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Slovo kněze

Obyvatelům temné
země vchází světlo

Z OBSAHU

Oslavujeme své prozření.
Lidu temné země vzchází světlo,
volá prorok Izaiáš. Dříve jsme
chodili ve tmě, ale nyní s námi sdílí
náš život sám Boží syn. Jeho dobrota
se projevila a on se nám daroval. Ne
každý věděl, ne každý chápal, jen
málokterý mohl uvidět a přečíst
znamení Boží blízkosti člověku.
V očích lidí doma byla Maria možná
ctnostnou dívkou, ale přece jen, to
dítě není Josefovo! A nemusela si
brát tesaře, našli by se pro ní lepší
a zajištěnější. Když s Josefem odešli
do Betléma, aby učinili zadost úřední
povinnosti, jejich příběh úplně
zapadnul. Skončili v jeskyni či
přístřešku pro dobytek.
Stranou
společenského dění i pozornosti.
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Takových chudáků je přece po světě
tolik. A málokoho zajímá, co s nimi
bude. Ale přeci jen vyšlo tehdy lidu
temné
země
světlo.
Pastýři
z andělova zvěstování rozpoznávají
v narozeném dítěti naději pokolení.
Jen na chvíli a s málo svědky se
odehraje klíčová událost dějin. Bůh
vešel mezi svůj lid nepovšimnutý,
nevýznamný,
stranou
velikých
událostí, tak jak přichází na svět
mnoho lidí. Aby každý z nás
pochopil, že pro Boha máme nesmírnou cenu. Ať už jsme na světě
lidmi okolo vítáni nebo štváni či dokonce usmrceni. To dítě je
svědectvím naší hodnoty před Bohem. Do naší slabosti vkládá naději
a víru, že člověk se může znovu stát člověkem s důstojností Božího
obrazu. Sám chce být naší záštitou a zázemím. Příběh Mesiáše, tesaře
z Nazareta zůstane na dlouhá léta skrytý před světem. Ale temnota už
ustupuje a na kříži se roztrhne
chrámová opona. Lid temnoty může
konečně vejít do světla Boží slávy.
Nám všem přeji, abychom
s otevřenýma očima vnímali Boží
dobrotu a světlo naděje i spásy za
vším, s čím se potkáváme, co
prožíváme, s kým se setkáváme.
Boží dobrota se projevila. Vede nás
k tomu, abychom se odřekli
bezbožného života i světských
žádostí a žili v tomto nynějším věku
rozvážně, spravedlivě a zbožně
a přitom očekávali v blažené naději
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slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele Krista Ježíše. Pokoj
a dobro a hojnost Boží lásky ať spočine na každém z nás! Jeho
požehnání ať nás všechny provází i v Novém kalendářním roce.
Přeje a vyprošuje P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na měsíc prosinec 2016/leden 2017
Prosinec 2016
Sbírky na restaurování křtitelnice (i dětská půlnoční)
24.-26. 12.
16.30 jesličková pobožnost v kostele
25. 12.
26. 12.
27. 12.
30. 12.
31. 12.
Leden 2017
2. 1.
4. 1.
5. 1.
6. 1.
7. 1.
16. 1.
20. 1.
21. 1.
22. 1.
25. 1.
27. 1.
28. 1.

14.00-18.00 kostel otevřený pro veřejnost:
prohlídka betléma;
18.00 zpívání koled v kostele
18.00 mše sv. a žehnání vína
Obnova manželských slibů a žehnání manželům
Děkovná mše sv. a oslava konce roku na faře
17.00 setkání ml. mládeže na faře (10 – 13 let)
Po mši sv. setkání nad ranní kávou na faře
19.00 biblická hodina na faře
19.00 setkání st. mládeže na faře (14 a více let)
Tříkrálová sbírka; hudební vystoupení
Setkání ml. mládeže na faře (10 – 13 let)
19.00 veřejné setkání pastorační a ekonomické rady
na faře
Benefiční farní ples
16.00 Ekumenická bohoslužba v Přibyslavi
Po mši sv. setkání nad ranní kávou na faře
Setkání mládeže st. (14 a více let) na faře
9.00 mše svatá v DPS;
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28. 1.
29. 1.
30. 1.

19.00-20.00 adorace v kostele
15.30 farní káva
Setkání ml. mládeže na faře (10 – 13 let)

Návštěvy nemocných
P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
6. 1.
P. Antonín DPS
13. 1.
P. Pavel DPS a okolí
20. 1.
P. Antonín DPS a okolí
27. 1.
Poznámky k osobnímu diáři kněží
8.-13. 1. 2017 Exercicie Hostýn (P. Pavel)
Organizační setkání letního tábora Nové Město
13.-14. 1.
nad Metují (P. Pavel)
Liturgický kalendář

