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Slovo kněze

Nad ránem je tma nejhlubší
Milé sestry, milí bratři!
Do měsíce února vstoupíme svátkem Uvedení Páně do chrámu.
Budeme světit svíce, které nám v těžkých okamžicích života připomenout
naději, kterou vkládáme do spojení s Ježíšem Kristem. Protože sourozenci
mají krev a tělo společné, i Ježíš přijal krev a tělo, aby svou smrtí zbavil
moci toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla, a vysvobodil všechny ty,
kteří byli po celý život drženi v otroctví strachem před smrtí. Kéž bychom
mohli volat spolu se starcem Simeonem: nyní nás, Pane, můžeš propustit
z našich temnot a svázaností a my přijímáme tvou záštitu a věříme v tvou
moc. Že co činíš, dobře činíš. „Moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi
připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého
izraelského lidu“. Kéž bychom v plamenu žehnaných
svící vnímali symbolicky trvající Boží přízeň a bdění
nad každým z nás. Přenesme ten plamen hluboko do
svého nitra. Tam pak můžeme zakoušet pokoj
plynoucí ze spojení s Bohem. Tam můžeme účinně
chránit to světlo osvícení uprostřed stmívání světa.
Při vší radosti ze skutečnosti, že se těšíme
z jeho blízkosti a On z naší, vnímáme i osten textů
tohoto svátku. Simeon zvěstuje Marii, že její duši
pronikne meč, protože mnozí se postaví proti jejímu
Synu. A nejen to, i proti ostatním dětem církve, jak praví sv. Jan
v Apokalypse. Ve svých těžkostech, zejména v těch, kdy trpíme pro
pravdu, lásku a dobro, pro Krista, se můžeme utíkat k ní. Třeba právě
symbolicky u svíčky požehnané o Hromnicích. Na připomínku naděje,
kterou máme v Ježíši a kterou nám nemůže nikdo vzít, pokud se jí
nezřekneme. Nikdo nemůže ten plamen sfouknout, leda bychom ho
sfoukli my a zřekli se společenství s Ním. Ať se to nikdy nestane. Prosme
s Marií, abychom se nikdy nevymykali z objetí Boha.
P. Pavel Sandtner
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Pastorační plán

Akce na měsíc únor 2017
3. 2.
4. 2.
12. 2.
13. 2.
18. 2.
19. 2.
25. 2.
26. 2.
27. 2.

Vikariátní večer mládeže v Čachotíně
19.00-20.00 adorace v kostele
Bohoslužby v kostele ve změněném pořadu:
Přibyslav: 8.00; 10.00; 18.00
Stříbrné Hory: 11.00
17.00 setkání mladší mládeže na faře (10-13 let)
Jáhenské svěcení v Hradci Králové (9.30, katedrála);
10.00 setkání ministrantů na faře
Bohoslužby v kostele ve změněném pořadu:
Přibyslav: 8.00; 10.00; 18.00
Žižkovo Pole: mše svatá nebude
Stříbrné Hory: 11.00
10.00 mše svatá v DPS;
18.00 Povodeň (setkání vodáků na faře)
Sbírka Svatopetrský haléř
17.00 setkání mladší mládeže na faře (10-13 let)

Návštěvy nemocných
P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
3. 2.
P. Antonín DPS
10. 2.
P. Antonín DPS a okolí
17. 2.
P. Antonín DPS a okolí
24. 2.
Poznámky k osobnímu diáři kněží
6.-23. 2.
P. Pavel: dovolená
Knihovna

od 2. 2.

každé úterý a čtvrtek: 16.00-17.30
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Mariánská poutní místa

