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Slovo kněze

Uspořádejme svoje
kameny!
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připomeneme Nanebevzetí Panny
Marie, při kterém máme před očima
i cíl svých vlastních snažení. Máme
naději, že v Ježíši Kristu přežije
člověk i hřích a smrt. Nejen duše, ale
i tělo bude zachráněno pro věčnost.
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Jen musí člověk zůstat bojovníkem a nevzdat se. Máme před sebou
dobu dovolených a prázdninových akcí s dětmi. Vybavuje se mi příběh
krále Davida, jak odpočíval ve svém paláci. Udělal si prázdniny. A tak
nějak to s tím uvolněním přehnal. Dobře jedl, dobře pil, trochu
lelkoval. Takže v noci při procházce na střeše paláce spatřil ženu
jiného a hned jí musel mít. Z toho nepatřičného uvolnění povstalo
veliké zlo. Zahubil jejího manžela, zemřelo dítě, které se ženou zplodil.
A nemuselo to tak být. V čase uvolnění jsme i my pokoušeni k tomu
tak nějak si polevit a trochu ustoupit z toho, co po sobě obvykle
vyžadujeme. A „vylijeme s vaničkou i dítě“. Polevíme v práci a také
v ostražitosti, zápase o dobro a lásku, ve věrnosti Bohu a je zle.
Čas odpočinku zůstává výzvou k tomu, abychom se občerstvili
a mohli zase jinak růst a stávat se člověkem podle obrazu Božího.
Takže i o prázdninách bychom si měli klást cíle a něco po sobě chtít.
Růst a zrát a ne se vydat lelkování a rozpadu. Jen jídlem, pitím
a ležením se ještě nikdo vnitřně neobohatil, i když tělo přitom roste
úctyhodně. Prázdniny jsou jako cesta, která by byla nesmyslná bez
toho, abychom věděli, kam jdeme a proč. Budu citovat slova
Exuperyho Citadely: „Vidíš, co všechno můžeš člověku poskytnout,
a závisí to jen od tvého ducha. Chuť vody v přístavu, chuť ticha
i nádherných nadějí můžeš vybudovat pouhým uspořádáním svých
kamenů.“ Přeji vám, abyste architekturu svých dovolených sklenuli
tak, abyste se vraceli bohatší odpočinkem, zkušeností i opravdovou
láskou mezi sebou.
P. Pavel Sandtner
Pastorační plán

Akce na měsíc červenec a srpen
červenec
2. 7.
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Návštěvy nemocných
- administrátor: 1. 7. město; 8. 7. a 29. 7. DPS a okolí
- kaplan: 1. 7., 15. 7., 22. 7. DPS a okolí
Vlakový výlet do pražské ZOO

10.-15. 7.
16. 7.

24. 7.

20.-31. 7.
25.-29. 7.

Vodácký zájezd (návrat 15. nebo 16. 7.)
9.30 jáhenské svěcení v Hradci Králové
263. výročí posvěcení kostela (1753);
15.00 požehnání v kostele;
15.30 Kostely naplnění hudbou III.:
vystoupení Flos florum (Jitka Baštová, Jindřich Macek)
k výročí narození Karla IV.
Odpolední posezení na farním dvoře.
Světové setkání mládeže v Krakově
Přífarní tábor

Návštěvy nemocných
- administrátor: 12. 8. město a 19. 8. DPS
srpen
- kaplan: 5. 8., 12. 8., 26. 8. DPS
13.00 motorkářská mše svatá
13. 8.
11.00 mše svatá v Nových Dvorech
14. 8.
13. – 19. 8. Dětský tábor Brtnice
15.-20. 8. Ministrantský tábor Orlické hory (od 12 let)
Diecézní mariánská pouť Malé Svatoňovice
20. 8.
11.00 Farní pouť ke sv. Anně
21. 8.
Mše svatá na začátek školního roku se žehnáním
školních pomůcek;
28. 8.
Odpoledne na farním dvoře

Liturgický kalendář

Sv. Marie Gorettiová
Svatá Maria Tereza Goretti se narodila roku 1890 v Itálii. Měla
čtyři sourozence a byla vychovávána k lásce k Bohu. Otec jí zemřel
pravděpodobně na malárii, když jí bylo deset let. Poté Marie musela
pomáhat s domácností. Na žádost vrchnosti se starala její matka i ona
také o souseda a jeho dospívajícího syna Alessandra.
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Mariina rodina žila v chudých poměrech, Marie
nechodila na katechismus, ale k Bohu měla vřelý vztah.
Ráda chodila do kostela a přijala i první svaté přijímání.
Hned poté se jí jednoho dne chtěl znásilnit sousedův
syn, který jí už několikrát navrhoval, aby se stala jeho
milou. Marie se ho obávala, ale vždy mu odporovala, že
to, co chce, je hřích. Tentokrát se Alessandro vybavil
Sv. Marie Goretti
zbraní a vzpouzející se Marii čtrnáctkrát bodnul. Dívku
převezli do nemocnice, kde ji bez anestezie operovali. Druhý den
dvanáctiletá dívka přijala eucharistii a zemřela. Před smrtí odpustila
svému vrahovi. Allesandro Serenelli byl zatčen a odsouzen k 30 letům
vězení, kde se obrátil. Po propuštění se staral o nemocné u kapucínů.
Svatořečení Marie Gorettiové se dožila v roce 1950 její matka
i vrah. Je patronkou dětí a mládeže.
PŘEDSEVZETÍ A MODLITBA
Bože, Ty chráníš nevinnost a miluješ čistotu; Tys dal svaté Marii
Gorettiové milost, že v mladém věku dosáhla mučednické slávy, když
bránila své panenství; na její přímluvu pomáhej i nám, abychom věrně
zachovávali Tvá přikázání. 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

Papež František

Život není bezcílné toulání, nýbrž pouť
k bezpečnému cíli
Církev
slaví
jednu
z nejvýznamnějších slavností
zasvěcených Blahoslavené Panně
Marii: její Nanebevzetí. Na konci
svého
pozemského
života
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vstoupila Kristova Matka s duší
i tělem do nebe, to znamená do
slávy života věčného, do plného
společenství s Bohem.
Dnešní úryvek z evangelia