Sv. Jan Bosco

Jan Bosco se narodil 16. srpna 1815. Ve dvou letech mu zemřel
otec a jeho matka se musela sama s nemocnou babičkou starat
o nevlastního syna a své dva chlapce Josefa a nejmladšího Jana,
kterého zasvětila Panně Marii. Těžce pracovala a svým synům vštípila
živou víru v Boha a říkala jim: „Bůh vás vždy vidí!“
Jan byl bystrý. Byl rozeným náčelníkem hochů z vesnice.
Předváděl jim svoje kousky, vyprávěl jim zajímavé příběhy, modlil se
s nimi nebo jim vyprávěl nedělní kázání. V devíti letech měl Jan první
sen (vidění) o jeho poslání. Zdálo se mu, že je uprostřed chlapců, kteří
si hráli a křičeli. On je chtěl ranami přimět k mlčení. Zářící postava
muže ho zastavila se slovy: „Ne bitím, ale mírností a láskou.“ Pak
spatřil vznešenou paní a různá zvířata. Divoká zvířata se náhle
proměnila v mírné beránky a paní mu řekla: „Tu je tvé pole, tu pracuj!
Staň se pokorným, silným a udatným. To, co se stalo nyní s těmito
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zvířaty, můžeš udělat i pro mé syny.“ Jan
byl ze snu zděšen, ale co podnikal, dělal
s bezpečným klidem. Studoval, bydlel
a pracoval v sousedním městě, aby si mohl
Benefiční
zaplatit ubytování. Naučil se tak základům
farní ples
všech možných řemesel, což se mu pak
dobře hodilo.
přibyslavská
Ve dvaceti letech nastoupil do
sokolovna
místního semináře a 5. června 1841 byl
klerik Bosco v Turíně vysvěcen na kněze.
Od této chvíle se stal donem Boskem. Po
21. 1.
seznámení s vězeňským prostředím poznal
od 20 hodin
asi šestnáctiletého sirotka, prvního
z opuštěných chlapců, které shromáždil ve
své nedělní „oratoři“, kterou svěřil do ochrany svatého Františka
Saleského. Zval ho v neděli na výklad katechismu. On přišel a přivedl
sebou dalších 6 hochů a tak začalo Boscovo působení mezi zanedbanou
mládeží a definitivně bylo uvedeno o velikonocích 1846 ve čtvrti
Valdocco v Turíně.
Kněz Bosco byl aktivní a tak spravoval dům, stavěl kostel, psal
díla katechetická, historická. Také psal náboženské knížky pro mládež
i dospělé z lidových vrstev. Každou neděli a svátek přicházely zástupy
hochů, kteří přistupovali ke zpovědi a zúčastnili se mše svaté. Ke
zpovědi však chlapci chtěli většinou jen k Donu Boscovi a tak v sobotu
a před svátky byl ve zpovědnici bez přerušení 10 až 12 hodin!
Po mši sv. byly hry nebo cvičení na nářadí, po obědě
katechismus, růženec a potom volná zábava. Don Bosco se toho
zúčastnil, byl nedostižným běžcem a měl zálibu utíkat s kornoutem
plným bonbónů, z nichž rozhazoval. Ve volných chvílích byla
příležitost k „lovu“ duší. Přiblížil se k některému chlapci a pošeptal mu
do ucha například: „Kdypak se přijdeš vyzpovídat?“ Věděl, že jakmile
chlapec slíbí, tak to splní. Chodil za nimi občas i do dílen, kde
pracovali. Mistrům to polichotilo, a byli pak na hochy mírnější.

Pozvánka
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Dne 19. prosince 1859 spolu s mladými lidmi, kteří u něho žili,
založil kongregaci, která nese jméno „svatého Františka Saleského“.
Pius IX. s nímž se byl rok předtím radit v Římě, ho k tomu povzbudil.
V roce 1872 přetvořil místní institut ze sousední diecéze
v sesterskou ženskou kongregaci. Budoucí světice Marie-Dominika
Mazzarello byla první generální představenou dcer Panny Marie
Pomocnice. V roce 1875 překračuje
kongregace
hranice.
První
misionářská výprava saleziánské
kongregace odjela z Turína 11.
listopadu téhož roku. Když 31. ledna
1888 don Bosco v Turíně umírá, jeho
rodina je už v rozkvětu: 744
řeholníků a 313 řeholnic ve 107
centrech či institucích.
Papež Pius XI. ho prohlásil za
svatého o velikonocích roku 1934. V
lednu 1989 ho Jan Pavel II. prohlásil
Otcem a Učitelem mládeže, což jsou
přímo slova liturgické modlitby
z jeho svátku 31. ledna.
Don Bosco se počítá ke světcům, u nichž máme dochovány
zprávy o nejhojnějších darech nadpřirozených, zvláště z posledních let
jeho života. Měl dar předpovídání (prorocký dar), uzdravování
nemocných, čtení myšlenek (zvláště ve zpovědnici), dar bilokace (být
současně přítomen na dvou místech), vidění na dálku a dar vizí
(prorockých snů). Věděl dopředu, že někdo zemře a snažil se ho dobře
připravit na smrt. Znal čas i okolnosti jeho smrti, i když se jednalo
o člověka zdravého a silného.
Don Bosco je patronem mládeže, studujících, dělníků, učňů,
učedníků a chlapců. Je zobrazován v kněžské klerice, někdy je
obklopen chlapci.
Zdeněk Matějka
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Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny
Knihovna
Po Novém roce budeme připravovat farní knižní fond a doufám
v prvním kvartále zpřístupníme knihovnu vám farníkům. Po domluvě i
s možností studia (v místnosti je počítač, tiskárna i internet).