Fátima (Portugalsko)
Vážení čtenáři, v následujících číslech tohoto roku, kdy si
připomínáme sté výročí zjevení Panny Marie ve Fátimě, vám
představíme blíže několik poutních míst, kde se zjevila Panna Maria.
Fátima se stala známým poutnickým místem potom, co se tu
v roce 1917 zjevila třem malým dětem Panna Maria. K prvnímu zjevení
došlo během první světové války 13. května 1917, když sourozenci
Francisco a Jacinta Marto spolu s Luciou dos Santos pásli dobytek.
Podle svědectví dětí stála Panna Maria nad
dubem zalitá sluneční září. Předpověděla
jim konec války a také pomoc všem, kteří
se k ní obrátí v modlitbách. Žádala děti,
aby se každý den modlily růženec.
Zdůrazňovala opakovaně, že růženec je
klíčem k osobnímu pokoji i světovému
míru. Zjevení pokračovala až do října,
vždy 13. v měsíci ve stejnou hodinu. Tři
malí pasáčci kromě popisu slunečních
úkazů toho dne také vyprávěli o dalších viděních, včetně Ježíše, Panny
Marie a svatého Josefa žehnajícího lidem.
Katolická církev uznala pravost zjevení roku 1930. Jedním
z velkých ctitelů fátimské Panny Marie byl také papež Jan Pavel II.
Fátima je portugalské město ležící asi
123 severně od Lisabonu. Je to jedno
z nejznámějších katolických poutních míst na
světě. Má asi 10 000 obyvatel, leží ve středním
Portugalsku. Fátima dodnes přitahuje věřící
z celého světa a navštěvuje ji denně velké
množství poutníků. Ti se shromažďují v Cova
da Iria, na velkém prostranství, kde je na
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místě zjevení vybudovaná
malá kaple.
Ve vzdálenější části
prostranství je vybudovaná
gigantická
bazilika
v
neoklasicistním
stylu
s centrální věží vysokou
65 metrů, která se začala
stavět v roce 1928. V bazilice
jsou hrobky Francisca a Jacinty, dvou ze tří dětí, kterým se zjevila Panna
Maria. Oba zemřeli krátce po zjeveních, Francisco v roce 1919 a Jacinta
v roce 1920. V roce 2000 byli blahoslaveni papežem Janem Pavlem II.
Lúcia dos Santos, třetí z nich, byla řeholnice a zemřela v roce 2005.
Zdeněk Matějka
Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny
Co nás čeká
V letošním roce bude snad dokončen a vrácen jeden z obrazů
v kostele. Měla by být dohotovena také křtitelnice. Pokračovat
budou práce na odvlhčení kostela a restaurování fasády. Pokusíme
se o získání dotace na restaurování kazatelny. Podáme také návrh na
restaurování hlavního oltáře k posouzení NPÚ.
Snad se podaří připravit opravu kostela sv. Michaela v Žižkově Poli.
Nepřítomnost
V únoru budu na cestě po tradičních misiích v Kalifornii. Zastupovat mě
bude P. Antonín. V důsledku toho bude dvakrát změna v pořadu
bohoslužeb. V neděli 12. a 19. února bude druhá mše svatá nikoli v 9.30,
ale v 10.00 hodin. Bude ji sloužit P. Zdeněk Sedlák z Nížkova. Ostatní
bohoslužby budou v obvyklém čase a sloužit je bude P. Antonín.
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Poděkování
Děkuji mládeži za uspořádání a organizaci farního plesu a jménem
všech účastníků bych jim chtěl vyjádřit uznání. Děkuji také všem,
kteří jste se zakoupením vstupenky, sponzorským darem či darem
do tomboly, podíleli na této benefiční akci na opravu kostela. Po
vypořádání oznámím, kolik se vyzískalo po odečtení nákladů.
Farní knihovna
Díky péči pana Jajtnera vás srdečně zvu do farní knihovny. Více se
dozvíte v článku na toto téma. Chtěl bych upřesnit nabídku
studentům: v případě zájmu se mohou po domluvě (například před
zkouškami) na faru uchýlit (v rozmanitém čase) a zde studovat.
K dispozici je zde počítač s internetem a případně možnost tisku.

Restituční dobrodružství
V rámci směny pozemků s firmou ACO Přibyslav získala
farnost v lednu vyrovnáním rozdílu v ceně směňovaných pozemků
částku 6,5 milionu korun. Po odečtení daně z příjmu a odvodu na
solidaritu s chudšími farnostmi zůstane farnosti pravděpodobně částka
do 5 milionu korun. Z této částky smí farnost použít 300 tisíc korun na
opravy budov. Zbytek prostředků je z biskupského nařízení určen
výhradně na investice. To znamená, že farnost je nemůže použít na
opravy, nejrůznější aktivity, ani na nákup majetku, vyjma toho
s potenciálem výnosu. Praktickým příkladem: abychom mohli použít
získané prostředky, musíme koupit např. pole, to pronajmout
a nájemné pak už patří farnosti. Byť je návratnost takového podniku při
dnešních cenách půdy dlouhodobá, přece je to cesta prozíravá
i vzhledem k budoucím generacím.
Chtěl bych vás proto požádat, pokud byste kdokoli věděli
o nějakém pozemku k prodeji (úrodná půda, lesní pozemek nebo jiné),
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prosím ozvěte se. Pokud byste vy sami někdy řešili problém, že chcete
své pole prodat a potřebujete peníze, prosím vezměte v potaz jako
zájemce i farnost. A to bez obav, že byste museli s cenou dolů, protože
je to „pro kostel“. Děkuji vám za případnou pomoc. A přejme si,
abychom prostředky, které pak v budoucnu a pomalu získáme, mohly
sloužit potřebným a byly použity k větší cti a slávě Boží.
P. Pavel Sandtner

