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Slovo kněze

Když už člověk jednou je
Člověk je ze své podstaty
poutníkem. Potřebuje znát odpovědi
a rozlišit kdo je, kam má jít a kam
skutečně jde. Jak říká Werich: Když
už člověk jednou je, tak má koukat
aby byl, a když kouká, aby byl a je,
tak má být to, co je, a nemá být to, co
není, jak tomu v mnoha případech je.
Bez ztišení a pohledu dovnitř se naše
putování podobá bloudění. Stěží tak
objevíme
smysl
své
cesty
a prožijeme nejzákladnější povolání,
totiž že jsme Bohem milováni.
Potřebujeme s Ním navázat dialog.
Abychom to dokázali, musíme
zastavit svojí samomluvu. Odpoutat
se od svých naučených vzorců
jednání, slov, myšlenek a zvyků.
Vzdát se absolutní kontroly nade
vším a nechat se Bohem provokovat
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k tomu, abychom četli mezi řádky. A z knihy stvoření, vztahů,
obyčejných událostí i z Písma samotného vyčetli podněty k dialogu
s Ním i lidmi. Postní doba je příležitostí, v níž se můžeme pokusit
svoje zvykové hranice a kruhy překročit. Zůstat
v tichu, nechat zaznít otázky a začít hledat
odpovědi, případně ty své osvědčené trochu
zrevidovat. Překročím sám sebe. Udělám, co dělám
tak nerad, něco si odepřu, podělím se, ztiším, i když
se mi tolik nechce. Udělám si řád a nebudu žít
v chaosu. Půjdu se projít a nebudu přitom pracovat.
Budu více spát a odpočívat. Pokusím se věci
dotahovat do konce. Vezmu do ruky Bibli, nebo jinou knihu. Podívám
se do televizního programu a nebudu se dívat na všechno bez
rozmyslu. Nebudu toho dělat tolik, ale neopomenu to podstatné. Méně
je často více. Vzpomenu na svého Pána. Všimnu si druhého a prokážu
mu úctu, lásku a pochopení, jako by to byl sám Kristus! Dám mu svůj
čas a lásku, kterou si dlužíme na všechny strany. Půjdu ho navštívit.
Třeba se moje kruhy rozruší. Požehnané postní snažení.
P. Pavel Sandtner
Pastorační plán

Akce na měsíc únor
7. 2.
10. 2.
14. 2.
21. 2.
27. 2.
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14.00-16.30 Dětský karneval na faře
Změněné pořadí nedělních bohoslužeb:
08.00 8.30; 9.30 10.00; 18.00
Popeleční středa (bohoslužby 8.00 a 18.30)
Změněné pořadí nedělních bohoslužeb:
08.00 8.30; 9.30 10.00; 18.00
13.30-17.00 Duchovní obnova farnosti s jáhnem Janem
Špilarem: Jak hořet a nevyhořet! v sále na faře;
Sbírka Svatopetrský haléř
18.00-20.00 Adorace v kostele

Liturgický kalendář

Sv. Roman

Svátek sv. Romana slavíme 28. února. Romanus se narodil ve
francouzském Burgunsku do chudých poměrů. Část svého života žil
v lyonském klášteře, později si v Jurských horách postavil chatrč a žil
asketickým životem. Modlil se a věnoval
se duchovní četbě. Obdělával část země kolem
své chatrče.
Spolu se svým bratrem založil dva
kláštery. Sám se stal opatem v jednom z nich.
Oplýval laskavostí a mírností. Tím se lišil od
svého bratra Lupicína, který se stal stejně jako
bratr opatem a byl také prohlášen za svatého
(jeho svátek si připomínáme 21. března).
I jejich sestra se zasvětila řeholnímu životu:
stala se abatyší kláštera v Braune, k jehož
založení bratři přispěli.
Sv. Roman bývá
Jeho shovívavost vůči druhým dokládají
zobrazován se
i jeho slova: „Nikdo nevidíme do lidského
zvonkem a řetězem
kolem těla, jindy
srdce, mnohý začal horlivě, ale stal se vlažným
s
košíkem chleba
a jiný lhostejný dostoupil vysokého stupně
dokonalosti.“
PŘEDSEVZETÍ A MODLITBA
Nebudu nikoho odsuzovat, ale učit se mírnosti a laskavému jednání.
Bože, Tys povolal svatého opata Romana, aby následoval Tvého Syna
v jeho chudobě a pokoře, aby svým příkladem ukázal, jak máme žít podle
evangelia; pomáhej i nám, abychom věrni Tvému volání šli cestou,
kterou nám Kristus ukázal. 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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Papež František

