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Slovo kněze

Spokojený život nebo vězení?
K úvodnímu slovu postní doby jsem se inspiroval v knize
Grahama Greena Paradox křesťanství. Když hovoří o existenci
křesťana ve světě, používá autor obraz pobývání ve vězení. Ten jsem si
volně vypůjčil. „Pro vězňův duševní stav netkví nebezpečí ani tak ve
vazbě samé, jako spíše v tom, že jí vězeň přivyká. Vězení, v němž je
člověku dobře, neboť v celách jsou květiny a strava bývá dobrá, kde
může hrát na hřišti tenis a kde ředitelem je člověk vzdělaný a dobrotivý
– takové vězení podkopá vězňovu morálku co nejdříve.“ Působivý
obraz, který můžeme směle přenést do dnešní doby.
V blahobytné kultuře dneška někdy zapomínáme, že učedník
Kristův je v prostředí světa spíše poutníkem než osadníkem. Nebo
chcete-li spíše bezdomovcem než domácím. Protože věří, že doma ještě
není a že domů vede dlouhá a náročná cesta. Zkrátka se neusadí
v pohodlí světských vymožeností a duchovně nezmrtví. Vybavují se mi
verše Petra Mikeše, který v jedné básni vypráví o „somnambulní
mouše, která už ani neví, jak se nechat chytit od pavouka“. Ukolébaná
spící existence, ve které se žije na
povrchu
a
všechno
hlubší
a náročnější se škrtá, je
opravdovým vězením. A náramně
se to podobá stavu společnosti
kolem nás. Přesto se na takové
vězení tak snadno zvyká. Jíst, pít,
bavit se, pracovat. Je obtížné za tím vším ještě něco hledat. Číst,
zajímat se, diskutovat. Vytrvale se spojovat s Pánem a plánovat svůj
život s Ním. Opravdu nejsme doma. Jsme na cestě. A jestli si jako
doma připadáme, pravděpodobně jsme jen přivykli svému vězení.
Autor zmíněný na začátku při úvaze o horském kázání připomíná, že
„tajemná zem čeká toho, kdo překročí hranice“. Postní doba právě
začíná. A tak se vzájemně povzbuzujme, abychom si lámali hlavu nad
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tím, jestli jsme náhodou nezaměnili vězení za skutečnost. A nějak se
příliš neusadili a nespokojili se se svým hříchem a slabostí.
Postní období je příležitostí k překročení hranic vlastní malosti.
Třeba tak, že přestaneme tančit okolo sebe, otevřeme svůj prostor
druhým, Bohu. Začneme dělat první krůčky, abychom vyšli ze svého
vězení do svobody lásky.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na měsíc březen 2017
1. 3.
3. 3.
5. 3.
9. 3.
10. 3.
11. 3.
12. 3.
16. 3.
17. 3.
17.-18. 3.
19. 3.
24. 3.
25. 3.

Popeleční středa
17.15 křížová cesta žen
19.00 setkání starší mládeže na faře
17.15 křížová cesta s knězem nebo akolytou
za nemocné
19.00 biblická hodina na faře
17.15 křížová cesta rodin
10.00 ministrantská schůzka na faře;
14:00 duchovní obnova farnosti (P. Zdeněk Sedlák)
16:00 – 18:00 adorace a příležitost ke sv. smíření
17.15 křížová cesta s knězem nebo akolytou
za nová duchovní povolání
19.00 biblická hodina na faře
17.15 křížová cesta mužů
Duchovní obnova vikariátní mládeže
v Havlíčkově Borové
17.15 křížová cesta s knězem nebo akolytou
za nenarozené děti;
Sbírka na plošné pojištění majetku
17.15 křížová cesta rodičů za děti
10.00 mše svatá v DPS
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26. 3.
31. 3.
31. 3.-1. 4.
březenčerven

17.15 křížová cesta s knězem nebo akolytou
za mír ve světě
17.15 křížová cesta dětí
24 hodin pro Pána (adorace a smírná pobožnost);
Soustředění dětí jdoucích k 1. sv. přijímání
v Nížkově
Příprava dětí na první svaté přijímání

Návštěvy nemocných
P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
3. 3.
P. Pavel DPS a okolí
10. 3.
P. Antonín DPS a okolí
17. 3.
P. Antonín DPS a okolí
24. 3.
P. Pavel DPS a okolí
31. 3.
Mariánská poutní místa