Farní knihovna
První čtvrtek v měsíci únoru (2. 2. 2017) se pro zájemce po
několikaleté přestávce znovu otevře farní knihovna. Předpokládáme, že
otevřeno pro čtenáře bude každé úterý a čtvrtek od 16 do 17.30 hodin.
Bližší upřesnění případných změn budou oznámena ve farních
ohláškách po nedělních bohoslužbách.
Zveme zejména děti a mládež, ale i dospělé všeho věku. Pro
mládež připravujeme čtenářské soutěže o ceny. Chtěli bychom umožnit
i studentům se v příjemném prostředí připravovat.
Podle zájmu budeme nakupovat nové tituly a chceme dát
k dispozici i některé křesťanské noviny a časopisy. Čerstvé k prezenční
četbě, starší čísla bude pak možno zapůjčit i domů.
Farní knihovna obsahuje skutečné poklady, na které budeme
v Římse průběžně upozorňovat. Z novinek mohu doporučit například
knihu Miloše Doležala o životě
a mučednictví číhošťského kněze
Josefa Toufara Jako bychom dnes
zemřít měli.
Starší generaci zaujme
rozsáhlá
pětidílná
kronika
Přibyslavska
od
Františky
Kolářové-Vlčkové
a
další
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regionální literatura. Je tu i úchvatná kniha vzpomínek na dětství
a dospívání v Provenci od Marcela Pagnola Jak voní tymián. Nechybí
česká klasika, duchovní četba, historická a faktografická literatura.
Přijďte a uvidíte. Rádi uvítáme i vaše připomínky a návrhy.
Na viděnou se těší Pavel Jajtner.

Papež František

Jít tam, kde je naše naděje
(Ranní kázání v kapli z Domu sv. Marty)
Buďte
odvážnými
křesťany, zakotvenými v naději
a schopnými přečkat temné chvíle
– kázal papež František při ranní
mši v kapli Domu sv. Marty.
A mluvil také o líných křesťanech,
pro něž je církev hezkým
parkovištěm.
„Ke
křesťanovi
patří
životní odvaha,“ řekl papež
v úvodu své homilie, kterou
rozvíjel na základě liturgického
čtení z listu Židům (6,10-20).
Horlivost, o které je tam řeč, je
odvaha k cestě vpřed, a musí být
součástí našeho postoje k životu
podobně jako u těch, kdo trénují,
aby zvítězili,“ řekl papež a dodal:
„Nikoli žít v mrazáku, aby
všechno zůstalo tak, jak je.“
„Líní křesťané, kterým se
nechce jít vpřed, křesťané, kteří
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nebojují, aby věci měnili a dělali
nové věci, jež by prospěly všem…
takoví jsou líní, zaparkovaní
křesťané, kteří v církvi našli hezké
parkoviště. A když říkám křesťané,
myslím tím laiky, kněze i biskupy…
všechny. Takoví zaparkovaní
křesťané však existují! Pro ně je
církev parkoviště, které chrání
život, a využívají všech možných
zabezpečení.
Tito
nehybní
křesťané mi připomínají něco,
co nám jako dětem říkali
prarodiče: Dej pozor na stojatou,
netekoucí vodu, protože ta se kazí
jako první.“
„Křesťany dělá odvážnými
naděje, zatímco líní křesťané jsou
bez naděje, v penzi, pokračoval
papež. „Je krásné jít po mnoha
letech práce do penze, avšak prožít
v penzi celý život, je nepěkné.

Naděje je však kotvou, které se
držíme, abychom zápasili i v těch
nejtěžších momentech.“
„A to je dnešní poselství:
naděje, ta, která neklame, a sahá
dál. »V této naději máme
bezpečnou a pevnou kotvu pro
duši« (Žid 6,19). Naděje je kotvou,
kterou jsme hodili a držíme se
provazu, ale jdeme tam, kde je
naše naděje. Neříkat si »Ano, nebe
je krásné, ale já zůstanu…«.
Nikoli! Naděje znamená bojovat,
držet
se
provazu
a
dojít až tam.
V
každodenním
boji je naděje
ctnost
horizontů,
nikoli
uzavřenosti! Možná je ctností,
která je chápána nejméně, ale je
nejsilnější. Naděje a život v naději
se stále odvážným pohledem
vpřed. Někdo může říci: »Ano,
otče, ale někdy přijdou těžké chvíle,
všechno je temné, co potom?«
Chytni se provazu a vydrž!“

„Nikomu z nás nebude
život darován, je třeba úsilí anebo
trpělivosti“, poznamenává papež.
„Je zapotřebí mít odvahu jít vpřed
a vydržet. Odvážní křesťané často
chybují,
všichni
chybujeme.
Chybuje ten, kdo jde kupředu,
zatímco ten, kdo je nehybný,
vypadá jako bezchybný.
„Položme si otázku: jaký
jsem? Jaký je můj život víry? Je to
život s horizontem, nadějí
a odvahou jít vpřed, anebo vlažný
život,
který
nedovede
přečkat
nepěkné
chvíle?
Kéž
nám
Pán
daruje milost,
jak
jsme
prosili
ve
vstupní
modlitbě,
abychom
překonali svoje sobectví a nebyli
zaparkovaní, nehybní a sobečtí
křesťané, kteří hledí jen na sebe,
nedovedou pozvednout hlavu
a dívat se na Něho. Pán ať nám
daruje tuto milost.“

