebo dítě zvládnou, když začne před oltářem tančit a strhává na
sebe pozornost. Nakonec reproduktor je i u vchodu. Opravdu to říkám
s tím, že mám děti rád. Snad mi rozumíte. Děti mají sklon se předvádět.
Stahovat na sebe pozornost. To klade velké nároky na rodiče, kteří se
dítěti musí po dobu bohoslužby intenzivně věnovat. I na úkor svého
prožitku. Děti jako dospělí bychom se při bohoslužbě měli snažit o to,
aby ve středu událostí zůstal Ježíš. Ve slově, když se čte (děti mají rády
obrázky), v jeho oběti na oltáři (třeba i komentované potichu do ouška
dítěte). Jako není dobře poutat na sebe pozornost pro dospělého, tak ani
pro naše děti. Při mši svaté věnujeme pozornost Ježíškovi, tomu co se
děje - řekněte to dětem. Můžete s sebou vzít knížku, křížek, kalíšek, aby
děti mohli snáze zůstat po svém přitom, co se děje. Jistě na něco
přijdete, co děti udrží u „tématu“. Rohlík nebo chrastítko to asi nebude.
Ale vzít s sebou na bohoslužbu panenku nebo oblíbeného tučňáka to je
prima nápad. Děti na něj mohou dávat pozor, aby nezlobil. Děvčata
mohou panenky na bohoslužbu připravit. Takové hračky odkazují na
bytosti, které miluje Bůh. Jen si je prosím po bohoslužbě odneste. Snad
mi porozumíte a nebudete se zlobit.

Odpolední požehnání Nejsvětější svátostí
S novým liturgickým rokem nám o nedělích přibylo svátostné
požehnání. Každou neděli od 14.30 se můžeme setkat s živým
Ježíšem v Eucharistii. Vyznáním lásky ve zpívaných litaniích
k Nejsvětějšímu Srdci a zásvětnou modlitbou. Vrcholit bude tato
pobožnost svátostným požehnáním, Jste srdečně zváni.
P. Pavel Sandtner
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Vzděláváme se

Průvodce bohoslužbou
Bohoslužba slova
Tato část mše je tvořena čteními z Písma svatého proloženými
zpěvy a mlčením; homilií, vyznáním víry a přímluvami. Na Ježíšovu
přítomnost ve slově tedy odpovídáme tak, že si slovo osvojujeme právě
prostřednictvím naslouchání, mlčení, zpěvů, odpovědí a vyznáním víry.
Plodem vyznání pak je touha podělit se o Boží požehnání a obrátit se
k Bohu v potřebách církve a spásy světa.
Mlčení
Bohoslužba slova se má slavit takovým způsobem, který vede
k rozjímání. Mlčení má proto svoje důležité místo. Vytváří prostor pro
to, aby slovo mohlo „zapadnout“ na úrodnou půdu. Aby doznělo ve
ztišení před Pánem. Proto je také třeba se zásadně vyhnout
uspěchanosti jak na straně sloužícího kněze, tak na straně věřících.
Bohoslužba je vrcholem dne, v ní jde o naši spásu, na to bychom si
měli udělat dost času. V bohoslužbě mohou být zařazeny chvíle ticha
před začátkem bohoslužby, po čteních i homilii.
Biblická čtení
Přednášet čtení je tradičně úkolem přisluhujících. Čtení
přednáší lektor. Svojí odpovědí na lektorovo zvolání po přečtení textu
prokazujme poctu Božímu slovu, které s vírou a vděčností přijímáme
(„Bohu díky“). Vrcholem slavení bohoslužby slova je čtení evangelia.
Jemu se prokazuje nejvyšší úcta. Před čtením evangelia je pro kněze
předepsána zvláštní modlitba. Po výzvě kněze „Pán s vámi“ stvrzují
věřící svou odpovědí Ježíšovu přítomnost v jeho slově „I s tebou“. Při
naslouchání evangeliu stojíme a vyznáváme tak svou víru, že k nám
mluví Kristus. Dávám také najevo zvláštní úctu, které se v našem
společenství těší Ježíšovo slovo.
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Responsoriální žalm
Zpěv má velký význam a jeho
posláním je napomáhat rozjímání o Božím
slově. Proto navazuje na 1. čtení a je zapsán
přímo
v lekcionáři.
Zesiluje
účinek
slyšeného v našem srdci.

Citát měsíce:

Já ti
pomohu,
praví Bůh.