(Lk 1,39-56) nám prezentuje
Marii, která hned po té, co
působením Ducha svatého počala
Ježíše, spěchá za svojí příbuznou
Alžbětou, která se rovněž
zázrakem ocitla v požehnaném
stavu. V setkání naplněném
Duchem svatým vyjadřuje Maria
svoji
radost
chvalozpěvem
Magnificat,
protože
dosáhla
plného vědomí smyslu velikých
věcí, které se v jejím životě
uskutečňují. Skrze ni se dovršuje
veškeré očekávání jejího lidu.
Evangelium nám však také
ukazuje, co je nejpravdivějším
důvodem
Mariiny
velikosti
a jejího blahoslavenství, totiž víra.
Proto ji Alžběta zdraví slovy:
„Blahoslavená, která jsi uvěřila,
že se splní to, co ti bylo řečeno od
Pána!“ (Lk 1,45). Víra je jádrem
celého Mariina života. Ona věří,
představuje velkou postavu víry,
ví - a také to říká – že dějiny tíží
násilí mocných, pýcha boháčů
a neomalenost domýšlivců. Maria
však přesto věří a hlásá, že Bůh
svoje ponížené a chudé děti
neopouští,
ale
podporuje
milosrdenstvím a pečuje o ně,
mocné
sesazuje
z
trůnu
a rozptyluje ty, kdo v srdci
smýšlejí pyšně. Toto je víra naší
Matky, toto je Mariina víra!

Chvalozpěv matky Boží
nám umožňuje vytušit plný smysl
Mariina života. Je-li Pánovo
milosrdenství hybnou silou dějin,
pak je nepřípustné, „aby nad ní
panovala smrt. Vždyť ona nám
dala Dárce života“ (Preface). To
všechno se netýká pouze Marie.
„Veliké věci“, které jí učinil
Všemohoucí, se hluboce dotýkají
nás, promlouvají k nám o naší
životní cestě a připomínají nám
cíl, který čeká na nás: Otcův dům.
Náš život nahlédnutý ve světle
Mariina
Nanebevzetí
není
bezcílné toulání, nýbrž pouť, která
i se všemi svými nejistotami
a strastmi vede k bezpečnému cíli,
do domu našeho Otce, který nás
očekává s láskou. Je krásné myslet
na to, že máme Otce, který nás
s láskou očekává, a že také naše
Matka je nahoře a s láskou na nás
čeká.
Proto dal Bůh svému
putujícímu lidu znamení „naděje a
útěchy na jeho cestě“ (ibid.). Toto
znamení má tvář a jméno, zářivou
tvář Pánovy Matky a požehnané
jméno Marie, milostiplné, protože
uvěřila v Pánovo slovo. Jako
členové církve máme sdílet slávu
naší Matky, protože díky Bohu
také věříme v Kristovu oběť na
kříži a křtem se na tomto tajemství
spásy podílíme.
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Prosme
společně, ať k
naší pozemské
milosrdné oči,
cestu, ukazuje

ji dnes všichni
nám na sklonku
cesty obrátí své
ať osvěcuje naši
cíl a po tomto

vyhnanství ať nám ukáže Ježíše,
požehnaný plod života svého.
A říkejme společně: ó milostivá,
ó přívětivá, ó přesladká Panno
Maria!

Papež František před modlitbou Angelus, nám. sv. Petra 15. 8. 2015. Dostupné
z <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22254> [cit. 2016-06-18]

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Prázdninový pozdrav
Milé děti, milí farníci,
docela rád bych s vámi neztratil kontakt ani o prázdninách. Takže
pokud budete mít chuť, moc rád si přečtu váš pozdrav ze zajímavých
míst, které jste navštívili. A budu vás provázet modlitbou.
A pro děti vyhlašuji takovou malou prázdninovou soutěž. Buď můžete
poslat klasický či vyrobený pohled poštovní cestou na adresu fary
(Kostelní 267) nebo obrázek mobilním telefonem na číslo 605 727 555.
Budu se těšit! Na konci prázdnin pro každého z vás, kdo pošlete
pozdrav, něco nachystám… Jistě mi něco o prázdninách brkne
o klobouk jako v pohádce o Popelce. Požehnaný čas prázdnin vám
všem. A nezapomínejte, že i o prázdninách je s vámi dobrý Bůh, a proto
buďte i vy s Ním!