Jít tam, kde je naše naděje. Dostupné z <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=25065>
[cit. 2017-01-19]
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Úvaha

Dva rozměry víry
Osvícenec, agnostik a satirik Voltaire kdysi prohlásil: „Ač sám
v Boha nevěřím, pokládám za důležité, aby můj krejčí v Boha věřil.“
Voltaire – ve svém osvícenském zanícení a bezmezné víře ve
všemocnou vědu, kterou diktovala dobová móda až do nedávna
– opovrhuje filosofickým rozměrem víry, ale zcela pragmaticky přijímá
její rozměr mravní, jehož pozitivní účinky jsou evidentní. V tomto
ohledu byla dávno minulá Voltairova doba dál, než je pyšný
a zaslepený dnešek.
Je zřejmé, že žádná společnost nemůže dlouhodobě prosperovat
bez minima všeobecně přijímaných pravidel. Psané zákony nemohou
vymezovat lidské jednání do nejmenších podrobností a jsou účinné
pouze, pokud je lidé ctí. Protože ne vždy se tak děje dobrovolně, což by
bylo ideálem, je třeba mít nástroje na jejich vynucení: policii, soudy,
vězení, …
Víra v Boha má nejméně dva základní rozměry: filosofický
a mravní. Věřit znamená – kromě mnohého jiného – přijmout meze
vlastního rozumu a žít s trvalým vědomím, že z veškerého svého jednání
bude každý jednou – nejpozději na konci života – skládat účty.
Český jazyk má krásné, bohužel téměř zapomenuté slovo:
svědomí. Svědomitý člověk odvádí poctivou práci i tehdy, nestojí-li nad
ním kontrolor. Řídí se svým vnitřním hlasem, svědomím, které mu říká,
co je dobré a co nikoli, co se smí a co se nesmí. Svědomí je tudíž
kontrolní orgán, kterému – vzhledem k očekávané nevyhnutelnosti
konečného účtování – nelze uniknout, který nelze oklamat ani podplatit.
V životní praxi současnosti se setkáváme s tím, že mnozí hlas
svědomí nevnímají, protože jejich svědomí se nemá o co opřít, není
správně zformované. Mnozí lidé dnes už ani nevědí, co je dobro a co je
zlo. Tato doba se oddává pošetilému sebeklamu tím, že neuznává
svrchovanou Boží moc, že meze lidské svobody určuje člověk sám,
a že vše je dovoleno. Svědomí se musí opírat o pevný základ. Tímto
základem je pro nás křesťany Desatero Božích přikázání. Pro ostatní by
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to měly být psané zákony. Ale právě tady je
ten háček: kdo a jak má dodržování psaných
Pozvánka
zákonů kontrolovat a vynucovat? Ukazuje
se, že i kdyby byly napsány další tisíce stran
Mše svatá
zákonů, i kdyby každý druhý občan byl
dozorcem nebo policistou (což nikdo
v domě
zaplatit), bez návratu k víře, jež
s pečovatelskou nedokáže
svědomí správně formuje, bez úsilí o život
službou
pod nejvyšším kontrolním orgánem
svědomí žádná společnost dlouhodobě uspět
Přibyslav
nemůže. Víra není pouze vyznávání něčeho,
o čem se nemůžeme přesvědčit svými
25. 2.
smysly, ale také poznání a přijetí
v 10 hodin
všeplatného a všezahrnujícího, tedy
univerzálního zákona. Tento zákon,
kontrolovaný a vynutitelný svědomím, je obdivuhodně prostý.
Je shrnut v jediném pravidle, které má znát a ctít nejen každý
věřící křesťan, ale které si může zapamatovat, se kterým může souhlasit
a o jehož všestranné platnosti se může přesvědčit každý: „Miluj svého
bližního, jako sám sebe!“ Pojďme znovu povýšit toto pravidlo na základ
všeho zákonodárství!
Pavel Jajtner, D.G.
Život ve farnosti

Udělené svátosti za rok 2016
Za rok 2016 bylo pokřtěno 40 dětí, oddáno 8 párů, konalo se 23
církevních pohřbů. První svaté přijímání přijalo 24 prvokomunikantů
a bylo uděleno 95 pomazání nemocných.
Eva Bártová
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Fotogalerie

Ohlédnutí za lednem

Benefiční farní ples
21. 1. 2017
foto Marie Blažíčková
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Ekumenická
bohoslužba
v Přibyslavi
22. 1. 2017
foto Jan Bárta ml.
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Vzděláváme se