O rozlišování toho, co nikdy měnit nelze, od toho,
co změnu potřebuje
Křesťané, kteří ulpěli na onom „vždycky se to dělalo takto“,
uzavřeli srdce překvapením Ducha svatého a nedostává se jim celé
pravdy, protože upadli do modloslužby a vzpoury – prohlásil papež
František v kázání při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.
Dnešní liturgické čtení z první knihy Samuelovy (15,16-23)
podává, jak Hospodin rozhodl, aby Saul přestal být králem, protože byl
neposlušný a poslouchal spíše lid než Boha. Po vítězství v bitvě nad
Amalečany chtěl totiž lid přinést Hospodinu zápalnou oběť
z ukořistěného bravu a skotu, jako vždycky. Bůh si to však nepřál
a slovy proroka Samuela vytýká Saulovi: »Copak má Hospodin stejnou
zálibu v celopalech a obětech jako v poslušnosti k jeho hlasu?«. „Totéž
– poznamenal papež – nás učí Ježíš v evangeliu (Mk 2,18-22): učitelé
Zákona vytýkají učedníkům, že se nepostí jako oni a Ježíš jim
v odpověď předkládá tento životní princip“: »Nikdo nepřišívá záplatu
z neseprané látky na staré šaty, jinak se ten nový přišitý kus ze staré
látky vytrhne a díra se ještě zvětší. A nikdo nenalévá mladé víno
do starých měchů, jinak víno
měchy roztrhne a přijde nazmar
víno i měchy. Mladé víno do
nových měchů«.
„Co to znamená? Že se
mění Zákon? Nikoli! Zákon
slouží člověku, který slouží Bohu,
a proto musí mít člověk otevřené
srdce. Postoj »vždycky se to tak dělalo« je výrazem uzavřeného srdce
a Ježíš nám řekl: »Pošlu vám Ducha svatého, který vás uvede do celé
pravdy« (srov. Jan 16,13). Uzavíráš-li však srdce novosti Ducha, nikdy
nedojdeš k celé pravdě! A tvůj křesťanský život bude polovičatý,
záplatovaný, vyspravený novotami, ale se strukturou, která není
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otevřená Pánovu hlasu. Uzavřené srdce,
protože nejsi schopen vyměnit měchy.“
„To
byl
hřích
krále
Saula
Popeleční
– pokračoval Petrův nástupce – a proto byl
středa
sesazen. Je to hřích mnoha křesťanů, kteří
ulpěli na tom, co se vždycky dělalo,
a nedovolí výměnu měchů. Hříchem je
10. 2.
uzavřené srdce, které nenaslouchá Pánovu
Bohoslužba
hlasu a není otevřené Pánově novosti, Duchu,
v 8.00 a 18.30 který nás vždycky překvapuje. Vzpurnost, jak
říká Samuel, je »jako hřích hadačství a vzdor
je jako modloslužba«.
„Křesťané zatvrzelí v onom »vždycky se to tak dělalo«, »tudy se
musí jít«, hřeší hadačstvím. Jako by chodili za vědmou a říkají si: » To,
co bylo řečeno a co se nemění, to co cítím já sám ve svém uzavřeném
srdci, je důležitější než Pánovo Slovo«. Je to také hřích modloslužby.
Křesťan, který je zatvrzelý, hřeší! Hřeší modloslužbou. Někdo řekne:
»Jakou cestou se tedy vydat, otče?« - Otevřít srdce Duchu svatému,
rozlišovat, co je Boží vůle.“
„V Ježíšově době – řekl dále papež František – bylo mezi
dobrými Izraelity zvykem, že se postili. Existuje však něco víc: Duch
svatý, který nás uvádí do celé pravdy. A k tomu potřebuje otevřená
srdce, která nejsou zatvrzelá v hříchu modloslužby sebe samých a pro
která to, co si myslím já, není důležitější než překvapení Ducha
svatého.“
„Toto je poselství, které nám dnes církev dává. Toto nám Ježíš
tak důrazně říká: Nové víno patří do nových měchů. Také zvyklosti se
musejí obnovit novostí Ducha a Božím překvapením. Ať nám Pán
daruje milost otevřeného srdce, srdce, které je otevřeno hlasu Ducha
a dovede rozlišovat to, co nikdy změnit nesmí, protože je to fundament,
od toho, co změnit má, aby mohlo obdržet novost Ducha svatého.“