Koclířov – světový apoštolát Fatimy v ČR
Papežská rada pro laiky potvrdila světový apoštolát Fatimy jako
mezinárodní veřejné společenství věřících působící v univerzální
katolické církvi. ČBK potvrdila jeho poslání a působení ve všech
diecézích jako Fatimský apoštolát v ČR. Národním centrem hnutí pro
Českou republiku je Českomoravská Fatima v Koclířově u Svitav a je ve
stálém spojení s regiony tohoto mariánského hnutí, které působí na
území ČR.
Koclířov leží kousek od Svitav na pomezí Čech a Moravy, ale
patří ještě do naší Královehradecké diecéze. Celé centrum vybudoval
Fatimský apoštolát v areálu bývalého kláštera redemptoristů v roce
1995, které se stalo sídlem Českomoravské Fatimy. Centrum je
propojeno s poutním kostelem sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské
a ubytovaným hostům nabízí 24 hodinový přístup do kostela a kaple.
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Kostel je zasvěcen sv. Alfonsi,
zakladateli
řádu
redemptoristů
a velkému mariánskému ctiteli. Již od
svého vysvěcení byla další patronkou
kostela Panna Maria, při znovu
vysvěcení celého komplexu a kostela
a při předání do užívání Fatimskému
apoštolátu v ČR Mons. Karel
Otčenášek připojil k Panně Marii přídomek Fatimská. Kostel je dějištěm
všech velkých akcí, pořádaných v Koclířově. Díky kvalitnímu přenosu
zvuku a obrazu z kostela je možné při větší návštěvnosti téměř všechny
poutníky usadit na chodbách a ve společenských místnostech kláštera.
Celý kostel je v zimních měsících vytápěný! V těsné blízkosti kostela se
nachází kaple sv. Antonína, která je využívána pro pravidelné modlitby
a v zimních měsících i bohoslužby. Byla otevřena na památku putování
sochy Panny Marie z Nazareta, která byla v roce 1999 v Koclířově.
Mons. Karel Otčenášek věnoval do této kaple unikátní svatostánek ze
zrušeného kněžského semináře. Proto se právě zde pravidelně koná
každou 1. mariánskou sobotu adorace za nová duchovní povolání. Před
střediskem se nachází přesná kopie Anděla, který se nachází
v portugalské Fatimě na památku jeho zjevení třem malým pasáčkům
před zjevením Panny Marie. Tuto sochu slavnostně odhalil a posvětil
sídelní biskup královehradecký Mons. Jan Vokál v roce 2014 a zasvětil
celou Českou republiku pod ochranu Anděla.
Lurdský park. Školské sestry svatého Františka během svého
působení zde v Koclířově vybudovali tyto krásné zahrady společně
s Lurdskou jeskyňkou. Celý park s představuje exteriérový, meditativní,
sochařský komplex, významově a obsahově vázaný k 3. tajemství
z poselství Panny Marie z Fatimy. Na památku putování sochy Panny
Marie Fatimské zde byl vytvořen unikátní památník, který představuje
dvě cesty – cesta ke kříži vyzývá k pokání a cesta zpět od kříže k naději.
Na jednotlivých pilonech jsou ztvárněny jednotlivé zlomové body a data
nejen událostí Fatimy, ale celého společenského života. Vstupní brána je
ztvárněná ze dvou pilonů a zve k pokání v několika světových jazycích.
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Jednotlivá "zastavení" obsahují symboly a data, jež se nevztahují pouze
k poselství Fatimy, ale zasahují události obecné, politické a společenské,
týkající se zejména válek, převratů a utrpení národů Evropy za
totalitních režimů. Z druhé strany při cestě od kříže je na pilonech
ztvárněno Neposkvrněné srdce Panny Marie a její příslib: A nakonec mé
Neposkvrněné srdce zvítězí.
Přírodní amfiteátr. Hora blahoslavenství je v ovocném sadu,
který poskytuje mnoho místa pro posazení na lavičkách nebo v trávě.
Krásně uvidíte na zastřešenou tribunu, na které se odehrálo zasvěcení
České republiky Panně Marii Fatimské a mnoho dalších významných
akcí. Zde je hlavní dějiště všech důležitých programů v letních měsících.
Socha sv. Jana Pavla II. Nedávno svatořečený papež Jan Pavel
II. byl ve velikém provázání s Fatimou. Nejen, že se stal terčem útoku,
který byl předpovězen 3. fatimským tajemstvím, ale právě on zasvětil
celý svět Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Proto má tato socha v
tomto areálu klíčový význam. Od bývalých hospodářských budov stoupá
křížová cesta, která je zakončena na vrcholku nad celým areálem
poutního místa.
Koclířov a dva kostely. V hlavní budově najdete hlavní zázemí
celého poutního místa, včetně zpovědní místnosti, prodejny, recepce,
společenské místnosti, přednáškového sálu, učebny a ubytování
s bohatou nabídkou pokojů s vlastním sociálním příslušenstvím.
Zdeněk Matějka
Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny
24 hodin pro Pána
Postní iniciativu 24 hodin pro Pána vyhlásil pro celou církev papež
František (2015). Vznikla tak nová tradice, která probíhá každoročně
před 4. nedělí v postním období. K této iniciativě se připojíme adorací
a kající pobožností. Více informací se dozvíte v ohláškách.
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Křížové cesty
Zvu vás k účasti na pobožnosti křížových cest, které se budou
konat každý pátek a neděli od 17.15 hodin. Je to způsob,
kterým si připomínáme poslední a nejdůležitější události
Ježíšova života i naší spása. Momenty soudu nad člověkem,
chvíle pádů, důležitých životních setkání. Připomínáme si
lidskou nahotu a bezmoc, kterou na sebe Pán vzal. Ale i skutky
slitování v osobě Veroniky, Šimona a Ježíšovy matky Marie.
Třeba právě účastí na pobožnosti křížové cesty můžeme
pomoci sobě nebo druhým v jejich těžkostech. Můžeme tou
cestou spolu s Ježíšem jít za sebe nebo za druhé. Nebo docela
prostě sdílet s ním těžkosti života lidí a přijímat jeho účast na
svých osobních těžkostech. Přijďte a modlete se s námi.
Podobně můžete uspořádat křížovou cestu i ve svých
kapičkách na vesnicích.
Nejvíce pro nás Pán vykonal právě na kříži, když už zdánlivě
nemohl nic. Možná teprve v bezmoci, těžkostech, nemocech
nebo až „na kříži“ budeme moci nejvíc udělat i my! Vyprošujme
si k tomu sílu.