P. Pavel Sandtner
Učení církve

Kolik mariánských zjevení uznala církev?
Řím. Církev do dnešní doby uznala autenticitu patnácti
„soukromých“
mariánských
zjevení.
Italský
katolický
deník Avvenire (31. července 2015) přinesl jejich krátkou rekapitulaci.
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Katechismus katolické církve uvádí,
Pozvánka
že zjevení uznaná církevní autoritou „nepatří
k pokladu víry. Jejich úlohou není
263. výročí
vylepšovat nebo doplňovat Kristovo
posvěcení
definitivní zjevení, nýbrž napomáhat tomu,
aby se z tohoto zjevení v určitém historickém
kostela (1753)
období
plněji
žilo“
(KKC,
67).
Deník Avvenire ve svém ohlédnutí zmiňuje
24. 7.
první
historicky
ověřenou
zprávu
o soukromém zjevení u Řehoře Nysského
(335-392), který píše o vidění Panny Marie, kterého se dostalo jinému
řeckému biskupovi Řehořovi Divotvůrci v roce 231. Tradice však sahá
ještě hlouběji do historie. Například mariánská svatyně del Pilar ve
španělské Zaragoze se dovolává vidění, které obdržel apoštol Jakub,
evangelizátor Španělska roku 40.
Patrně nejvýznamnější žijící mariolog abbé René Laurentin ve
svém monumentálním Slovníku zjevení Panny Marie publikovaném
v roce 2010 vypočítává od počátků křesťanství až do dnešní doby dva
tisíce čtyři sta mimořádných úkazů připisovaných Panně Marii.
Z těchto více než spletitých dějin však vystupuje patnáct
soukromých zjevení, která církev výslovně a oficiálně uznala. Uvedeno
je v historickém pořadí nejprve místo, popřípadě zemi, kde ke zjevení
došlo, potom rok události a jméno vizionáře:
1. Laus (Francie) 1664-1718, Benoite Rencurel;
2. Řím 1842, Alfons Ratisbonne;
3. La Salette (Francie) 1846, Maximin Giraud a Melánie Calvat;
4. Lurdy 1858, Bernadetta Soubirous;
5. Champion (Spojené státy americké) 1859, Adéla Brise;
6. Pontmain (Francie) 1871, Eugene a Joseph Barbedette, Francois
Richer a Jeanne Lebossé;
7. Gietrzwald (Polsko) 1877, Justina Szafrynska a Barbara
Samulowska;
8. Knock (Irsko) 1879, Margaret Beirne a další osoby;
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9. Fatima (Portugalsko) 1917, Lucie Dos Santos, František
a Hyacinta Marto;
10. Beauraing (Belgie) 1932, Fernande, Gilberte a Albert Voisin,
André a Gilberte Degeimbre;
11. Banneux (Belgie) 1933, Mariette Béco;
12. Amsterdam (Nizozemsko) 1945-1959, Ida Peerdemann;
13. Akita (Japonsko) 1973-1981, Agnes Sasagawa;
14. Betania (Venezuela) 1976-1988, Maria Esperanza Medano;
15. Kibeho (Rwanda) 1981-1986, Alfonsína Mumereke, Natálie
Ukamazimpaka a Marie-Claire Mukangano.
V čem spočívá církevní uznání
soukromých zjevení? „Znamená to, že církev
se o nich kladně vyslovila nějakým
dekretem,“ vysvětluje italský mariolog
Antonino Grasso z Institutu vyšších
náboženských věd v Catanii. Podle norem,
které roku 1978 vydala Kongregace pro nauku
víry – pokračuje Grasso – církev pověřuje
zkoumáním faktů místního biskupa, který se
vysloví po přezkoumání případu zvláštní
znaleckou komisí. Podle zvláštnosti případu
Zjevení Panny Marie
a jeho okolností se zkoumání může ujmout
v Kibeho ve Rwandě
biskupská konference nebo Svatý stolec.
Existují tři druhy možného církevního rozhodnutí: záporné,
které upírá danému zjevení nadpřirozenou povahu; dále možnost
vyčkávací, kterou však zmíněné normy z roku 1978 nezmiňuje;
a nakonec kladné, kterým církev uznává nadpřirozenou povahu
zjevení. Jeden negativní soud byl například vynesen letos v březnu
arcibiskupem italské diecéze Brindisi-Ostuni a týkal se nadpřirozené
povahy soukromých zjevení jistého mladíka jménem Mario D´Ignazio.
Italský mariolog Grasso dále zmiňuje kompromisní možnost vyjádření,
kterým se místní biskup k autenticitě daného zjevení sice nevysloví, ale
potvrdí prospěšnost zbožnosti, kterou zjevení vzbudilo, a schválí místní
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kult. „V obci Belpasso na území mojí domovské sicilské arcidiecéze
Catania – říká Grasso – se údajně Panna Maria zjevovala v letech
1981-1989. Arcibiskup roku 2000 povýšil toto místo na diecézní
svatyni a jeho nástupce tam v den výročí zjevení každoročně putuje.“
A nakonec je třeba připomenout, že existují dvě zjevení, která
byla uznána de facto. „První je v mexickém Guadalupe, kde nebyl
vydán žádný oficiální dekret, ale tehdejší biskup na místě zjevení
nechal zbudovat kapli, jak žádala Panna Maria, a vizionář Juan Diego
byl později kanonizován. A potom je tu případ sv. Kateřiny Labouré
v Paříži, kde místní biskup uznal nikoli dekretem, ale pouze
pastoračním listem, že je možné používat zázračnou mariánskou
medailku. Sestra Kateřina totiž nechtěla vystoupit před vyšetřující
komisí a na její otázky odpověděla pouze prostřednictvím zpovědníka.
Ze zmíněné bilance tedy plyne, že nejvíce církví uznaných
mariánských zjevení se uskutečnilo v Evropě. Bylo jich celkem dvanáct,
z toho ve Francii čtyři, po dvou v Belgii, po jednom v Itálii, Nizozemsku,
Irsku, Polsku a Portugalsku. Na americkém kontinentu došlo celkem ke
třem církví uznaným zjevením. V Africe a Asii po jednom.
Zajímavou je rovněž skutečnost, že se všechna tato soukromá
zjevení uskutečnila v novověku, tedy po objevení Ameriky, přičemž
drtivá většina až v 19. a 20. století. Ve středověku církev žádné
soukromé zjevení neuznala. Možná k nim nedocházelo tak často, ale
v každém případě o nich bylo zakázáno mluvit mimo zpověď.
Glaser, Milan. Kolik mariánských zjevení uznala církev. Dostupné z
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22256> [cit. 2016-06-11]