Není anděl jako anděl
Není anděl jako anděl
V poslední době zaznamenáváme jakýsi „andělský“ boom.
Publikace o andělech zaplavily knižní trh, množí se semináře a setkání
zaměřené na komunikaci s anděly, nabízí se různé andělské terapie,
andělé nás vyzývají i z billboardů k odstraňování negativní energie.
Učení církve o andělech je dost skoupé na slovo. Teologická
angelologie je pro běžného člověka těžko uchopitelná a zdá se být pro
běžný život málo použitelná. A najednou jsou tady osobnosti, které nás
z vlastní zkušenosti uvádějí do tajů života s anděly. Jejich návody, jak
s anděly komunikovat, skutečně fungují. I nevěřící lidé nebo vyznavači
jiných duchovních směrů jsou silně osloveni těmito novými možnostmi
kontaktu s neviditelným světem. O to víc, že tito andělé se nevážou
k žádnému náboženství, zdá se, že se vznášejí nade vším, co rozděluje
lidi do různých vyznání, dokonce je jim jedno, jestli je někdo věřící
nebo nevěřící. Oni jsou tady pro všechny, všem pomáhají a touží se
všemi navázat kontakt!
Poslání Božích andělů
Je pravda, že katolická církev se ve svém učení o andělech drží
slov Písma a zkušenosti svatých. Přitom ale poznání o andělech, které
nám předkládá k věření, je dostatečné k tomu, abychom se mohli
zorientovat a rozlišovat, s čím nebo kým vlastně tady máme do činění.
Katechismus katolické církve (čl. 325-336) nás učí, že andělé jako
netělesné duchovní bytosti jsou součástí našeho stvořeného světa.
Nejsou to pouhé síly či energie, jsou to duchové obdaření rozumem
a vůlí. Jsou podřízeni Bohu. Upřesněme – Trojjedinému Bohu, Bohu
Ježíše z Nazareta! Jsou jeho posly (angelos – posel), tedy jeho
služebníky. Ježíš Kristus je tedy středem světa Božích andělů.
Jsou stvořeni skrze něho a pro něho (sr. Kol 1,16). Andělé ho
doprovázeli ho po celý jeho pozemský život a jednou s ním přijdou ve
slávě (sr. Mt 25,31).
14