Pozvánka:

Ranní kázání papeže Františka v domě sv. Marty.
Dostupné z <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=23120> [cit. 2016-01-20]
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Nabídky a prosby

Farářoviny
Pokojně, slavnostně a s radostí
Tak jsem s vámi prožil letošní vánoční svátky poprvé v nové roli
administrátora a chci vám za to moc poděkovat. Zejména za ochotnou
pomoc při plnění mnohých úkolů, které běží „na pozadí“ běžných
událostí a bez nichž by nic nefungovalo. Těším se na další společné
chvíle s vámi i společně s Pánem.
Katolické včelky
Mám radost z toho, jak se po mši svaté pozdravujete a projevujete si
přízeň a porozumění. Je to důležité, aby se naplnil smysl bohoslužby,
která nás má pohnout k úsilí lásky o sjednocení a nalézání toho, co
máme společného. Jen bych vás chtěl poprosit, abychom v tomto
bohulibém setkávání jednoho s druhým nebyli v kostele jako včelky
v úle. Někdy to v kostele hučí jako při snášení medu. To není výtka,
jen prosba abychom se trošku ztišili stále při vědomí přítomnosti
našeho Pána.
P. Pavel Sandtner
Vzděláváme se

Průvodce bohoslužbou
Slavení Eucharistie
Slavnost zpřítomnění oběti kříže se děje z ustanovení Páně
slovy vezměte a jezte, pijte; toto je moje tělo; toto je kalich mé krve.
To čiňte na mou památku. Církev tedy uspořádala slavení Eucharistie
do částí, které odpovídají Ježíšovým slovům. Při přípravě darů se
přináší chléb a víno i voda, které i Ježíš vzal do svých rukou.
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V eucharistické modlitbě vzdáváme Bohu díky a dary se
stávají jeho Tělem a Krví. Při přijímání se sjednocujeme v jednotě
Kristova těla jako jeho apoštolové.
Příprava darů
K oltáři se přinášejí dary ke slavení bohoslužby, které jsou také
znamením darování nás samých s našimi životy, radostmi a bolestmi
i našeho díkůvzdání. Dary je možné na oltáři okouřit kadidlem na
znamení skutečnosti, že naše modlitba stoupá k Bohu jako vonný dým
kadidla. Zároveň se okuřuje kříž a oltář, místa bohulibé oběti. Mohou
být okouřeni také kněz s přisluhujícími a lid v chrámě pro svou službu
a křesťanskou důstojnost. Umýváním rukou vyjadřuje kněz touhu po
vnitřním očištění. Modlitba nad dary uzavírá přípravu darů pro
eucharistickou slavnost.
Eucharistická modlitba
Modlitba začíná výzvou k pozdvižení srdce v modlitbě
a díkůvzdání. Shromáždění se má spojit s Kristem ve vyznávání
velikých činů Božích a v podávání oběti. Můžeme rozlišit několik
prvků eucharistické modlitby. Díkůvzdání je vyjádřené zvláště prefací
(Pán s vámi….). Kněz jménem všech vzdává díky Bohu. Aklamace
Svatý je vyjádřením společné účasti lidu na oslavě celé církve
i nebeských zástupů oslavujících Boha. V epiklezi vyprošuje církev
sílu Ducha Svatého, aby přinesené dary byly proměněny v Kristovo
tělo a krev a přinesly užitek těm, kteří je budou přijímat. Následuje
zpráva o ustanovení mešní oběti a proměňování. Slovy a gesty
Kristovými se koná oběť ustanovená při poslední večeři
a zpřítomňující Ježíšovu oběť pro každého z nás. Naplňuje se tak
Ježíšův příkaz učedníkům, aby nepřetržitě slavili toto tajemství. Při
anamnezi slaví církev památku vzpomínkou na slavné utrpení,
vzkříšení a nanebevstoupení Ježíše Krista. Při podání oběti obětuje
církev v Duchu Svatém neposkvrněnou oběť Otci. Smyslem tohoto
úkonu je také obětovat spolu s tělem a krví Kristovou sebe sama.
A prostřednictvím Ježíše se spojit s Bohem, aby tak Bůh byl všechno
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ve všem. V prosbách se připomíná, že církev slaví Eucharistii ve
společenství s církví spasených v nebi i se všemi žijícími na zemi.
Prosí se za živé i zemřelé, kteří jsou povoláni k účasti na vykoupení
a spáse Ježíše Krista získané Jeho tělem a krví. V závěrečné doxologii
se vyjadřuje oslava Boží a stvrzuje se společným zvoláním Amen.
Obřad přijímání
Je žádoucí a prospěšné, aby křesťan přijímal. A to jsa řádně
připraven (v milosti posvěcující a ve stavu platného církevního sňatku
před církví, pokud je ženatý či vdaná).
Modlitba Páně
Vzýváme Pána o každodenní posilu ve svatém pokrmu
i vezdejších potřebách a prosíme za očištění od hříchů. Aby svaté
mohlo být dáno svatým.
Pozdravení pokoje
Jím se vyprošuje pokoj a jednota církvi i celé lidské rodině.
Skrze pozdrav se naznačuje společenství církve a vzájemná láska dříve,
než věřící přijmou svátost („Jdi se napřed usmířit se svým bratrem.“).
Lámání chleba
Gesto symbolizuje skutečnost, že množství věřících vytváří
jediné tělo, když společně přijímají z jediného chleba života, kterým je
Ježíš zemřelý a zmrtvýchvstalý. Kněz láme hostii a kousek pouští do
kalicha na znamení jednoty těla a krve Páně. Zvolání Beránku Boží se
může opakovat tolikrát, dokud se lámání chleba nedokončí.
Přijímání Kněz se připravuje modlitbou pronášenou potichu,
lid podobně modlitbou mlčky. Kněz věřícím ukazuje eucharistického
Krista a zve je k účasti na hostině beránkově. Společně vzbuzují úkon
kajícího vyznání „Nejsem hoden“. Zpěv při přijímání je výrazem
jednoty společenství a radosti z Ježíše. Po přijímání se je možné v tichu
modlit. Kněz zakončí závěrečnou modlitbou.
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Závěrečné obřady
Sem patří krátká oznámení, pozdravení a požehnání kněze,
propuštění lidu, políbení oltáře a hluboká úklona kněží a přisluhujících.
Reedice vydání Římského misálu Český misál Všeobecné pokyny 2008.