Intence
V rozpise na příští rok je mnoho volných intencí na mši svatou.
Každá mše svatá zjednává podíl na Ježíšově výkupné oběti pro
všechny lidi. Pokud někdo chce, může kněz pamatovat zvláště na
určitý úmysl, který si můžete zapsat na faře. Pokud chcete, můžete
s úmyslem spojit i dar na potřeby církve. Takový dar může kněz
použít na potřeby spojené s výkonem kněžského povolání (např.
automobil, liturgické knihy, vzdělávání a formace apod.) nebo
podpořit pastorační aktivity farnosti. Takový případný dar je
naprosto dobrovolný a nikdo není nucen ho darovat. Mše svatá se
neplatí, už je zaplacená, zaplatil ji Ježíš Kristus svou krví! Proto
nechoďme mši svatou „zaplatit“. Stačí poděkovat. V každém
případě si mše svaté zapisujte, rádi na vás budeme pamatovat.
Modlíme se za sebe navzájem. Když je mše svatá sloužena, věřím,
že mnozí lidé přítomní v kostele se k úmyslu připojují a tak je
modlitba o to intenzivnější.

Nové společenství
Mladší děti (10 – 13 let) se začali scházet na faře a zdá se, že ve
spolupráci se starší mládeží má toto scházení dobré vyhlídky. Takže
Bohu díky za to. Snad takové scházení prospěje k budování vztahů
mezi dětmi i podpoře a růstu jejich víry a vztahu s Bohem. Kdyby se
někdo chtěl vrhnout do práce s dětmi ještě mladšími a malými, fara
by mu byla k dispozici. Kdyby se někdo cítil být osloven, ať se ozve.

Socha sv. Terezičky
Kdepak je socha sv. Terezičky? Asi jste si všimli, že v kostele chybí. Je
totiž díky sponzorskému daru na restaurování.
Dary pro potřebné
Děkuji všem za dary, které jste věnovali na pomoc trpícím válkami
v Iráku, Sýrii a na Ukrajině při benefičních vystoupeních v kostele. Při
prvním koncertě jste věnovali 3600 Kč. Druhý nebyl do uzávěrky
realizován. Rozhodnutím ekonomické rady farnosti jsme za farnost
reagovali na žádost a přispěli vánočním darem 10. 000 Kč obecně
prospěšné společnosti Dlaň životu (sbírka Betlém nenarozeným),
která podporuje matky s dětmi v těžkých situacích (nám nejblíže je
azylový dům v Hamrech u Hlinska).
Ekumenická bohoslužba 22. 1. 2017
V letošním roce se vzhledem ke změnám ve farnosti Nížkov
ekumenická bohoslužba uskuteční v Přibyslavi. Zvu vás na ní a prosím
o přispění zákuskem. Po bohoslužbě se společně s ostatními křesťany
sejdeme ve farním sále. Bohoslužba začne v 16.00 hodin v kostele.