Jaké je jejich poslání vůči nám? Z Božího Zjevení víme, že jsou
poslové Božího plánu spásy od prvopočátku lidských dějin. Pod vládou
Ježíše Krista nám napomáhají, abychom přijali Ježíšovo dílo spásy.
Podle slov Ježíšových má každý člověk svého anděla strážného: „Jejich
andělé hledí na tvář nebeského Otce“ (Mt 18,10). Chrání nás, vnukají
myšlenky, které nás vedou k Bohu skrze dobro, lásku, pokání ze hříchů
a odpuštění – to vše v duchu evangelia. To je třeba zdůraznit, protože
pod těmito pojmy lze rozumět i leccos, co má s evangeliem jen
málo společného.
Padlí andělé
Jenže kromě těchto dobrých andělů je na scéně dějin od počátku
také ďábel a jeho andělé – démoni. I oni jsou jen stvořeními,
inteligentními duchy, ale setrvávají v trvalém odporu vůči Bohu.
Nevíme, jak přesně k němu došlo, ale z Božího zjevení víme, že budou
dělat vše pro to, aby oddělili člověka od Boha. Tím nejvíc
nenáviděným člověkem a zároveň Božím Synem je Ježíš sám, protože
on „přišel, aby mařil skutky ďáblovy“ (1 Jn 3,8).
I oni jsou poslové - andělé, ne však Boha, ale ďábla, který se
pro svou totálně zvrácenou pýchu sám staví na roveň Bohu. Chce být
jako Bůh a tohle pokušení vnuká i člověku – od počátku dějin.
Andělé v mentalitě New Age
Podívejme se teď na anděly a jejich protagonisty, kteří se k nám
slétají ze všech stran skrze beletrii, či bohatou nabídku akcí.
Vydavatelství Synergie nabízí celou paletu „andělských“ knížek, klíčů
a vykládacích karet, zejména od autorů jako je Diana Cooper, Doreen
Virtue, Neale Walsch a další. Jednou nám představují anděly jako
Nebeské mistry a učitele, nebo jako duchovní průvodce a rádce, jindy
jako léčitele. Mají být pro nás posly světla, lásky a harmonie, zbavují
nás našich strachů, negativních emocí atd. A především nás uvádějí do
osobní komunikace a vztahu s nimi. Často si berou jména archandělů
(zejména Rafaela a Michaela), nesou titul andělů strážců, to vše
dekorováno líbivými obrázky andělů lidové představivosti. Víra v tyto
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anděly je často propojena s vírou ve víly,
Panna Maria
nebo s tzv. božskou magií, či s jinými
esoterickými cestami. Od autorů těchto
knížek je alespoň poctivé, že jakkoli
Když anděl
využívají křesťanský slovník a čerpají ze
opustil Marii,
židokřesťanské tradice, sami se za křesťany
zůstala sama
nevydávají, naopak: Walsch a Cooperová
v temnotě víry. jsou protagonisté tzv. nové spirituality
New Age, která se staví nad existující
náboženství, hlásá panteismus, tedy jakousi
Joachim
všudypřítomnou božskou energii. Tato
kardinál Meisner
universální kosmická energie je často
nazývána Bohem a propojuje celý viditelný
a neviditelný svět v jeden celek. Všichni a všechno je tvořeno
vibracemi této energie. Doreen Virtue, kromě toho všeho, se jako
jasnovidka hlásí k tzv. spirituálnímu léčitelství, k terapiím
prostřednictvím andělů, víl a bohyň, a to vše pod zástěrkou
doktorského titulu z psychologie.
Andělé vizionářky Lorny Byrneové
Krátce bych se chtěla zvlášť zmínit o Lorně Byrneové. Její
knížky Andělé v mých vlasech, Schody do nebe nebo Andělské poselství
naděje se staly bestsellerem i mezi křesťany. Sama se totiž považuje za
katoličku, která o Vánocích „věří v Ježíška“. Katolická víra však, podle
jejích slov, není pro ni podstatná. Své anděly, s kterými komunikuje,
dává do vztahu s Bohem. Nic se ale nedovíme o tom, o jakého Boha jde,
vystupuje jen jako mlhavé klišé. Ani zmínky o Ježíši Kristu jako Božím
Synu, kterému by andělé měli sloužit. Ani náznak o spáse člověka skrze
Ježíše Krista, ke které by andělé měli člověku pomáhat. Andělé naopak
Lornu vyučují, že je nutné bourat zdi mezi náboženstvími, a tak urychlit
„duchovní evoluci lidstva“. Že je nutné přivést všechna náboženství pod
jednu střechu a k jedné modlitbě, protože všichni, křesťané, hinduisté,
budhisté, věří ve stejného Boha. Toto světové náboženství bude prý
základem nového mírového světa. Andělé Lorny Byrneové si v ničem
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nezadají s myšlenkovým proudem New Age, včetně jejího vnímání
„ducha Země“ či všudypřítomné „energie“.
Nová cesta spásy?
Všichni tito andělé a jejich protagonisté nabízí v podstatě novou
formu spásy. Protože k šťastnému životu nakonec stačí jen zásah těchto
andělů. Není nutné obrácení k Ježíši Kristu, nepotřebujeme jeho
odpuštění, ani jeho milosrdenství, to vše si můžeme udělit sami.
Nepotřebujeme spásu. Andělé sami nás budou vést, oni nás naučí lásce,
zbaví nás našich strachů, uzdraví podle našich potřeb a učiní náš život
plnohodnotným. Přicházejí s novou nadějí, která ovšem nemá nic
společného s křesťanskou nadějí na věčný život v Ježíši Kristu.
Potřeba rozlišování
Démoni nejenže lidem zjevně škodí, ale snaží se ve jménu
zdánlivého dobra oddělit lidi od Boha, od pravé víry v Ježíše Krista.
Už apoštol Pavel varuje, že démoni dokážou vystupovat jako andělé
světla (srov. 2 Kor 11,14) a nabízejí frustrovanému a duchovně
vyprahlému člověku to, po čem legitimně touží: lásku, pohodu, či
jistotu, že na těžkosti života není sám. Jenže v konečném důsledku ho
zavedou na scestí, odcizí ho sobě samému, skutečnému životu a jeho
cíli, věčnému životu.
Před anděly Lorny Byrneové a dalších autorů varuje svatý Jan:
„Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte je, zda jsou
z Boha… Každý duch, který vyznává, že Ježíš Kristus přišel v těle, je
z Boha, a duch, který nevyznává Ježíše, není z Boha“ (1 Jn 4,1-3, podle
řečtiny). Ve světle tohoto kritéria není problém rozpoznat, o jaké
anděly tady jde. Skuteční Boží andělé jsou ti, kteří působí v životech
lidí pod vládou Ježíšovou, tedy pod vládou jediného Spasitele.
Pro časopis Effatha sepsala Veronika Katarína Barátová.
Není anděl jako anděl. Dostupné z <http://www.vojtechkodet.cz/temata/okultismus/neniandel-jako-andel.html> [cit. 2017-01-14]