P. Pavel Sandtner

Ze života farnosti

Rok 2015 v číslech
Každý nový rok nabízí ohlédnutí za tím uplynutým. Tradičně
(jak již bylo shrnuto i v během nedělích bohoslužeb) zde nabízíme
stručný přehled udělených svátostí za minulý rok v číslech.
Během roku 2015 byly uděleny svátosti v tomto počtu: 39 křtů,
k prvnímu svatému přijímání přistoupilo 21 prvokomunikantů,
církevně oddáno bylo 8 manželských párů, bylo uděleno 60 svátostí
pomazání nemocných a proběhlo 25 církevních pohřbů.
Eva Bártová

Pozvánka

Postní duchovní obnova s Janem Špilarem aneb
Jak hořet, a nevyhořet!
Nenechme si ujít 21. února 2016 postní duchovní obnovu, která
proběhne od 13.30 do 17.00 ve farním sále. (Hlídání dětí zajištěno.)
Duchovní obnovu povede Mgr. Jan Špilar, který je v současné
době trvalým jáhnem u sv. Michala v Brně. Jan Špilar je také auditor
církevního soudu v Brně, moderátor pořadu Na pořadu rodina
v TV Noe, kadeřník a majitel brněnského kadeřnického studia
Střihoruký Edward.
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Tato duchovní obnova může být příležitostí zastavit se a objevit
nové pohledy na svůj život.
Program je rozdělen do 3 částí:
13.30-15.00 I. blok
15.15-16.15 II. blok
16.30-17.00 otázky
S panem Špilarem se budete moc seznámit již dopoledne na mši
svaté v 9.30, při které bude mít promluvu.
Jana Miškovská
Fotogalerie

Ohlédnutí…
Živý Betlém ve
farní stodole,
19. 12. 2015,
foto Marie
Blažíčková

Tříkrálová
sbírka,

9. 1. 2016,
foto Michael
Omes
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Tříkrálová sbírka,