Vzděláváme se

Cizí slova v naší bohoslužbě
Ve starém katechismu se třetí svátost nazývala svátost oltářní.
Dnes se místo tohoto pěkného českého pojmenování často užívá cizí
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slovo eucharistie. Říkáme: svátost oltářní je eucharistická hostina, mše
sv. je eucharistická slavnost.
Proč ta novota? Novota to vlastně není. Je to starší slovo než
„mše“. Hned první generace křesťanů to slovo užívala. Eucharistie je
slovo řecké, znamená děkování, díkůčinění. Děkování Bohu bylo
u prvních křesťanů v popředí všeho, proto používali to jméno pro celou
mešní liturgii. Výzva před prefací a začátek preface je památkou na tuto
apoštolskou zbožnost. Nám dnes leží na srdci spíš naše starosti než
děkování Bohu. Žádost o mši sv. na poděkování Bohu je měně častá, než
prosba: Otče, pamatuj na nás u oltáře s tou a tou naší starostí.
Ale nevadí: celá liturgie má totiž eucharistický – děkovný ráz.
Abychom se v kostele cítili doma, musíme se seznámit s cizími slovy,
která se tu běžně používají, jako např. eucharistie, liturgie, ritus.
My starší jsme se tomu naučili ještě ve škole s příslibem jedniček za
dobré odříkání. Vy mladí se s odbornými výrazy naší bohoslužby musíte
seznámit v kostele.
Že slovo eucharistie znamená děkování a v přeneseném smyslu
i svátost oltářní – dar z lásky, to jsme si už pověděli.
Slovo liturgie se překládá jako bohoslužba. Rozumíme tím posvátné
dění, v němž Bůh sestupuje k člověku a člověk podepřen Boží milostí
vystupuje k Bohu.
Proč ta záliba v cizích slovech, když to jde říct i česky? Snad
proto, že se tu dotýkáme hlubokých tajemství, která slovy nelze plně
vyjádřit, a cizí slovo to mysterium naznačuje. Už jsme zase u cizího
slova: mysterium. Mysterium je skutečnost, která přesahuje lidské
chápání. Zde na světě jí musíme věřit, dokud ji nebudeme na věčnosti
„nazírat“. Bůh nás neoslovuje přímo, ale prostřednictvím. Mluví k nám
prostřednictvím svého díla – přírody. Zde v liturgii k nám mluví
prostřednictvím symbolů, znamení a prostřednictvím rituálních úkonů.
Rituál, další cizí slovo. Rituálem nazýváme spojení slov, postojů,
pohybů a symbolických znamení, jimiž se zprostředkovává náboženský
zážitek. Společná cesta kněze a lidu k Bohu s použitím rituálních úkonů
– to je naše nedělní liturgie.
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Kněz tu má náročnou úlohu: každý sem přichází s jiným
očekáváním. Jinak je disponován, kdo byl právě postižen úmrtím
blízkého člověka, jinak dva mladí, co pomýšlejí na sňatek. Kněz má lidi
oslovit uprostřed jejich každodenních, všedních starostí, ale má ty všední
starosti zesvátečnit, odlehčit. V kostele má každý právo na pocit, že je tu
brán vážně, že je akceptován takový, jaký je. Ne jako venku, kde jsme
jeden moc mladý, druhý moc starý, ten nezdravý a ten zas nešikovný
a neúspěšný.
Naštěstí tu hlavním jednajícím není kněz – člověk. Tyto
požadavky by byly nad jeho síly. Být všem vším, to dokáže kněz
– Kristus. Liturgie je proto tak výborná, že je to setkání s Kristem
a v jeho Duchu s Otcem. Mluva obřadů, ritů a symbolů, služba kněze,
slovo Boží, vzájemná služba celého farního společenství, to vše tvoří
naši liturgii, zprostředkuje setkání s Mysteriem Boží lásky.
Kirkeggaard říká: „Tváří v tvář Absolutnu existuje jen jeden čas:
přítomnost. Každý opravdový křesťan je současníkem Kristovým.“
V našem liturgickém shromáždění to tak opravdu je. Tam nasloucháme
živému Kristu. Tam s ním zasedáme ve večeřadle. Tam nás přijímá za
učedníky a přátele a rozesílá do světa, abychom získávali Kristu další
učedníky. Kdosi to vyjádřil žonglérským – ale pravdivým úslovím:
„Liturgie je budoucnost, která se uskutečňuje na základě
minulosti.“ (A. Verheuil)
Nám bude asi bližší výklad Romana Guardiniho. Vychází z toho,
že mše svatá je památka Páně. Památku konáme buď napodobováním,
opakováním událostí – to je např. Křížová cesta. Nebo ty události
přikládáme do symbolické podoby kultu – a to je naše mešní liturgie.
Stůl večeřadla se tu stylizuje do podoby oltáře, miska s chlebem do
pateny s bílými oplatky, pohár vína do slavnostního kalicha. Z reálných
událostí setu zpřítomňuje a symbolem zviditelňuje jejich „duše“, jak
říkával malíř Zrzavý.
Na nás je, abychom očima víry viděli v těchto symbolech reálné
skutečnosti, abychom si vše doslova „překládali“ do svého života.
Apoštol Jan píše: „Co bylo od počátku, to jsme slyšeli, co jsme na
vlastní oči viděli, čeho se naše ruce dotýkaly, to vám zvěstujeme.“ (1 Jan
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1,1) Ježíš je živé zjevení Syna Božího – a Syn zjevuje Otce: „Kdo vidí
mne, vidí Otce“ (Jan 14,7). To je krása liturgie a naše role při ní:
můžeme zde prožít setkání s živým Ježíšem, naším milovaným Pánem.
Simajchl, Ladislav. Cizí slova v naší bohoslužbě.
Dostupné z ˂http://www.knihovna.net/KNIHA/0011_t.htm˃ [cit. 2016-06-14]

(přejato se svolením správce farnosti)