17

Únor – Uvedení Páně do Chrámu

Žehnat má každý z nás
Lukáš nám vypráví příběh o požehnání. Když Maria s Josefem
přinesli své dítě do chrámu, setkali se tam se starcem Simeonem. Ten
vzal dítě do náručí, aby je požehnal. A tím, že chválil Boha, vyslovil
i podivuhodná slova o tomto dítěti. V tomto maličkém spatřily jeho oči
spásu, světlo k osvícení pohanů a k slávě izraelského lidu. Je to zřejmě
vůbec to nejkrásnější, co lze o nějakém člověku říct: „Když tě vidím,
vidím spásu, kterou Bůh lidem připravil.“ Nejhlubším určením
každého člověka je to, že slouží druhým ke spáse, aby tak skrze něho
mohli dojít uzdravení a dospět k celistvosti.
Simeonovo požehnání patří i tobě. Neboť i ty jsi požehnán jako
Mariino dítě. Následující slova platí i pro tebe, platí i o tobě.
„Vidím v tobě světlo.
Jsi paprskem světla v tomto světě.
Rozjasňuješ můj pohled.
Jsi slávou.
V tobě zazářila Boží krása.
Vyzařuje z tebe do světa něco z Boží lásky.
Díky tobě je na světě světleji a tepleji.
V tvé blízkosti je mi dobře u srdce.“
Když dítě, kterému Simeon požehnal, dospělo v muže, začalo
žehnat ostatním dětem. Lidé se zjevně domnívali, že tenhle Ježíš
z Nazareta je skutečně požehnaný člověk. Proto mu přinášeli své děti,
aby na ně vkládal ruce a aby jim požehnal (srov. Mk 10,13-16). Přáli
si, aby se jejich dětem dostalo podílu na požehnání muže jménem Ježíš
(přel. „Bůh zachraňuje“, pozn. překl.). Vytušili totiž, že jeho blízkost je
pro jejich děti i pro ně samé blahodárná, že z něho vyzařuje požehnání,
vstřícnost, povzbuzení, život a láska. Ježíš bere děti do náručí, vkládá
na ně ruce a žehná jim. Toto požehnání je něžné gesto. Svým objetím
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jim ukazuje, že je do náručí bere Bůh a že je miluje, že je stále
obklopuje jeho spásonosná a milující blízkost. Díky objetí lze
požehnání přímo zakusit. Děti cítí, že jsou milovány a přijaty.
Požehnání v sobě nese velký díl něhy.
Ježíš vkládá na děti ruce. V gestu vkládání rukou zakouším
nejen Božího Ducha a jeho uzdravující moc, která do mě proudí,
ale také jeho ochranu. Při všem, co konám, si mohu být jist, že nade
mnou sám Bůh rozevřel svou ochraňující dlaň. Vkládání rukou je
nejsilnější gesto požehnání. Díky němu můžeme zakusit na vlastním
těle Boží lásku v podobě něžného dotyku a proudění, které mnou
prostupuje. Ježíš provází toto intenzivní gesto požehnání dobrým
slovem, zaslíbením. Jeho slovo navazuje vztah a ustavuje společenství.
Ježíš nabízí dětem své osobní přátelství. Požehnáním jim ale také dává
poznat, že patří k Božímu království, že jsou v uzdravující a chránící
Boží blízkosti.
Mnozí rodiče mají ve zvyku, než jdou děti večer spát, jim
požehnat. Když je dítě malé, vnímá v požehnání bezpečí a ochranu.
Některé maminky kladou dítěti mlčky ruku na čelo a modlí se za ně.
Dítě tak může zakusit, že nad ním drží svou dobrou ruku Bůh, že mu
žehná a že je miluje. Někteří tatínci dělají svým potomkům křížek na
čelo pokaždé, když na delší dobu opouštějí domov. Jedna maminka mi
vyprávěla, že děti vždycky samy nastavily čelo, aby jim mohla
požehnat. Očividně toužily po něžném doteku požehnání. Zakoušely
v něm zaslíbení: „Bůh ti požehnal. Nemyslím na tebe jen já, ale drží
nad tebou svou ochrannou ruku sám Bůh.“ Když děti vyrostly
a dospěly, maminka se začala zdráhat znamenat je křížkem na čele, ale
když to jednou neudělala, její dospělí synové si to od ní sami vyžádali.
Mateřské požehnání se jim stalo potřebou. Po čem to ti mladí muži
vlastně toužili? Protože je osobně neznám, mohu se jen domnívat.
Myslím si však, že si přáli zakoušet na vlastním těle, že jsou
požehnaní, že nejsou sami, že je svou láskou neprovází jen jejich
maminka, ale také Bůh, který je s nimi, přestože se ve vzdáleném cizím
prostředí cítí sami. Proto bych rád povzbudil všechny matky a otce, aby
svým dětem žehnali.
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Tímto láskyplným gestem signalizujeme druhému: „Jsi dobrý.
Všeho protikladného v tobě se dotkla Boží láska. Patříš Bohu.
Nepanuje nad tebou žádný král nebo císař. Jsi svobodný. Jsi pod Boží
ochranou. Jdi svou cestou pod milujícím pohledem Boha, který ti říká:
Vítej v tomto světě. Důvěřuj životu. Jdu s tebou.“
(Zpracováno dle knihy Anselma Grüna Jsi požehnáním)
Žehnat má každý z nás. Dostupné z <http://www.pastorace.cz/Clanky/Pozehnani-starceSimeona-nas-vybizi-abychom-zehnali-svym-detem.html> [cit. 2017-01-18]