9. 1. 2016,
foto Michael Omes

Tříkrálový koncert,
9. 1. 2016,
foto Michael Omes

Mše sv. v domě s pečovatelskou službou,
23. 1. 2016, foto Marie Zrzavá
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Poděkování

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016
Během letošní Tříkrálové sbírky na Přibyslavsku (Přibyslav,
Modlíkov, Žižkovo Pole, Utín, Dolní Jablonná, Nové Dvory, Ronov,
Olešenka, Dobrá, Stříbrné Hory, Keřkov, Poříčí, Uhry, Dvorek, Hřiště)
jste přispěli společně na pomoc druhým částkou 232 595 Kč.
Královéhradecká diecéze má v předvečer tisku Římsy výtěžek
ze sbírky 14 343 614 Kč (spočítáno je prozatím 98,2 % pokladniček).
Eva Bártová
Národní týden manželství

Manželství je víc než kus papíru (8.-16. února 2016)
Dobré manželství by chtěl prožívat každý, ale není
samozřejmost. To si uvědomují i organizátoři Národního týdne
manželství, který se pořádá od roku 1996 ve Velké Británii, od roku
2007 i v ČR. Pořádané akce můžete najít na www.tydenmanzelstvi.cz.
Týden manželství se koná každý rok v týdnu kolem svátku sv.
Valentýna a je příležitostí a výzvou pro všechny páry zaměřit se na
svůj vztah, investovat do něj, věnovat se jeden druhému.
Pane Ježíši,
děkujeme Ti jeden za druhého a za dar vzájemné lásky, úcty a věrnosti.
Děkujeme Ti za vše, co jsi nám již daroval,
a důvěřujeme Ti, že nám nikdy nepřestaneš pomáhat svou milostí.
Odevzdáváme se Ti, Ježíši, s celou láskou svého srdce,
celou svou duší a celou svou bytostí.
Prosíme Tě o zvláštní milost Ducha svatého,
abychom naše manželství i náš vztah
k Tobě nežili z vlastní síly ani podle našich představ.
Dostupné z <http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Tyden-manzelstvi.html> [cit. 2016-01-21]