Aklamace před evangeliem
Před evangeliem se zpívá aleluja
Iz 41,14
(u nás v kostele prozatím ne, ale je to
v jednání…). Tímto úkonem vítáme Pána,
který k nám bude promlouvat. Zároveň tak vyznáváme svou víru
v Něho. Zpívá se vždy ve stoje. Zpívá se celoročně vyjma postní doby.
Pokud se aleluja nebo verš před evangeliem nezpívá, může se vynechat
(to je aktuální případ naší farnosti).
Homilie
Homilie neboli kázání na biblické či mešní texty, je povinná
o nedělích a zasvěcených svátcích. V ostatních dnech se doporučuje,
zejména v době adventní, postní a velikonoční. Homilii může pronášet
kněz nebo jáhen, kanonické právo zakazuje, aby kázání pronášel laik. Po
homilii má být chvíle mlčení.
Vyznání víry
Cílem vyznání je, abychom jako shromážděný Boží lid
odpověděli na Boží slovo zvěstované skrze čtení a vykládané v homilii,
a abychom si připomněli velká tajemství víry bezprostředně před jejich
slavením v bohoslužbě oběti.
Přímluvy
V přímluvách, nebo také v modlitbě věřících se uplatňuje
křestní kněžství věřících, když se ve jménu Ježíšově obracejí k Bohu
s prosbami za spásu všech lidí. Přímluvy mají obsahovat čtyři základní
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okruhy. Za potřeby církve, za státní představitele a spásu světa, za lidi
v nesnázích a za místní společenství.
Reedice vydání Římského misálu Český misál Všeobecné pokyny 2008.

P. Pavel Sandtner

Ze života farnosti

Jaké bývaly Vánoce v přibyslavském kostele
Muzikantské generace minulé, přítomné a budoucí.
Protože jsem pamětníkem, mohu říci jedním slovem: Slavné.
Navzdory těžkým časům pro Církev i věřící v letech před Listopadem 1989.
Doktor Sedláček dirigoval, jeho paní zpívala sopránová sóla,
pan zahradník Grič zpíval tenorová sóla, pan Kubíček, restauratér
(znárodněný, jak jinak), zpívával nádherným basem sóla basová. Ve
sboru bývalo nejméně dvanáct žen a deset mužů. Zpíval i můj tatínek
(kterému by letos bylo 101 let) ad maiorem Dei gloriam, generace
první. Když přibyly ještě nějaké smyčce, dechy a basa, nebylo na kůru
k hnutí. Dávaly se zpívané mše, většinou koledové, ale také různé
skladby pro sbor. Rybova Hej mistře se prováděla také. Pro soprány
trochu vysoko. Tak ji pan regenschori Pavlík o tercii sundal.
Když jsem se naučil trochu hrát na housličky, vzal mě pan
regenschori Pavlík někdy v letech šedesátých do prádla a tak jsem
začal hrát v kostele. Zpočátku jen jednoduché houslové party
s varhanami a sborem, ale postupně jsem se vypracoval na
doprovazeče sólistky, paní Miloslavy Sedláčkové, v Gounodově
Ave Maria, a v Rybově Rozmilém slavíčku. K dokonalosti – na mé
straně - to mělo daleko, to vím dnes. Už jsme rozmazleni digitálními
nahrávkami špičkových umělců. Tehdy, podle nejrůznějších
svědectví, se to lidem líbilo.
Jak čas plynul, naučil jsem se hrát na pozoun a pan Pavlík si
vymyslel trombonové sólo při půlnoční mezi jednotlivými slokami
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závěrečné písně Narodil se Kristus Pán. Taky je sám zkomponoval
a napsal, on psal noty krásně, kaligraficky a stohy jeho rukou psaných
not do dneška v archivu chrámové hudby jsou. Byla to jednoduchá
fanfára v tónině písně, F-dur. Ale na kůru mi to nedovolil hrát, musel
jsem hrát na schodišti na kůr, za zavřenými dveřmi, prý aby to nebylo
tak silné. Vnitřně jsem s tím nesouhlasil, byla to opravdová rarita.
Vždyť víme, že žestě hrají v kostelích naplno a je to velmi působivé.
Pan Pavlík to tak chtěl. A tak na jeho přání hlas pozounu ohlašoval
Kristovo narození v Přibyslavi o půlnoční nesměle a zdáli... Kdo ví,
zda to tak není správnější, protože pokornější?
To moje hraní v kostele byla taková náplast za neministrování,
které mně maminka z obavy, že budu zlobit, nikdy nedovolila. Hrál
jsem rád. Po dvou desítkách let, kdy jsem se musel pro jiné povinnosti
a jiné starosti věnovat jiným úkolům, jsem se k tomu začátkem
osmdesátých let, z iniciativy varhaníka pana Josefa Karla, vrátil.
A hráli jsme pěkné kusy: Ave Maria od Schuberta i Gounoda/Bacha,
hodně barokní hudby, Haendela, Vivaldiho, Correliho, Marcella,
Bacha a jiných... K větší cti a slávě Boží, ad maiorem Dei gloriam,
generace druhá.
Václav Pometlo, kostelník, dělával po mnoho desetiletí na
Vánoce v přibyslavském kostele nejen celkovou překrásnou vánoční
výzdobu, ale stavěl i jesličky, pokaždé s úžasným vkusem a pokaždé
jinak. Hodně přírodních materiálů, mech a sláma a pařezy a borové
větve. Figurky v tom Betlémě jsou stejné, jako byly v době, kdy jsem si
musel stoupat na špičky jako malý kluk, abych zahlédl slona
a velblouda, kteří se mi líbili nejvíc... Jednoho roku, snad 1986 udělal
Václav jesličky na kruhovém podstavci na kolečkách. Při vánoční
besídce dětí na svátek svatého Štěpána se s nimi odjelo doprostřed
kostela, děti utvořily půlkruh a zpívaly koledy a Tomáš je statečně,
zpaměti a s vervou doprovázel.
Pan Pavlík zemřel, pan Karel odešel do Ledče nad Sázavou
a najednou nebylo v Přibyslavi varhaníka. V hraní na varhany - pouze
na manuál - se střídaly žačky z hudební školy. Naskytla se ale možnost
vozit někoho do učení varhanní hry do Křížové – Krucemburka
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k páteru Břízovi, autorovi mešního ordinária, který jako řeholník
nesměl vykonávat kněžskou službu a bydlel tam u sestry. Zájem
projevil náš Tomáš, tehdy devítiletý, který se učil na housličky. Otec
Bříza varhany i stavěl a věnoval se úpravám mešních písní pro
začátečníky. Byla to krásná léta i přesto, že v zimě bylo umění
s trabantem do Křížové a zpět vůbec ve zdraví dojet. Po několika měsících
si Tomáš troufl začít hrát v Přibyslavi. Zpočátku jsem dělal u varhan
Tomášovi nohy, když hrál jen manuál a já pedál, protože on zpočátku na
pedál nohama nedosáhl... Ale příští Vánoce už varhany hřměly i s pedály.
K větší cti a slávě Boží, ad maiorem Dei gloriam, generace třetí.
Pevně doufám, že se ještě dožiji, až na přibyslavský kůr
nastoupí mezi muzikanty generace čtvrtá. Vždyť se už připravuje, aby
dál zpívala a hrála k větší cti a slávě Boží, ad maiorem Dei gloriam.
Aby Vánoce v přibyslavském kostele byly slavné tak, jak bývaly po
celých šedesát let, na něž smím s vděčností Pánu vzpomínat.
Pavel Jajtner, Advent MMXV