P. Pavel Sandtner

Úvaha

Není hanbou být bláznem pro Krista
Nejednou jsem se setkal s lidmi, kteří sami na sebe nekladli
žádné nároky, ale čile se oháněli citátem z katolického kněze a velkého
ctitele Matky Kristovy, mistra Jana Husa: „Vodu kážeš a víno piješ!“
Upírat komukoliv právo hlásit se k ideálu jen proto, že není v jeho silách
jej dosáhnout, mně připadá podobně přehnané, jako požadavek, aby
učitel fyziky věřil v to, čemu vyučuje. Jestliže kdokoli, kdo sám není
zrovna ctnostný, uznává, že bez ctností se žádná společnost neobejde,
jeho mínění není o nic méně pravdivé, než mínění toho, kdo ctnostný je.
Bruce Marshall to říká ještě ostřeji: „… mýlí se ten, kdo zastává
názor, že člověk, který ne zcela dokáže podle své víry žít, nemá vůbec
právo věřit…“ A na jiném místě u Marshalla nalézám: „… v očích
Božích více záleží na neviditelných vítězstvích, kterých se dosahuje v
lidské duši než na tom, co vykřikují noviny o politice…“ A ještě jinde:
„Víra není jakási soutěž v časopise, kam posílají nejrůznější sekty své
dohady, ale přesvědčení, že Zjevení se opírá o autoritu toho, který je
Cesta, Pravda a Život. A tak, kdyby jenom jediný člověk na světě
přijímal učení Církve, její nauka by byla stále pravdivá. A kdyby vůbec
nikdo nevěřil v učení Církve, platilo by právě tak jako gravitace,
která byla od počátku tohoto světa, o miliardy let dříve, než ji
objevil Newton.“
Ludvík Vaculík kdesi píše: „Každý má takového boha, na
jakého stačí a takovou víru, k jaké se dohrabe“.
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Za svůj již dosti dlouhý život jsem potkal – v kostelích i mimo
ně – řadu lidiček, kteří si přizpůsobili nepochopitelného a
všemohoucího Boha ke svému obrazu., aniž by vzali na vědomí, že
cokoli můžeme myslet a chápat, není Bůh. Snad nejlépe to dokládá
jeden příklad za mnohé: Před nějakými čtyřiceti a ještě o něco více
lety, jsem – stejně jako on – nervózně přecházel po studené chodbě
fakulty před ne zrovna snadnou zkouškou z matematiky. Zbyněk
třesoucí se rukou popotahoval z cigarety a uklidňoval se slovy: „Tož
mně sa nemože nic stať. Naša mama dala včera do kostela stovku“.
Nemohl bych v televizi se zbožným výrazem v tváři vyprávět
národu, jak si v modlitbě poklábosím s „tím dobrým Pánembohem“.
Moje modlitby jsou – a v tom dávám za pravdu Marku Váchovi
– většinou jen marným bušením na nebeskou bránu. Ale přece jen
někdy přijde - jako nečekaný záblesk – chvilička prozření. Jsou situace,
kdy si jasně uvědomuji, že to, co se právě stalo, nemohla být náhoda.
Za hluboké totality nám, prořídlému stádečku „bláznů pro
Krista“ v jednom chudičkém kostelíku na Vysočině v silných
a moudrých promluvách otec František Hájek, (velký člověk, nejen
vzděláním a silou své víry, ale i svědectvím, který vydal jako vězeň
komunismu), kromě mnohého jiného vyprávěl také prosté příběhy,
které psal Lev Tolstoj pro jako katechezi pro děti.
V jednom takovém příběhu přichází k nebeské bráně jedna
stařena, která celý život lakotila. Svatý Petr se jí ptá: „Udělala jsi
v životě něco dobrého?“ Žena dlouho vzpomíná… a nic. Ale nakonec
si přece jen vzpomene: „Jednou, jako mladé děvče, jsem dala jedné
žebračce cibuličku“. Svatý Petr vytáhne právě takovou cibuličku z
kapsy a říká: „Jestli tě ta cibulička unese, budeš spasena“. A hle:
cibulička ženu přes práh nebeského království unesla.
Jsem-li bláznem proto, že nevěřím jen v boha, kterého si mohu
uplácat z hlíny, ale v Toho, kdo je Cesta, Pravda a Život, že se snažím
po každém upadnutí zase vstát a jít dál a přitom rozdat tu a tam
nějakou tu cibuličku, pak jsem tím bláznem rád.
Pavel Jajtner, D. G.
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Fotogalerie

Ohlédnutí za červnem

Pouť v České
Jablonné
5. 6. 2016
foto Jan Bárta ml.

První svaté přijímání | 12. 6. 2016
foto Jana Miškovská
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První svaté
přijímání
12. 6. 2016
foto Pavel Jajtner

Farní odpoledne
pro děti
12. 6. 2016
foto Stanislav Močuba
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Život křesťana