Nabídky, pozvánky

Tříkrálová sbírka
Začátkem ledna koleduje v českých městech a vsích na několik
tisíc koledníků, kteří chodí od domu k domu, koledují v ulicích.
Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo ve vašem regionu,
15 % využívá na své projekty vaše diecézní Charita, 10 % putuje na
pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty
a 5 % pokrývá režii sbírky.
Na Přibyslavsku bylo letos vybráno 232 166 Kč.
Eva Bártová

Papežská misijní díla
Výtěžek výrobků dětí a dobrovolníků pro
PMD byl 3 210 Kč a byl odeslán v prosinci na
aktivitu Jeden dárek navíc do Ugandy.
Bůh Vám žehnej!
Marie Pleslová
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Únor L. P. 2017
30. 1.

7.30

31. 1.

18.00

1. 2.

7.30
18.00

2. 2.
3. 2.
4. 2.

18.00
18.00
7.00
8.00
9.30

5. 2.
11.00
11.00
18.00
6. 2.
7. 2.
8. 2.
9. 2.
10. 2.
11. 2.

12. 2.

Památka sv. Jana Boska
Za Viléma Podrázského, rodiče z obojí strany a bratra
Romana
Za Josefa Klementa, rodiče, sourozence a duše v očistci
Nové Dvory
Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Za Emila Zicha, syna Miroslava a jeho děti
Svátek sv. Blažeje
Za nová a stávající duchovní povolání
5. neděle v mezidobí
Za rodiče Mokrých a Roseckých
Za poděkování 50 let společného života a za rodinu
Fidlerovu a Horňákovu
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

7.30
18.00
7.30
18.00
18.00
18.00
7.00
8.00
9.30

Za Jaroslava a Marii Blažkovy, jejich rodiče
a sourozence
Olešenka
Za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
Památka sv. Scholastiky, panny
Za Martu Močubovou a její rodiče
Panna Maria Lurdská
Za Františka a Marii Pátkovy a jejich sourozence
6. neděle v mezidobí
Za Hanu Frýdlovou
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
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13. 2.

11.00
18.00
7.30

14. 2.

18.00
7.30

15. 2.
16. 2.

18.30
18.00

17. 2.

18.00

18. 2.

7.00

19. 2.

20. 2.
21. 2.
22. 2.
23. 2.

8.00
9.30
11.00
11.00
18.00
7.30
18.00
7.30
18.00

24. 2.

18.00
18.00

25. 2.

7.00

26. 2.

27. 2.
28. 2.
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8.00
9.30
11.00
11.00
18.00
7.30
18.00

Stříbrné Hory
Za farnost
Na poděkování za 40 let života s prosbou o
požehnání a dar Ducha svatého do dalších let
Za Annu a Josefa Nejedlých, syna Miloslava a duše
v očistci
Dolní Jablonná
Za Augustina Janáčka, jejich rodiče a duše v očistci
Za Vladimíra Omese, za živé i zemřelé členy rodu
Omesových
7. neděle v mezidobí
Za Annu a Jana Novotných
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole – BOHOSLUŽBA NENÍ
Za farnost
Za dr. Miloslava Lišku, manželku a celý rod
Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
Česká Jablonná
Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Za rodiče Bělouškovy, snachu Marii a zetě Jiřího
Za Růženu Matouškovou, manžela a syna
Na poděkování za prokázaná dobrodiní s prosbou
o dar zdraví do dalších let
8. neděle v mezidobí
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost

Popeleční středa
1. 3.
2. 3.
3. 3.
4. 3.

5. 3.

7.30
18.00
18.00
18.00
7.00
8.00
9.30
11.00
11.00
18.00

Za nová i stávající duchovní povolání
Za rodinu Beránkových a Kopeckých
Na dobrý úmysl
1. neděle postní
Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho manželku
Na poděkování
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na únor 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
a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na
úmysly Svatého otce a našich biskupů:
1. všeobecný úmysl: Přijetí lidí v obtížných situacích
Za ty, kdo jsou zkoušeni, především chudé, běžence a ty, kteří jsou na
okraji, aby našli přijetí a posilu v našich společenstvích.
2. evangelizační úmysl: zveřejněn až v prvních únorových dnech
3. národní úmysl:
Za naše farnosti, aby byly blízko lidem, staly se prostředím živého
společenství a účasti a nezapomínaly na misijní poslání (EG, č. 28).
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Eva Bártová
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Vychází za technické podpory firmy ACO Industries k.s., Přibyslav
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