Poděkování

Sbírka pro Azylový dům pro matky s dětmi
v Hamrech
Jménem azylového domu pro maminky
v tísni v Hamrech děkujeme všem farníkům
i občanům Přibyslavi. Díky Vaší potravinové
pomoci jsme zásobeni minimálně na půl
roku. Vaše potraviny pomohou maminkám
k překonání tíživé životní situace.
Přejeme všem pokojný čas adventu a krásné Vánoce
s narozeným Ježíškem.
Mgr. Pavla Glogarová, vedoucí azylového domu
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Pozvánky

Brány milosrdenství v diecézi
V naší diecézi můžete projít Bránou milosrdenství v Hradci
Králové v katedrále Svatého Ducha, která byla otevřena 13. prosince.
Samotného otevření dalších Svatých bran v diecézi se můžete ještě
zúčastnit na samém počátku roku 2016 a to:
o 1. ledna 2016: Luže, Poutní kostel Panny Marie Pomocnice na
Chlumku (9.30)
o 1. ledna 2016: Želiv, kostel Narození Panny Marie (10.30)

Tříkrálová sbírka
V lednu se uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka,
kterou pořádá Charita České republiky. Na
Královéhradecku se bude koledovat od 1. ledna do 10. ledna.
Každý rok v lednu koleduje v českých městech a vsích na
čtyřicet tisíc koledníků v kostýmech Tří králů. V návaznosti na lidovou
tradici chodí od domu k domu nebo koledují v ulicích. Ze sbírky
Charita ČR celoročně pomáhá těm, kdo si sami pomoci nedokáží.