P. Pavel Sandtner

Papež František

Neztrácejme důvěru v rodinu
Homilie papeže při mši na svátek Svaté Rodiny, bazilika sv. Petra
Biblická čtení, která jsme vyslechli, nám prezentovala obraz
dvou rodin, které konají svoji pouť k Božímu domu. Elkana a Anna
přinášejí syna Samuela do chrámu v Silo, aby jej zasvětili Pánu (srov.
1 Sam 1,20-22.24-28). Stejně tak Josef a Maria spolu s Ježíšem putují do
Jeruzaléma (srov. Lk 2,41-52).
Často vidíme poutníky, jak se ubírají do svatyň a poutních míst,
jež jsou drahá lidové zbožnosti. V těchto dnech se jich mnoho vydalo na
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pouť ke Svaté bráně otevřené ve všech katedrálách a mnoha svatyních
světa. Avšak tím nekrásnějším, co dnes zdůrazňuje Boží Slovo, je
skutečnost, že putuje celá rodina. Tatínek, maminka a děti jdou společně
do Pánova domu, aby světili tuto slavnost modlitbou. Je to významné
poučení nabízené také našim rodinám. Lze dokonce říci, že rodinný
život tvoří jeden celek malých a velkých poutí.
Velice nám prospěje přemýšlet o tom, jak Maria a Josef učili
Ježíše odříkávat modlitby! I to je pouť, výchovná pouť k modlitbě. Také
je dobré vědět, že se společně modlili během dne; a potom se v sobotu
vydávali společně do synagogy, aby naslouchali Písmu Zákona
a Proroků a spolu s lidem chválili Pána. Během pouti do Jeruzaléma se
určitě modlili slovy Žalmu: „Zaradoval jsem se, když mi řekli: »Do
domu Hospodinova půjdeme!«. Už stojí naše nohy v tvých branách
Jeruzaléme!“ (Žl 122,1-2).
Jak důležité je pro naše rodiny, že putují společně a mají stejný
cíl! Víme, že máme společnou cestu, na níž potkáváme těžkosti, ale také
chvíle radosti a útěchy. Na této životní pouti sdílíme také chvíle
modlitby. Co může být krásnějšího pro tatínka a maminku než žehnat
vlastním dětem na počátku dne a na jeho sklonku. Dělat jim na čelo
křížek jako v den křtu. Není to snad ta nejjednodušší modlitba rodičů za
jejich děti? Žehnat je, tedy svěřovat je Pánu jako Elkana a Anna, Josef
a Maria, aby jim byl záštitou a oporou během dne. Důležitá je pro rodinu
také krátká chvíle modlitby před jídlem na poděkování Pánu za tyto dary
a také proto, aby se učili dělit o to, co dostali, s tím, kdo je v nouzi. Jsou
to všechno nepatrná gesta, která však mají velký výchovný význam,
který je vlastní putující rodině.
Ježíš se po skončení oné pouti vrátil do Nazareta a poslouchal
svoje rodiče (srov. Lk 2,51). Také tento obraz dává našim rodinám
krásné poučení. Pouť totiž nekončí tím, že se dojde do svatyně, ale
návratem domů a pokračováním v každodenním životě, uplatňováním
duchovních plodů prožité zkušenosti. Víme, co Ježíš tehdy udělal. Místo
toho, aby se spolu se svými vrátil domů, zdržel se v jeruzalémském
chrámu a způsobil velkou bolest Marii a Josefovi, kteří jej nemohli najít.
Za tento svůj „útěk“ Ježíš asi požádal svoje rodiče o prominutí.
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Evangelium o tom mlčí, ale myslím, že to lze předpokládat. Mariina
otázka ostatně obsahuje určitou výtku, když dává zřetelně najevo svoji
i Josefovu starost a úzkost. Při návratu domů se k nim Ježíš určitě
přimknul a projevil jim veškeré svoje city a svoji poslušnost. Součástí
rodinného putování jsou také tyto momenty, které se spolu s Pánem
mění na příležitost růstu, příležitost přijmout a dát odpuštění a prokázat
lásku a poslušnost.
Ať se v tomto Roce milosrdenství každá putující křesťanská
rodina stane privilegovaným místem zakoušené radosti z odpuštění.
Odpuštění je podstatou lásky, která dovede chápat pochybení a zjednávat
nápravu. Jakými chudáky bychom byli, kdyby nám byl Bůh neodpustil!
Právě rodina vychovává k odpouštění, protože skýtá jistotu pochopení
a podpory navzdory chybám, kterých se lze dopustit.
Neztrácejme důvěru v rodinu! Je krásné neustále si vzájemně
otevírat srdce a nic neskrývat. Kde je láska, tam je také porozumění a
odpuštění. Vám všem, drahé každodenně putující rodiny, svěřuji toto
významné poslání, kterého má svět a církev zapotřebí víc než kdy jindy.
Neztrácejme důvěru v rodinu. Dostupné z <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22992>
[cit. 2016-12-12]

Život církve

Týden modliteb za jednotu křesťanů
V týdnu 18.-25. ledna 2017 proběhne týden modliteb za jednotu
křesťanů Mottem společných modliteb je: „Smíření – Kristova láska
nás nutí“. (2K 5,14)
Milí přátelé v Kristu,
máme před sebou opět příležitost setkat se a společně se modlit.
Modlitba není jen niternou, osobní záležitostí, je také předivem, které
utváří a buduje společenství víry. Skrze modlitbu vcházíme do
společenství s Bohem a s těmi, kteří se s námi modlí, a to napříč
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denominacemi. Zápas o jednotu Božího lidu vyžaduje
konkrétní činy. Ekumenické modlitební bohoslužby, jako je
Alianční týden modliteb a Týden modliteb za jednotu
křesťanů, jsou jedním z projevů jednoty.
Program týdne modliteb za jednotu křesťanů
připravili pro tento rok bratři a sestry z Německa. Téma je
vzato z II Korintským 5, 14 a zní: Smíření – Kristova
láska nás nutí. Jiný překlad tohoto textu říká: Kristova
láska nás má ve své moci. V Jeruzalémské bibli zase
čteme: Pobízí nás totiž láska ke Kristu. Co je to vlastně
láska? Dnes je láska nadužívaným slovem a pomalu ztrácí
svůj obsah. Jsme v pokušení lásku zromantizovat, udělat
z ní jen citovou záležitost. Přitom láska je také životní
postoj vyjádřený konkrétním činem. Pán Ježíš nás učí
milovat dokonce nepřátele. Kdybychom měli čekat na onen pocit lásky
k takovému člověku, tak se asi nikdy nedočkáme. Pro lásku se musíme
rozhodnout. Bůh se rozhodl milovat člověka. Mnozí jsme se rozhodli
milovat Boha a z toho pramení síla milovat druhé a nabízet smíření.
Apoštol lásky, jak se někdy svatému Janovi říká, to pěkně
vyjádřil: Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme
v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
Je smutné, když slyšíte kolem sebe, že lidé po špatných zkušenostech
přestali věřit na lásku. Apoštol Jan vyznává, že spolu s ostatními
učedníky poznal Boží lásku v Kristu. A hned dodává: a věříme v ní.
Přeji vám i sobě, abychom při společných modlitbách prožili něco z té
velikosti Boží lásky, v kterou věříme, která nás váže, má ve své moci,
a pobízí nás ke smíření a k jednotě.
Ing. Daniel Fajfr, M.Th.
předseda ERC v ČR