Eva Bártová
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Úvaha

Postní doba a její symboly
Postní doba pro mě začíná slovy: „Pamatuj, člověče, že jsi
prach a v prach se obrátíš!“ Tato slova bychom si měli připomínat
častěji než jedenkrát za rok. Nejlépe každý den. Škoda, že těch, kteří si
je připomenou alespoň na Popeleční středu, je už v našem národě
menšina. Pomyšlení na to, že jsme prachem, totiž nabádá člověka
k pokoře. Pokoru potřebujeme v této nezdravě sebevědomé době víc
než cokoli jiného. Pokora sluší každému. Stačí se rozhlédnout: důvod
k ní nikdy nechybí: naše vlastní ubohost a nedostatečnost a naproti ní
velkorysost některých našich bližních... Naše vlastní neschopnost
a nevědomost a naproti ní schopnosti a znalosti jiných... A k tomu třeba
ještě každý večer naše osobní bilance nesplněných předsevzetí
a drobných i větších selhání...
Pro mě je však největším důvodem k pokoře Tajemství: Jsme
prachem, dokonce hvězdným prachem. Taková je naše skutečná
fyzikální podstata. Každý atom našeho těla vznikl ve výhních
termonukleárních reakcí v některé z vyhaslých hvězd. Jako lidské
bytosti nadané rozumem a svobodnou vůlí jsme ve vývoji poznání
dospěli až na samotný práh toho největšího tajemství, kterým je
stvoření, život, naše myšlení, naše schopnost Boha. To je největší ze
všech dobrodružství. Jak to, že jsme schopni myslet? Jak to, že svět je
sdělitelný? Svět, odpovídá Aristoteles, je sdělitelný proto, že sám
obsahuje myšlenku. Dříve než byl svět, musel být projekt světa. To lze
ještě rozumem pochopit. Ale dál už je zase jen Tajemství... Jsem rád,
že smím věřit. Smím také doufat, že se mně odpovědi na všechna
tajemství jednou dostane cestou osobního sdělení.
Opakem pokory je pýcha. Ten nejhroznější z hříchů. Pýcha je
droga. Pýcha je závislost. Pýcha to byla, která přivedla lidi na
myšlenku: „Budeme jako Bůh“. Uplynula tisíciletí a nic se nezměnilo:
Je stále více těch, kteří chtějí být jako Bůh. Počet babylonských věží
všeho druhu roste v našich časech nade všechny meze. Jak ubohá je
pýcha trpaslíků na kopcích, kteří se považují za státníky? Jak ubohá je
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pýcha hlupáků s plnou prkenicí. Nabízí se otázka: Proč nám Pán posílá
takové lidi do cesty? Soudím, že proto, aby nám ukázal, jak se nemáme
chovat. Aby nám ukázal, že pravou cestou k Němu je opak pýchy, jímž
je pokorné uznání, že nejsme nic než prach a že světu kolem sebe
i Jemu nemůžeme nabídnout nic jiného, než vlastní ubohost.
Ale i na pýchu je jeden univerzálně účinný lék. Pokud ji
nedokážeme dostatečně potlačovat v kterémkoli životním období tím,
že se poctivě snažíme jít za tím, kdo je Cesta, Pravda a Život, je tu ještě
jedna jistota. První ze tří zaručených životních jistot, kterými jsou stáří,
nemoc a smrt. Gulbranssenovu úchvatnou trilogii „Věčně zpívají lesy“,
„Vane vítr z hor“ a „Není jiné cesty“ jsem četl v životě několikrát.
A vždycky jinak: V sedmnácti mě okouzloval dramatický příběh,
mužná síla rodu Björndalů, tragika i velikost lásek, motiv spravedlivé
odplaty... V pětatřiceti jsem již začal vnímat významnější sdělení
tohoto skvostu světové literatury: že totiž smyslem života není ani
odplata, ani hromadění bohatství, ale konání dobra. Příběh Dagů
z Medvědího dolu jsem si naposledy přečetl loni v létě. A jdu tesat do
kamene tuto jedinou větu, kterou jsem na stovkách stran trilogie objevil
až po své šedesátce: „Životu porozumíme teprve tehdy, až nás stáří
zbaví veškeré pýchy". Nevím, zda mě léta zbavila pýchy zcela, ale
určitě z velké části. Už není, nač bych mohl být pyšný. Vím, že jsem
prach a jsem svobodnější. Méně pýchy znamená méně drogy, méně
drogy znamená méně závislosti. Méně závislosti znamená více
svobody. Radím každému: zbavuj se pýchy každý den. Nečekej na
stáří. Každý se stáří nedočká. Poznej, že jsi prach a budeš svobodnější.
Prach je cosi nicotného. Vítr jej přivane a vítr jej odvane,
a nezůstane nic. Měníme se v prach tempem, které bere dech:
Popeleční středa loňská jako by byla teprve včera. Ten loňský popel
jsem ještě nestačil smýt. A je to dobře. Nedá mně zapomenout, co
jsem. Nevím, moji milí, kdy se to stalo (nebo snad teprve stane?) vám,
ale mně se to stalo kolem padesátého roku věku: smrt, která byla
doposud smrtí těch druhých, se stala mou vlastní smrtí. Byl jsem
překvapen, jak málo mě to překvapilo. Toho, co nám není zcela cizí, se
méně bojíme. Proto mě pomyšlení na smrt ani příliš neděsí. Jen mně to
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stále naléhavěji připomíná: „Je třeba být připraven!“. Buďme
připraveni. Třeba tak, že se pokusíme odhodit i malý kousek pýchy.
Malý kousek závislosti na věcech tohoto světa.
Platí i pro náš prach, že jej vítr přivane, vítr odvane a nezůstane
nic? Věřím, že s naším prachem je to jinak. Smíme doufat, že náš prach
není prachem obyčejným. Výsadou našeho lidského prachu je naděje.
Naděje, toť země Zaslíbená, jež čeká na konci putování pouští. Je
mnoho metafor života. Třeba: Slzavé údolí. Postní dny, které nám
mohou připomínat naši životní pouť, jsou takovou metaforou života
nepochybně také. V duchu radostné zvěsti Dobrého Poselství
(Evangelia) však všechny metafory života, nezřídka paradoxně,
vypovídají o naději. Symbolických čtyřicet dní postní doby nám
připomíná čtyřicet let putování pouští do Země zaslíbené.
Čtyřicet dní postu uplyne a bude se zase zpívat Exsultet,
úchvatná velepíseň tajemství Velké noci, „ v níž Kristus, rozlomiv
pouta smrti, jako vítěz vstal z hrobu“. Čtyřicet dní uplyne a bude se
zase zpívat velepíseň radosti: „co by nám prospělo, že jsme se narodili,
kdybychom nebyli vykoupeni“. My však smíme věřit, že jsme
vykoupeni byli a z této víry pramení naděje, že není nic, čeho bychom
se museli bát. Ani stáří, ani nemoci, ani smrti.
DG Pavel Jajtner