9 důvodů, proč vykopnout porno ze svého života
Zapomeňte na ebolu. To, co opravdu zamořuje a požírá naši
společnost, je porno. Tato nákaza má kolosální rozměry a má velký
vliv na zdraví populace. Drtivá většina mužů přiznává, že porno
sleduje. Jsou mezi nimi právníci, lékaři, kněží, manželé, … Na
povolání nezáleží. I přes velké úsilí starostlivých rodičů se porno
k dětem dříve či později dostane. Jak řekl na slovo vzatý odborník:
nejde o to, jestli, ale kdy se to stane.
Přál bych si, abych mohl říct, že katolíci jsou na tom lépe než
ostatní, ale není to tak. Katolíci, v podstatě všichni křesťané, sledují
porno ve stejné míře jako nevěřící. Tomu
říkám tragédie.
Mohl bych pokračovat, ale už teď
víme, že porno je vážný problém. Co s ním
uděláme? Musíme ho odkopnout. Bez
milosti. Pokud je ve vašem životě, přiložte
mu hlaveň k čelu a zatáhněte kohoutkem.
Nezahrávejte si s ním. Ihned ho ve svém
životě přestaňte tolerovat. Nemějte slitování
a chopte se činu!
Zde máte 9 důvodů, proč skoncovat s pornem.
1. Zraňuje ženy
Často máme pocit, že porno nikomu neubližuje. Lapeni do
tohoto myšlení jsme přesvědčeni, že pornoherečky si to opravdu
užívají a že to dělají proto, že se tak rozhodly. Omyl. Čistá lež.
Nespočetně mnoho pornohereček, které z pornoprůmyslu odešly,
vypověděly příběhy o duševním i tělesném týrání, donucování, depresi,
ubližování si, násilí a pokusech o sebevraždu. Otevřeně přiznaly, že být
pornohvězdou není sranda, ale hrůza.
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Do toho jsme ještě nezapočítali
Citát měsíce
miliony žen unesených a prodaných za
otroky jako palivo pornoprůmyslu, nebo
Proč se bojíte,
prodaných do prostituce, aby ukájely
malověrní?
mužské choutky z porno videí. Nedejte se
oklamat, porno ubližuje skutečným ženám.
Pokaždé, když se díváte na video nebo
Mt 8,26
obrázky, způsobujete nepopsatelnou bolest
milionům ženám a dětí. To si vůbec
nezaslouží. Jsou stvořené k tomu, aby byly milované a aby o ně bylo
postaráno, ne na to, aby byly týrány a odsuzovány.
2. Zabíjí lásku
Porno zničilo už nejedno manželství. Někteří muži ho sledují
tajně, jiní otevřeně. Tak či onak, porno ničí vaši intimitu. Při jeho
sledování do manželčina srdce bodáte nůž. Ztratí veškerou důvěru
k vám. Pro ni to znamená, že nikdy nebude dost dobrá, nikdy se
nestane nejlepší. Vaše manželské sliby jsou už jen prázdná slova.
Výsměch. Do duše se jí zasadí hořká chuť a odpor. Způsobí jí to
hlubokou duševní i emocionální bolest.
Muži, pokud v srdci máte trochu lásky pro své manželky,
okamžitě skoncujte s pornem.
3. Přestanete si užívat sex
Nedávný průzkum ukázal, že porno před skutečným sexem
upřednostňuje stále více a více mužů. Proč tomu tak je? Neboť je to
snadnější. S jedním kliknutím získáte neomezený přístup k zdánlivě
nekonečnému počtu namalovaných žen ochotných splnit věci, které by
žádná manželka se zdravým rozumem nikdy neudělala. Dokonce se
nemusíte zabývat ani tím, abyste uspokojili druhou osobu – vše je jen
o vás. Ve srovnání s pornem je milování se jako práce. Mnoho mužů
dokonce přiznává, že už nedokážou být dostatečně vzrušení na to, aby
měli normální sex. V podstatě porno zničí váš sexuální život.
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4. Zkreslí váš pohled na ženy
Nejrychlejším způsobem, jak si zdeformovat vnímání žen, je
sledovat porno. V něm jsou ženy jen předměty, hračkami. Nemají
emoce, potřeby, duši. Jsou jen nástrojem uspokojení. Nemůžete přece
očekávat, že po sledování, jak je žena na obrazovce urážena nespočetně
mnoho krát, si k nim udržíte zdravý postoj. Je to nemožné. Mám pro
vás novinu: Ženy jsou lidské bytosti s citovými, tělesnými a duševními
potřebami. I ony mají nesmrtelnou duši. Zaslouží si vaši úctu
a ochranu, ne žádostivost.
Muži, opravdu chcete vidět své sestry v Kristu jen jako čerstvé
masíčko? Tak je uvidíte, pokud budete sledovat porno. Nebudete moci
vidět pod povrch a poznat ženu stvořenou jako obraz Boží. Naopak
přetvoříte si ji do své fantazie a budete o ní snít jako o hračce. To je
nesprávné. To je špatné. Za to může porno.
5. Uhasí ve vás plamen Boží milosti
Za smrtelný hřích se považuje takový, který zničí Boží lásku
v duši. Hřích tak vážný a odporný, že nás oddělí od Boha, duši zbaví
života a připoutá k peklu. Vymlouvejte se, jak se vám ráčí, ale
sledování porna je smrtelný hřích na cestě rovnou do pekla. Sv. Pavel
říká jasně: Ti, kteří ve svém životě tolerují pohlavní hříchy
„nedosáhnou Božího království“. (Gal 5: 19-21) Můžete mít buď nebe,
nebo porno, ne obě. Vyberte si.
6. Postupně se to zhoršuje
Porno se velmi rychle stane závislostí podobně jako kokain či
metanfetamín. A závislosti se postupně vždy zhorší. Samozřejmě, že ze
začátku to vypadá docela nevinně. Jen se o trochu déle díváte na
reklamu se skromně oděnou ženou. Pak však začnete googlovat a pak
znovu. Přejde trochu času a obrázky jsou již nudné. Už to chce čím dál,
tím tvrdší a extrémnější videa a ani se nenadějete a brzy se běžně
díváte na věci, při kterých byste se ještě nedávno zhrozili. Nezáleží na
tom, na kolik se toho podíváte, nikdy nemáte dost.
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Co si myslíte o znásilňování dětí a o pedofilech? Je snadné je
odsoudit a nenávidět, ale nezačali s tím. Začali přesně jako vy, když si
mysleli, že porno udrží na uzdě. Ale neudrželi a nedokážete to ani vy.
Když porno nestopnete, pohltí váš život a stane se z vás jen člověčí
skořápka plná žádostivosti. Nebo skončíte za mřížemi. Je to opravdu
to, co chcete?
7. Dělá z vás sobce
Tento bod je zcela očividný. Když se hodiny a hodiny ukájíte
před obscénními obrázky a videi, budete posedlý sám sebou. Místo
toho, abyste se jako chlap chopil oběti, kterou pravá láska vyžaduje,
díváte se na ostatní jako na předměty stvořené k uspokojení vašich
potřeb a tužeb – přesně jako na ženy na obrazovce. Namísto sloužení
a darování se jako Pán Ježíš jste posedlý braním a přijímáním. Stanete
se egocentrickým, prchlivým, útočným bez vašeho vědomí. Stanete se
narcisem. Ten jiné používá, nemiluje.
8. Bere vám radost
Kvůli pornu se budete cítit vinným, mizerně. Ať si
namlouváme, co chceme, hluboko uvnitř víme, že porno není dobré.
Svědomí nás trápí pokaždé, když ho sledujeme. A přestože se
i vyzpovídáme, další selhání nás znechutí a uvrhne do deprese
a zoufalství. Hned nato nás ďábel pokouší, abychom se duchovního
života zcela vzdali. Do uší nám šeptá: „Ta námaha za to nestojí. Zahoď
flintu do žita.“ Zkrátka, jako Adam se před Bohem začneme skrývat.
Kristus ale nechce, abychom takto žili. Svou krví nás vykoupil proto,
aby nám daroval pokoj, radost a hojný život, ne strach a hanbu. Pokud
v životě hledáte obrozenou duchovní radost, zřekněte se porna.
9. Zotročí vás
Před křtem jsme otročili ďáblu. Hnáni vášněmi a žádostmi jsme
se bezradně chovali jako dobytek. Kristus nás však spasil, křtem vytrhl
z otroctví a přivedl ke svobodě jako Boží syny. Křtem jste zemřeli
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hříchu a žijete Bohu. Máte podíl na svobodě od Krista „a tak už nejsi
otrok, ale syn.“ (Gal 4: 7)
Problémem je, že když se staneme závislými na hříchu, tak se
dobrovolně vracíme do otroctví ďábla. Je to jakoby královský syn
přišel na trh s otroky a nabídl sebe na prodej. To je šílené. Chopte se
svobody Božích dětí a odhoďte jho ďáblova otroctví. Vykopněte porno
ze svého života.
Buďte násilní
Pán Ježíš byl ke každému a ke všemu milý – kromě hříchu.
Když šlo o něj, Ježíš nebral zajatce. Jeho rada zní: vytrhni ho;
odstřihni. Bez námahy se do nebe nedostane nikdo, ale „násilníci je
uchvacují.“ (Mt 11:12) Jste vůči hříchu krutí? Měli byste být. Lidé
s rakovinou ji netolerují. Ani trpící leprou ji netolerují. Ba ani ti, co
jsou sužováni ebolou ji netolerují. Tak proč, ksakru, snášíte hřích?
Muži, pokud jste na pornu závislí, nepokračujte. Sundejte ho.
Bez milosti ho dobijte. Ukažte mu, kdo tady velí. Bojujte, jakoby na
tom závisel váš život, protože v mnoha ohledech opravdu závisí.
Guzman, Sam. 9 důvodů proč vykopnout porno ze svého života. Dostupné z
˂http://fatym.com/view.php?nazevclanku=9-duvodu-proc-vykopnout-porno-zesveho-zivota&cisloclanku=2016050063˃ [cit. 2016-05-11]