Mons. František Radkovský
delegát ČBK pro ekumenismus
Z úvodu „Modliteb za jednotu
křesťanů 2017“
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(2K 5,14-20)
14
Vždyť nás má ve své moci láska Kristova – nás, kteří jsme pochopili, že
jeden zemřel za všecky, a že tedy všichni zemřeli; 15a za všechny zemřel
proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně
zemřel i vstal.
16
A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Ačkoli
jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. 17Kdo je
v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
18
To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil
nás, abychom sloužili tomuto smíření. 19Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se
sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.
20
Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě
Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!

Fotogalerie

Ohlédnutí za prosincem

Mikulášská
mše sv.
5. 12. 2016
foto Stanislav
Močuba

12

Duchovní
obnova
s P. Janem
Linhartem
10. 12. 2016
foto Stanislav
Močuba
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Vzděláváme se

Ekumenické hnutí
Před 106 lety v červnu 1910 se sešla první světová misijní
konference v Edinburku. K tématu dějin ekumenického hnutí přinášíme
příhodný článek Pavla Filipiho z roku 2010.

Co rozumíme ekumenickou myšlenkou? Je to reakce na situaci,
že Kristova církev je fakticky rozdělena na množství útvarů navzájem
odlišných, navzájem nespolupracujících – ano, někdy i navzájem
nepřátelských. Je to, obráceně řečeno, výraz přesvědčení, že tuto
situaci lze změnit cílevědomým úsilím o jejich sblížení a spolupráci –
nebo dokonce o jejich jednotu. Ekumenická myšlenka je ovšem starší
než edinburská konference. Kdybychom pátrali hlouběji v minulosti,
neunikla by nám mohutná vize jednoty křesťanských církví i celé
lidské rodiny v díle J. A. Komenského. Mezi předky ekumenismu lze
rovněž počítat E. Rotterdamského a po něm osvícenské myslitele, jimž
rozdělení církví bylo nedůstojné věku rozumu a tolerance. Zcela jistě
můžeme počátky ekumenických snah hledat a nalézt v probuzeneckých
hnutích 18. a 19. století; byl to „ekumenismus hlav a srdcí“ přes
hranice konfesí a národů a vydal ze sebe již první mezinárodní
ekumenickou organizaci: Evangelickou alianci (založenou 1846).
Nový impulz přišel v 19. století z misijních oblastí, kde se čím
dál naléhavěji ukazovalo, že rozdělení církví je brzdou a překážkou
misijní práce. Domorodý křesťan v Africe nebo Asii nejen nechápal,
nýbrž přímo odmítal pochopit, proč má přijmout Krista ve verzi té či
oné církve a proč by měl respektovat rozdíly mezi nimi, jež vznikly
v dějinách evropských. Na tomto pozadí se sešla edinburská misijní
konference. Účastnit se jí směli toliko pověření delegáti organizací,
které aktivně působily v nekřesťanských zemích. Pozváni nebyli
katolíci a pravoslavní. Jen nepatrným procentem se konference
účastnili zástupci (domorodých) církví, které z misie vznikly, třebaže
jim konference adresovala jedno ze svých dvou oficiálních poselství
s výzvou: „Jen vy sami můžete v posledu toto dílo dokončit.“
Zamýšleným a posléze (v roce 1921) realizovaným výstupem
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konference bylo založení Mezinárodní misijní rady.…………………
Ale nezůstalo u toho
Oblasti, kde se měly uskutečňovat ekumenické snahy, se
ukázaly již v Edinburku jako širší. Zahrnuly jednak sféru možností
praktické spolupráce církví v sociálních úkolech. Roku 1919 bylo
z tohoto podnětu založeno hnutí pro Praktické křesťanství (Life and
Work); jeho první světové konference v roce 1925 se zúčastnili
i delegáti církví pravoslavných, jež k účasti vyzval cařihradský
ekumenický patriarcha okružním listem. Pravoslavní se rovněž zapojili
do hnutí pro Víru a církevní řád (Faith and Order), které bylo založeno
v roce 1920 s tím, že ekumenické snahy budou stát na mělkých
základech, pokud nebude pozornost věnována shodám a rozdílům
v nauce církví. Všechny tyto tři proudy se posléze spojily ve Světové
radě církví, založené v Amsterdamu roku 1948 (Mezinárodní misijní
rada se připojila až v roce 1961). Tuto organizaci v současnosti tvoří
349 členských církví.
Nečekaná podpora
Až dosud se na těchto snahách podílely církve protestantské,
anglikánské, pravoslavné. Katolická církev se k nim stavěla odmítavě.
To se změnilo posledním koncilem. Shromáždění všech biskupů se
tehdy usneslo, že touha po jednotě Kristových učedníků a snahy
přiblížit se k ní jsou autentickou výzvou naší doby a že katolická církev
na tuto výzvu odpoví spolu s ostatními křesťany svou účastí ve
společném ekumenickém hnutí. Koncil přijal k této věci i zvláštní
dokument, kde je vyloženo, že katolická církev chápe jednotu
s ostatními křesťany a jejich církvemi jako jednotu v Kristu již
darovanou, nicméně jednotu ještě nedokonalou, jejíž prohlubování je
trvalým úkolem. To je něco jiného než dříve zastávaný tzv.
„ekumenismus návratu“, totiž představa, že jednoty bude dosaženo tím,
když všichni ostatní se navrátí do katolické církve. Závazek
ekumenismu byl potom mnohokrát potvrzen i z úst a usnesení papežů
jako závazek nezvratný. Katolická církev sice nepřijala členství ve
Světové radě církví (je oficiálně zastoupena jen v její Komisi pro víru
a řád), ale na ekumenickém dění se podílí mnoha způsoby. Svým
15