Týden modliteb za jednotu křesťanů
V týdnu 18.-25. ledna 2016 proběhne týden
modliteb za jednotu křesťanů. Mottem společných
modliteb je citát Povoláni hlásat mocné skutky Páně.
Tentokrát budou věřící spojovat modlitby za to,
aby jako křesťané naplňovali poslání hlásat mocné
skutky Boží. To nemají jen kněží a kazatelé, ale každý, kdo zakusil něco
z Boží dobroty a lásky, má být svědkem v místech, kde žije a pracuje.
Hlásání skutků Božích je poslání celé církve. Spojme se v modlitbách
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a přejme si, aby nejen v tomto týdnu, ale po celý rok 2016 platila slova
papeže Jana Pavla II., že ekumenismus „není ani pohlcení, ani splynutí,
ale setkání v pravdě a lásce“.
Text pro týden modliteb pro jednotu křesťanů.
Dostupné z <http://tisk.cirkev.cz/z-domova/text-pro-tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu2016/> [cit. 2015-12-05]

Pro pobavení

Vtip
Přítel byl tuhle na velikonoční mši v kostele. Když odcházel, zastavil ho
u dveří kněz a povídá:
„Měl byste se přidat k armádě Páně.“
„Ale já už v armádě Páně jsem!“
„Jo? A jak je možné, že vás vídám jen o Vánocích a o Velikonocích?“
„Já jsem totiž v tajné službě.“

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav v lednu L. P. 2016
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

Svátek Mláďátek, mučedníků
7.30
18.00
7.30
16.00

8.00
1. 1.
9.30
18.00
2. 1.

7.00

Za Františku Fouskovou
Na poděkování
2016
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Na poděkování za dar společné cesty s prosbou o
požehnání a dary Ducha svatého
Za Vladimíra, Josefa a Žofii Bukovských
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve
Za Václava a Sebastiána Miškovských s prosbou
o požehnání
17

Slavnost Zjevení Páně
3. 1.

4. 1.
5. 1.
6. 1.
7. 1.
8. 1.
9. 1.

8.00
9.30
11.00
11.00
18.00
7.30
8.00
7.30
18.00
18.00
18.00
7.00
8.00

10. 1.

11. 1.
12. 1.
13. 1.
14. 1.
15. 1.
16. 1.

9.30
11.00
18.00
7.30
18.00
7.30
18.30
18.00
18.00
7.00

Za Miloslava Strašila, rodiče a dva bratry
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Za rodiče Bencovy, Horkých a oba rody
Za Stanislava Špinara, jeho rodiče a tetu Kateřinu
Nové Dvory
Za Marii a Karla Peřinovy, Bohuslava Solničku
Za Miloslava Kořínka, živé a zemřelé z toho rodu
Svátek Křtu Páně
Za Josefa Doležela, rodiče, sestru Marii a Josefa
Landsmana
Za Milušku Urbanovou a oboje rodiče
Stříbrné Hory
Za farnost
Za rodinu Kunstarovu
Olešenka
Za Josefa Tomenendála, jeho rodiče a celý rod
Za Annu a Josefa Vlčkovy
2. neděle v mezidobí

8.00
9.30
17. 1.
11.00
11.00
18.00
18. 1.
19. 1.
18

7.30
18.00

Za Vlastu a Miloslava Kasalovy, dceru Ludmilu,
syna Miloslava, ten celý rod a rod Řezníčků a d. v o.
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Za Alenku Šnekovou a rodiče

20. 1.

7.30
18.30

21. 1.
22. 1.
23. 1.

18.00
18.00
7.00
8.00

24. 1.

25. 1.

9.30
11.00
18.00

18.00

27. 1.

7.30
18.00

29. 1.
30. 1.

18.00
18.00
7.00
8.00

31. 1.

Stříbrné Hory
Za farnost
Svátek Obrácení sv. Pavla apoštola

7.30

26. 1.

28. 1.

Dolní Jablonná
Památka sv. Anežky Římské,
panny a mučednice
Za Anežku Horskou, jejich syny a celý rod
Za Josefa a Marii Sedlákovy a duše v očistci
Za P. Karla Filipa, rodiče a sourozence
3. neděle v mezidobí
Za rodiče Kamarádovy, Wasserbauerovy, vnuka
Josefa a oba rody

9.30
11.00
18.00

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše
v očistci
Česká Jablonná
Památka sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve
Za Emílii a Františka Pometlovy, rodiče, sourozence,
dceru Boženu a manžela
Za Marii Ledvinkovou
4. neděle v mezidobí
Za Viléma Podrázského, rodiče z obojí strany a bratra
Romana
Za rodiče Lehrovy, Bořilovy, jejich děti a vnuka
Lukáše
Stříbrné Hory
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na leden 2016
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:
Aby upřímný dialog žen a mužů odlišných náboženství přinášel ovoce
míru a spravedlnosti.
2. misijní úmysl:
Aby se prostřednictvím dialogu a bratrské lásky s přispěním Ducha
Svatého překonala rozdělení mezi křesťany.
3. úmysl našich biskupů:
Ať se ve Svatém roce milosrdenství umíme společně modlit
s nekatolickými křesťany a naslouchat slovu Božímu s vědomím
vlastních chyb a hříchů a s lítostí nad nimi.
Eva Bártová
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Vychází za technické podpory firmy ACO Industries k.s., Přibyslav
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