Pozvánky

Koncert k památce 700. výročí narození Karla IV.
Koncert k památce 700. výročí
narození Karla IV. v rámci projektu
KOSTELY NAPLNĚNÉ HUDBOU III. V pořadu
zazní skladby z rukopisu Vyšebrodského
a jiných rukopisů z počátku 15. století, výběr
z Jistebnického kancionálu, renesanční
písně Johna Dowlanda, kompozice
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D. Scarlattiho a dalších autorů.
 Neděle 24. 7. 2016 od 15.00 hodin v Přibyslavi v kostele
sv. Jana Křtitele
 Účinkují: Jitka Baštová – akordeon, Jindřich Macek – loutna
 Vstup volný
 www.loutna.cz

Nocturno
Festival PŘIBYSLAVSKÉ NOCTURNO - festival nejen duchovní hudby
"LADĚNÍ" 2016 – 24. a 25. září

Loňský rok přišel do naší farnosti nový duchovní správce otec
Pavel Sandtner a s ním i nový impuls do příprav a pořádání festivalu
Přibyslavské Nocturno. Dvě základní změny, které jsme si připravili pro
návštěvníky, jsou přesun termínu z prvního říjnového víkendu na
poslední zářijový víkend a vypuštění pátečního programu. Tudíž letošní
ročník bude dvoudenní.
Interpreti a účinkující tvořící letošní program jsou z velké části
spojeny s naším městem Přibyslav a jeho okolím. Sobotní program bude
zahájen ve 14.00 a ukončen bude před sobotní půlnocí. Nedělní program
bude v podobě doprovodu bohoslužeb v 8.00
a 9.30. Farní kostel Narození svatého Jana
Křtitele, farní stodola, farní zahrada, farní sál,
to vše jsou místa, kde festival bude probíhat.
Program je opravdu pestrý, nikterak věkově
omezený, a tak mi prosím dovolte Vám ho
krátce představit.
Hudebně vzdělávací a zábavný
workshop pod patronátem učitelů Základní
školy Přibyslav. Pohádka nejen pro děti
v podání divadelního souboru JenTak
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z Havlíčkovy Borové. Workshop s Drumbeny, originální český
víceúčelový, ekologický výrobek. Vystoupení dívčího pěveckého sboru
Prímadonky pod vedením Ondřeje Štefáčka (Základní umělecká škola
J. V. Stamice Havlíčkův Brod), se kterými vystoupí sólisté Michaela
Štefáčková, Ondřej Štefáček a Barbora Mičková. Cestopis
přibyslavských dobrodruhů a jejich cesty po Íránu 2015. Večerní
program ve stodole bude pod taktovkou Jany Blažkové (akordeon),
Jana Krejčího (housle) a jejich hudebního vystoupení, kapely OHS
a jejich nezapomenutelných hudebních chvilek, kapely Bratranci
Veverkové hrají Jethro Tull a také kapely Jelen, jejíž tři členové jsou
přibyslavskými občany.
Nedělní program je v podobě hudebního doprovodu bohoslužeb,
o který se postará schola mládeže sousední římskokatolické farnosti
Nížkov. Zajištěn bude doprovodný program, hospůdka a jiné. Vstupné
na celý festival je dobrovolné!
Podrobný program a informace najdete v dalším vydání PO,
stránkách festivalu – www.farnostpribyslav.cz/, facebookovém profilu
festivalu – facebook.com/PribyslavskeNocturno.
Přijměte tedy pozvání na 17. ročník festivalu.
Petr Málek a tým Nocturno 16
Typ na výlet

Církevní turistika – web nejen na prázdniny
Projekt Církevní turistika je určen nejširší veřejnosti a navazuje
na projekty Noc kostelů a Křesťanské Vánoce, které se již několik let těší
oblibě stovek tisíců návštěvníků.
Aplikace www.cirkevnituristika.cz prezentuje křesťanské
církevní památky, poutní místa a další zajímavosti, které mají
křesťanskou víru jako společného jmenovatele. Zároveň představuje
nové možnosti využití církevních objektů a propojuje křesťanské
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církevní památky s ostatními doprovodnými aktivitami, které přispívají
k obnově duchovních, duševních i fyzických sil.
Koncepce
projektu
reaguje na aktuální poselství
Papežské rady pro pastoraci
migrantů a lidí mimo domov, že
existuje mnoho „farností, které v
turistických destinacích vítají návštěvníky, nabízejí jim liturgická,
vzdělávací a kulturní setkání s nadějí, že čas dovolené „prospěje jejich
lidskému i duchovnímu růstu, a v pevném přesvědčení, že ani během
volna nemůžeme zapomínat na Boha, který nikdy nezapomíná na nás“.
Za tímto účelem se farnosti snaží rozvinout „přátelskou pastoraci“,
která jim umožňuje uvítat příchozí v duchu otevřenosti a bratrství
a ukázat jim živé a přívětivé společenství.“
Projekt je tedy zároveň podporou pro farnosti a sbory a dává jim,
ve smyslu výše uvedeného poselství, příležitost „představit své umění,
tradice, dějiny i mravní a duchovní hodnoty a především dosvědčit svou
víru, která tvoří základ všech těchto věcí a dává jim smysl.“
Projekt umožňuje prezentaci všem křesťanským církvím, které
jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR.
Přejato z ˂www.cirkevnituristika.cz˃ [cit. 2016-06-20]

Eva Bártová
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Červenec a srpen L. P. 2016
4. 7.

5. 7.