věřícím na různých úrovních poskytla formou tzv. ekumenických
direktářů a směrnicemi biskupských konferencí i konkrétní pokyny, jak
svou účast na ekumenických snahách mohou a mají uskutečňovat. Na
nejvyšší úrovni vznikla Papežská rada pro jednotu křesťanů
a doporučuje se, aby podobná grémia byla zřizována i na úrovni
jednotlivých biskupství.
Oblasti, metody a těžiska
Ekumenické snahy jsou mnohotvaré a zasahují do řady oblastí.
Zdůrazněna je základní rovina duchovní vyjadřovaná ve společných
modlitebních a bohoslužebných shromážděních. Nebylo vždy
samozřejmé, že se křesťané různé církevní příslušnosti mohou společně
modlit a slavit bohoslužbu, jako by modlitba nebyla právě tou situací,
kdy vychází najevo, že se společenství Kristových učedníků obrací ke
svému Pánu přímo, bez prostřednictví církevní doktríny. To se změnilo
a společná bohoslužba a modlitba se pevně vklínily do ekumenických
snah na všech úrovních – pravda, zatím s markantním deficitem, že ne
vždy je možno se dovoleně sejít ke stolu Kristovu. V oblasti rozdílů
v nauce se jako jediná účinná metoda uplatnila metoda dialogu. Těchto
dialogů se za poslední století odehrálo nepočítaně, dvoustranných
i mnohostranných, zaměřených na dílčí problém i na celou plochu
rozdílů v učení. Zpravidla vyústily do textů přijatých oběma (všemi)
stranami, v nichž byla konstatována někdy plná shoda, jindy shoda
s výhradou (tzv. „diferencovaný konsenzus“, například Společné
prohlášení o ospravedlnění mezi katolickou a luterskou církví z roku
2000), jindy byla aspoň konstatována „ekumenická konvergence“
(například významný dokument Komise pro víru a řád o křtu, večeři
Páně a ordinovaném úřadu z roku 1982 – Limský dokument). Dědictví
hnutí pro Praktické křesťanství je znovu naléhavě aktualizováno
výzvou ke společnému svědectví a službě potřebným. Otázky se
kladou nově nejen v sekulárních společnostech západního světa, nýbrž
také v pohledu globálním: Patří problémy, jež zmítají současným
lidstvem – zápas o důstojnost člověka, o lidská práva, boj proti
nespravedlivým pořádkům, proti hladu, analfabetismu, rasismu,
vykořisťování atd. – též ke svědectví a službě církve? I na tyto otázky
hledá ekumenické hnutí odpovědi společně. Pro uskutečňování
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ekumenických snah vznikají i organizační struktury. O Světové radě
církví, jež působí celosvětově, byla již zmínka. Podobné útvary
vznikají však i na úrovních kontinentálních, regionálních a místních.
Nazývají se často „ekumenické rady církví“ a spočívají na principu
federace, tj. disponují jen tolika pravomocemi, které jim členské církve
dobrovolně svěří.
Ekumenická zima?
Pozorovatelé zjišťují, že rozvoj ekumenického impulzu po II.
Vaticanu se v posledních letech jakoby zpomalil. Světové ekumenické
instituce zbytněly cestou všelikých institucí a potýkají se s problémy
financování svých projektů. Katolická církev musí brát ohled na své
„zadní voje“, které žárlivě střeží tradiční katolickou identitu,
upozorňují na její domnělý výprodej a rychlému postupu nestačí.
Opakovaně se mluví o „ekumenické zimě“, nebo dokonce „době
ledové“. Tato retardace je opravdu pozorovatelná. Doufejme, že měl
pravdu kardinál Walter Kasper, donedávna prezident Papežské rady
pro jednotu, když ujistil, že nejde o žádnou ekumenickou zimu, nýbrž
o přechod z ekumenického jara do ekumenického léta: tam se vždy
objevují tři chladné dny, Pankrác, Servác, Bonifác, které připomínají,
že léto přijde a „Žofie zatopí“.
…………………………………….…………………………………….
Generalita bez vojska?
Ekumenické snahy jsou nezvratné. Nejen proto, že to bylo
opakovaně církevními představiteli vyhlašováno, ale hlavně proto, že
zde církve vstupují do modlitby svého Pána („aby všichni byli jedno“)
pod vedením Svatého Ducha. Tento kategorický imperativ podtrhují
zejména katoličtí bohoslovci. Přesto se zdá, že ovoce těchto snah je
zatím spíš chabé. Uvážíme-li, kolik intelektuální i jiné energie bylo za
sto let vloženo do ekumenických dialogů, kolika konsenzů se již
dosáhlo, kolik projektů již bylo realizováno, a srovnáme-li tuto
obrovskou sumu s praktickými dopady v konkrétním životě církví,
zmocňuje se nejednoho z nás pocit zmarnění přehnaných nadějí. Není
to celé jen záležitostí expertů, kteří se v tom vyžívají a jejichž výsledky
(dokumenty) nejsou recipovány ani na úrovni vedení církví, neřku-li na
úrovni místních obcí, kde církev žije? Nejsou to jen generálové bez
17