Momentky ze života Matky Terezy
Pro Matku Terezu byla stěžejní myšlenka, že Ježíš vyzařuje
z nás, skrze nás, beze slov.
Vzpomínám si na událost v jednom z domů sester v Římě.
Opilý žebrák se připotácel ke dveřím domu sester a hodnou chvíli se
opíral o zvonek, aby stál aspoň trochu rovně. Když přiběhla sestra,
naštvaně se na ni osopil: „Sestro, mám hlad, dejte mi konečně něco
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k jídlu! Čekám tu už celou věčnost! Co celý den děláte, že tu musím
tak dlouho čekat? Přineste mi už konečně něco!
Doba výdeje stravy už dávno skončila, ale sestra se otočila a šla
mu do kuchyně něco připravit. Zatímco mu dělala oběd, něco jí
napadlo: položila na balíček i tabulku čokolády. Balíček pak přinesla
opilému žebrákovi. Vzal si ho, zabručel ještě něco jako: „To ale trvalo“
a odpotácel se k blízkému stromu. Potom balíček otevřel a dlouho se na
něj díval. Úplně navrchu ležela čokoláda.
Najednou jako by dočista vystřízlivěl, vstal a vrátil se k domu
sester – tentokrát se potácel mnohem méně. Krátce zazvonil. Otevřela
mu jiná sestra. Ten neotesaný žebrák se
zdvořile zeptal, zda by mohl na chvilku
mluvit s tou sestrou, která mu připravila
balíček s obědem. Zavolaly ji, a když se
objevila u brány, žebrák se na ni podíval
svýma unavenýma očima a řekl: „Sestro, teď
mi, prosím, vyprávěj něco o svém Ježíši!“
Co to muži tak najednou ukázala
tabulka čokolády? Snad jiskru Božího
milosrdenství, které, pustíme-li je do našeho
všedního života, může ukázat druhým Ježíše,
Matka Tereza
protože
on
sám
představuje
Boží
milosrdenství. Matka Tereza by řekla: „Milosrdenství Boží není nic
jiného než Ježíš, který žije v nás. Svatost není nic jiného než právě
tento Ježíš, který žije v tobě.“
Svatá Terezie z Lisieux, oblíbená světice Matky Terezy, kterou
si při výběru řeholního jména zvolila za patronku, mluvívala podobně:
„Když jsem laskavá, je to sám Ježíš, který ve mně koná, a čím víc jsem
s ním sjednocena, tím víc miluji své sestry.“ V Matce Tereze byl pro
nás Ježíš na dosah.
Z knihy Momentky ze života Matky Terezy, kterou napsal
P. Leo Maasburg, který ji doprovázel na mnoha cestách mezi Indií,
Moskvou, New Yorkem. Sloužil jí nejen jako kněz a duchovní rádce,
ale též jako zvláštní vyslanec pro choulostivé mise – například při cestě
16

do Sovětského Svazu nebo na Kubu za
diktatury Fidela Castra. Od roku 2005 je
národním ředitelem Papežských misijních
děl v Rakousku. V minulém roce byl hostem
Katolické charismatické konference v Brně.
Marie Pleslová
Spolupráce

Web farnosti

Citát měsíce:

Bůh nám
nedal ducha
bojácnosti,
ale síly
a lásky.
2 Tim 1,7

Vážení farníci,
chtěla bych vás oslovit v souvislosti
s vytvářením farních webových stránek www.farnostpribyslav.cz. Již
rok se starám o jejich náplň. Postupně se je snažíme aktualizovat
a pracujeme na jejich nové podobě.
V této souvislosti bych vás chtěla poprosit či vyzvat, kdo by se
chtěl nějakým způsobem zapojit do jejich vytváření, ozvěte se mi.
I když si třeba práci s počítačem neumíte představit, vymyslíme to
jinak. Nápadů je spousta, takže když budete mít chuť a zájem podílet se
na stránkách, nějaký způsob najdeme.
Byla bych ráda, kdyby vám webové stránky dobře sloužily.
Proto kdo k nim má nějaké rady či připomínky, ozvěte se mi. Děkuji.
Marie Zrzavá (marie.zrzava@gmail.com)

Malá zastavení

Ano, nebo ne
Malá Matylda se celý měsíc každý den modlila, aby v den jejích
narozenin bylo hezké počasí, protože chtěla uspořádat oslavu se svými
kamarádkami na zahradě. Modlitba pokaždé rozesmála její chůvu,
která nebyla věřící.
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Přišly narozeniny a celý den lilo jako z konve! Chůva se jí
vysmívala: „Vidíš, Matyldo, tvůj Bůh tě neslyšel.“
„Ale, ano,“ odpověděla Matylda s jistotou. „On mě slyšel! Jenom,
jak vidíš, řekl ne!“

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Únor L. P. 2016
1. 2.
2. 2.
3. 2.
4. 2.
5. 2.

7.30
8.00
7.30
18.00
18.00

6. 2.
7.00

7. 2.

8. 2.
9. 2.
10. 2.

8.30
10.00
11.00
11.00
18.00
7.30
18.00

11. 2.

8.00
18.30
18.00

12. 2.

18.00

13. 2.

7.00
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Za Josefa Klementa, rodiče a sourozence
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Za Marii a Jana Foltovy
Svátek sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Za Emila Zicha, syna Miroslava a jeho děti
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Za rodiče Blažkovy, Boženu Pavlíčkovou
a celý rod
5. neděle v mezidobí
Za Miladu Mokrou, manžela a rodinu Roseckých
Stříbrné Hory
Bohoslužba v Žižkově Poli nebude
Za farnost
Za rodinu Kubíčkovu
Za Růženu Matouškovou a ten rod
Popeleční středa
Za Václava Miškovského, celý rod a duše v očistci
Za Vlaďku Kolkovou a za rodinu Kasalovou
Za Jiřího Hladíka, rodiče Hladíkovy a Šmidrkalovy,
za rod Grubauerů
Za Vladimíra Omese a celý rod

14. 2.

15. 2.
16. 2.
17. 2.
18. 2.
19. 2.
20. 2.

8.30
10.00
11.00
18.00
7.30
18.00
7.30
18.00
18.00

1. neděle postní
Za rodinu Tonarovu a Fialovu
Za Jana Zacha, živé i zemřelé z toho rodu
Stříbrné Hory
Za farnost
Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše v očistci
Za Annu a Josefa Nejedlých a syna Miloslava
Za Annu a Jana Novotných
Za Františka a Emílii Pometlovy, rodiče
a sourozence, dceru Boženu a manžela

7.00
2. neděle postní

21. 2.

22. 2.
23. 2.
24. 2.

8.00
9.30
11.00
11.00
18.00
7.30
18.00
7.30

25. 2.

18.00

26. 2.
27. 2.

18.00
7.00

28. 2.

8.00
9.30
11.00
18.00

Žižkovo Pole
Za farnost
Stříbrné Hory
Za farnost
Svátek Stolce sv. apoštola Petra
Za Miloslava a Emu Liškovy a Blaženu Chlubnovou
Památka sv. Anežky, panny a mučednice
Na poděkování za zdraví a s prosbou o Boží
požehnání do dalších let
Za rodiče Kodrasovy, sourozence a vnuka Tomáše
3. neděle postní
Za Jiřího Musila, živé i zemřelé z toho rodu
Za Vladimíra Huška, rodiče a sourozence
Stříbrné Hory
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.
19

Apoštolát modlitby

Úmysly na únor 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:
Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako
nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí pokolení.
2. misijní úmysl:
Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi křesťanskou
vírou a asijskými národy.
3. úmysl našich biskupů:
Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich farnostech
a společenstvích s úctou a láskou a umíme jim citlivě dát najevo svou
vděčnost za jejich modlitby, oběti a životní moudrost.
Eva Bártová
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Vychází za technické podpory firmy ACO Industries k.s., Přibyslav
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