7.30

Památka sv. Prokopa, opata
Za rodinu Kubíčkovu
Svátek sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa,
patronů Evropy

8.00
18.30
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6. 7.
7. 7.

7.30
18.30

8. 7.

18.30

9. 7.

7.00

10. 7.

8.00
9.30
11.00
18.30

11. 7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.

7.30
18.30
7.30
18.30

15. 7.

18.30

16. 7.

7.00

18. 7.
19. 7.
20. 7.
21. 7.

8.00
9.30
11.00
11.00
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30

22. 7.

18.30

17. 7.

23. 7.
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Za Boženu a Leopolda Roseckých
Na poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání a dary Ducha svatého
Za rod Laštovičků a zetě Bohumila
15. neděle v mezidobí
Za Marii a Františka Pibilovy a celý rod
Za Alžbětu a Jana Novotných, rodiče, sourozence
a vnuka Vladimíra
Stříbrné Hory
Za farnost
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

7.00

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Za Jindřicha a Boženu Prchalovy, jejich děti a snachy
a duše v očistci
Panny Marie Karmelské
Za dr. Jiřího Procházku, rody z obou stran a duše v
očistci
16. neděle v mezidobí
Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy
Za Hedviku a Jana Pelikánovy a celý rod
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Za rodiče Podrázskovy a syna Viléma
Za Vladimíra Kalinu, jeho rodiče, ten rod a duše v o.
Svátek sv. Marie Magdalény
Za rodiče Novotných z obojí strany a vnuka Romana
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

8.00
9.30
24. 7.
11.00
11.00
18.30
25. 7.
26. 7.
27. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.

1. 8.

7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
7.00
8.00
9.30
18.30

2. 8.
3. 8.

7.30
18.30
7.30

4. 8.

18.30

5. 8.

18.30

6. 8.

7. 8.

17. neděle v mezidobí
Za Annu Lánovou a ten rod
Za Blaženu a Františka Vencovy, živé a zemřelé
jejich rodů
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Na dobrý úmysl
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Za Annu a Jana Novotných
Za rodiče Beranovy a vnuka Josefa
Památka sv. Marty
Za Boženu Pavlíčkovou, Jaroslava Blažka a jejich rodiče
18. neděle v mezidobí
Za Annu Roseckou a rod Mokrých
Za Marii a Miloslava Svobody, jejich rodiče a celý rod
Za farnost
Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve

Památka sv. Jana Marie Vianney, kněze
Za Jiřího Hladíka, rodiče, rodiče Šmidrkalovy a rod
Grubauerů
Za Marii a Václava Kasalovy a celý rod
Svátek Proměnění Páně

8.00
8.00
9.30
11.00
18.30

19. neděle v mezidobí
Za Josefa Pelikána a celý rod
Za Jana a Marii Pometlovy, dva syny, Josefa a
Růženu Tománkovy
Stříbrné Hory
Za farnost
25

8. 8.

Památka sv. Dominika, kněze
7.30
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,
patronky Evropy

9. 8.
18.30
10. 8.

Svátek sv. Vavřince, mučedníka
8.00

11. 8.

18.30

12. 8.
13. 8.

18.30
7.00
8.00

14. 8.

9.30
11.00
11.00
18.30

15. 8.
16. 8.
17. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.
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20. neděle v mezidobí
Za rodiče Klementovy, syny a snachy, za rodiče
Dobrovolných, dceru a tetu
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
Stříbrné Hory
Mše sv. v Nových Dvorech
Za farnost
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

8.00
18.30
18.30
7.30
18.30
18.30
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
7.00
8.00

21. 8.

Památka sv. Kláry, panny
Za Miloslava Linharta, jeho rodiče
a sourozence
Za Vladimíra Jelínka, jeho rodiče a celý rod

9.30
11.00
11.00
18.30

21. neděle v mezidobí
Za Ludmilu a Jaroslava Bencovy, živé a zemřelé
jejich rodů
Za Františku Klusáčkovou, dceru Libuši a celý rod
Stříbrné Hory
Za farnost – farní pouť ke sv. Anně do Pohledu

22. 8.
23. 8.
24. 8.
25. 8.
26. 8.
27. 8.

7.30
18.30

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
7.30
18.30
18.30
Památka sv. Moniky
7.00
8.00

28. 8.

Památka Panny Marie Královny
Na poděkování za všechny dary a milosti

9.30
11.00
11.00
18.30

22. neděle v mezidobí
Za Marii a Františka Klementovy, syny, snachy,
vnuka a duše v očistci
Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše v očistci
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na červenec a srpen 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:
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1. všeobecný úmysl:
Červenec: Aby se dostalo větší úcty domorodým národům na
pokraji přežití a ohroženým v jejich sebeuvědomění.
Srpen: Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi
národy a významně přispěl k míru ve světě.
2. misijní úmysl:
Červenec: Aby církev v Latinské Americe a Karibiku s obnovenou
energií a novým nadšením hlásala evangelium v této části světa.
Srpen: Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali
svědectví víry, úcty a lásky k bližnímu.
3. úmysl našich biskupů:
Červenec: Ať Bůh přitáhne k sobě srdce mladých lidí a pomůže jim
poznat a přijmout povolání, které jim vložil do srdce.
Srpen: Nanebevzatá Matka Boží ať nám vyprosí a upevní v nás jistotu,
že víra v Boha a poslušnost vůči jeho vůli jsou největším bohatstvím,
radostí, důstojností a krásou člověka.
Eva Bártová
Vydává Římskokatolická farnost Přibyslav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav,
www.farnostpribyslav.cz, bankovní spojení: Č.S. 1120706379/0800
Kontakty: fara: 569 484 672; P. Pavel Sandtner: 605 727 555;
P. Antonín Pavlas: 604 170 227; e-mail: fara.pribyslav@seznam.cz;
Redakce Římsy: P. Pavel Sandtner, Eva Bártová, Zdeněk Matějka.
Příští číslo vyjde 28. 8. 2016 (uzávěrka pro toto číslo je 19. 8. 2016).
Příspěvky do Římsy můžete zasílat na adresu flpribyslav@seznam.cz nebo je
předat na farním úřadě v Přibyslavi.
Určeno pro vnitřní potřeby farnosti. Neprodejné.
Vychází za technické podpory firmy ACO Industries k.s., Přibyslav
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