vojska? Ano, teologická a ekumenická práce na vyšších úrovních jen
sotva kdy pohne církevními strukturami, neovlivní rozhodovací
procesy v církvích, nesníží sílu setrvačnosti bohoslužebných forem.
Ale nedejme se mýlit. Toto vše jistě platí. Ale církve již žijí ve
změněné atmosféře, kterou ekumenické hnutí vyvolalo. Evangelický
křesťan již nemá obavu z infekce, když se zúčastní katolické mše –
a naopak. Ekumenické bohoslužby se jako pravidelné události ujaly
i na mnoha místech naší vlasti. Lednové týdny modliteb za jednotu
křesťanů se těší zasloužené pozornosti – ne sice všude, ale se zájmem
účastníků, kteří – potkají-li se druhý den na náměstí nebo
v samoobsluze – vědí: patříme do téže rodiny. Dohody místních církví
o společném užívání objektů, o společném postupu v oblasti
charitativní nebo ve vztahu k občanské společnosti a k orgánům
samosprávy jsou už jen jakousi nadstavbou nad touto základnou
duchovního sdílení. Zatím zdaleka nebylo využito všech možností,
které ekumenické dohody – i oficiálně – nabízejí. Ale důležité je, že je
jich využíváno tam, kde církev vskutku žije. Kdyby toho nebylo, kdyby
ekumenické strategie církevní lid odmítal, bylo by ekumenické hnutí
opravdu generalitou bez vojska. Ale Bohu díky není tomu tak. Snad se
ekumenická myšlenka „na bázi“ realizuje jinak, než předvídali
generálové. Budoucí cesta ekumenismu se však zcela jistě bude ubírat
touto cestou, realitami, jež vznikají tam, kde církev opravdu žije;
a generálové to posléze vezmou na vědomí a své strategie tomu
přizpůsobí.
Sto let ekumenického hnutí. Dostupné z <http://www.katyd.cz/clanky/sto-letekumenickeho-hnuti.html> [cit. 2016-12-10]

Nabídky, pozvánky

Tříkrálová sbírka
V lednu se uskuteční tradiční Tříkrálová
sbírka, kterou pořádá Charita České republiky.
U nás ve farnosti budou koledníci chodit v sobotu
7. ledna.
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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.
P. Pavel Sandtner

Zpívejme všichni koledy…
Vážení farníci,
touto cestou bychom vás chtěli srdečně pozvat na jubilejní
10. ročník zpívání koled za doprovodu varhan s názvem Zpívejme
všichni koledy, který jak je tomu zvykem, proběhne na svátek sv.
Štěpána od 18. hodiny večer v přibyslavském kostele.
A jelikož bychom toto jubileum rádi alespoň trochu oslavili,
připravili jsme pro vás malý doprovodný program, který bude začínat
už v 17.30. Kromě tradičního zpívání budete moci ochutnat teplou
medovinu z Podkrkonoší nebo se podívat z přibyslavské věže na
vánoční náměstí a okolí města.
Přijměte naše pozvání a přijďte si s námi i letos zazpívat.
Za organizátory Marie Zrzavá, Karel Březina

Samolepky dětem
S novým církevním rokem je pro nejmladší děti připravena
nová aktivita.
Děti při první neděli adventní dostanou sešitek ve formátu A6.
V něm jsou připravena prázdná políčka, do kterých si budou vlepovat
samolepky s obrázky světců, s biblickými symboly, obrázky mapující
liturgický rok, dary Ducha Svatého, skutky milosrdenství nebo obrázky
19

popisující co je v kostele. Pod daný čtvereček si děti mohou vepsat
datum. Sešit je z tvrdého kartonu, aby vydržel až do konce školního roku.
Ještě jednou – stručně a jasně:
o Pro koho je tato aktivita? Pro děti od cca 2 let do 2. třídy.
o Kde získám sešitek na samolepky? Je k dispozici vedle stolečku
s obětními dary.
o Za co jsou samolepky? Za účast na nedělní mši svaté.
o Kdo mi je dá? Samolepku s libovolným obrázkem si můžou děti
samy vybrat po každé nedělní mši svaté z krabičky, která bude
vedle stolečku s obětními dary.
o Co až budou mít děti plný sešitek? Můžou si vzít nový sešitek
a pokračovat.
o Proč to všechno? Přijměte tuto aktivitu jako příležitost
k rozhovoru s dětmi o víře, k rostoucímu poznání Pána Ježíše
a vztahu k Němu.
Marie Zrzavá

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Leden L. P. 2017
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve

2. 1.
7.30
3. 1.
4. 1.
5. 1.

18.00
7.30
18.00

6. 1.

18.00

7. 1.

7.00
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Nejsvětější jméno Ježíš
Za Václava a Elišku Práškovou
Za nová i stávající duchovní povolání
Slavnost Zjevení Páně
Za rodiče Kodrasovy, jejich sourozence a vnuka
Tomáše

Svátek Křtu Páně
8. 1.

9. 1.
10. 1.
11. 1.
12. 1.
13. 1.
14. 1.

8.00
9.30
11.00
18.00
7.30
18.00
7.30
18.00
18.00
7.00

Stříbrné Hory
Za farnost
Za rodinu Kunstarovu
Za Evu Motyčkovou a celý rod
Za Marii a Karla Peřinovy a Bohuslava Solničku
2. neděle v mezidobí

16. 1.

8.00
9.30
11.00
11.00
18.00
7.30

17. 1.

18.00

18. 1.
19. 1.
20. 1.

7.30
18.00
18.00
18.00

21. 1.

7.00

15. 1.

22. 1.

23. 1.

8.00
9.30
11.00
18.00
7.30

Za Milušku Urbanovou a oboje rodiče
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Památka sv. Antonína, opata
Za živé i zemřelé z rodů Karlových, Fišarových
a duše v očistci
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Za rodiče Bencovy, dceru Marii a duše v očistci
Za Josefa a Marii Sedlákovy
Památka sv. Anežky Římské,
panny a mučednice
Za P. Karla Filipa, rodiče a sourozence
3. neděle v mezidobí
Za Albína Syberu, manželku, sourozence a celý rod
Za Jana a Marii Pometlovy, dva syny, za Josefa
a Růženu Tománkovy a zemřelé z obou rodů
Stříbrné Hory
Za farnost
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Památka sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve

24. 1.
18.00
25. 1.
26. 1.
27. 1.

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
7.30
18.00
18.00

28. 1.
7.00

29. 1.

8.00
9.30
11.00
18.00

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Za Emílii a Františka Pometlovy, rodiče a sourozence
Za rodiče Wasserbauerovy a syna Vojtěcha
Památka sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve
Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v očistci
4. neděle v mezidobí
Za Jiřího Musila a všechny živé i zemřelé z toho rodu
Za všechny živé i zemřelé z rodiny Lehrovy
a Bořilovy
Stříbrné Hory
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na leden 2017

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem,
který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti
nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu
svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána
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a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na
úmysly Svatého otce a našich biskupů:
1. Všeobecný úmysl
2. Evangelizační úmysl
3. Národní úmysl
Důležitá informace:
Pro rok 2017 je pro každý měsíc vypracován jen jeden úmysl pro
univerzální církev (střídavě po měsíci všeobecný a evangelizační
úmysl). Druhý úmysl bude vypracován římským ústředím Apoštolátu
modlitby z podnětu papeže Františka s ohledem na aktuální události,
který rok přinese. Tyto úmysly budou zveřejňovány v průběhu roku
vždy měsíc předem.
1. všeobecný úmysl: Nebyl do uzávěrky znám.
2. evangelizační úmysl: Křesťanská jednota
Za všechny křesťany, aby se ve věrnosti učení Pána zasazovali
modlitbou a bratrskou láskou za obnovení plné církevní jednoty, a tím
napomáhali odpovědět na současné výzvy lidstva.
3. národní úmysl:
Za církev v naší vlasti, aby se nespokojila s pouhou sebeprezentací, ale
usilovala o evangelizaci současného světa (EG, č. 27).
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Eva Bártová
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Milé sestry, milí bratři,
při příležitosti letošních
oslav Narození Páně
vám přejeme
a vyprošujeme hojné
Boží požehnání, pokoj
a dobro v rodinách.
Též radostné
a šťastné vejití
do nového roku po
boku našeho Pána
a ve společenství
Panny Marie.
P. Pavel Sandtner
a P. Antonín Pavlas
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