Zájezd do Fatimy
Při příležitosti stoletého výročí zjevení ve Fatimě je v březnové
Římse i nabídka zájezdů do Fatimy na podzim letošního roku.
Jeden zájezd je fyzicky náročnější a obsáhne více poutních míst
v Evropě. Druhý je zaměřený více na Fatimu a celkově je
komfortnější. Pokud byste měli zájem se zúčastnit, můžete se
hlásit přímo do cestovní kanceláře Palomino. Informativně se
prosím přihlaste také do sakristie, abych mohl reagovat na váš
zájem a zajistit kněžský doprovod. Zájezd bude ve spolupráci
s farností Nížkov. Přihlášky prosím do konce března.
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Papež František

Neutíkejme před světlem Pánovy milosti,
která nás osvobozuje
(Homilie papeže Františka na Popeleční středu, 10. února 2016)
Boží Slovo na počátku
postní doby adresuje církvi
a každému z nás dvě pozvání.
První je od svatého Pavla:
„Smiřte se s Bohem“ (2 Kor
5,20). Není to jen dobrá otcovská
rada, ani pouhý návrh; je to
v pravém a vlastním smyslu
úpěnlivá výzva v Kristově jménu:
„Kristovým jménem vyzýváme:
Smiřte se s Bohem!“ (tamt.). Proč
tak slavnostní a důrazná výzva?
Protože Kristus ví, jak jsme
křehcí a hříšní, zná slabost našeho
srdce a vidí, že je raněno zlem,
jehož jsme se dopustili a které nás
postihlo; ví, jak moc potřebujeme
odpuštění; ví, že potřebujeme
cítit, jak jsme milováni, abychom
konali
dobro.
Sami
to
nedokážeme. Proto nám apoštol
neříká, abychom něco učinili,
nýbrž nechali se smířit s Bohem,
s důvěrou dovolili Bohu, aby nám
odpustil, protože „Bůh ví všechno
dokonaleji a lépe než naše
svědomí“ (1 Jan 3,20). On
přemáhá hřích a pozvedá nás
z bídy, pokud se Mu svěříme. Je
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na nás, abychom uznali, že
potřebujeme milosrdenství. To je
první krok na křesťanské cestě. Je
třeba vstoupit otevřenou bránou,
kterou je Kristus; očekává nás
sám Spasitel a nabízí nám nový
a radostný život.
Mohou se vyskytnout
zábrany, které brány srdce
zavírají. Je to pokušení tyto brány
obrnit, totiž sžít se se svým
hříchem,
minimalizovat
ho,
neustále
se
ospravedlňovat,
myslet si, že nejsme horší než
druzí. Tím se však uzamyká duše,
zůstáváme uzavřeni v sobě
a stáváme se zajatci zla. Další
zábranou
je
ostych
před
otevřením tajné brány srdce.
Tento ostych je ve skutečnosti
dobrým
znamením,
neboť
vyjevuje naši touhu oddělit se od
zla. Nesmí se však proměnit
v bázeň či strach. A třetí léčkou je
vzdalování se od této brány.
Dochází k tomu, když se
schováváme
ve
svých
ubohostech, neustále probíráme
a spojujeme mezi sebou tato

negativa, a přitom se propadáme
do stále temnějších sklepení své
duše. Důvěrně se pak sbližujeme
se smutkem, který nechceme,
a
přitom
malomyslníme
a slábneme před pokušeními.
Děje se tak proto, že zůstáváme
sami se sebou, uzavíráme se
a utíkáme před světlem, ačkoli
nás osvobozuje pouze Pánova
milost. Nechme se tedy smířit,
slyšme
Ježíše,
který
říká
znaveným
a
utiskovaným:
„Pojďte ke mně“ (Mt 11,28).
Nezůstávejme sami v sobě, nýbrž
jděme k Němu! U Něho je
občerstvení a pokoj.
Druhé Boží pozvání je od
proroka Joela: „Vraťte se ke mně
celým svým srdcem“ (srov. Jl
2,12). Je-li třeba se vrátit, pak to
znamená, že jsme se vzdálili.
Toto je tajemství hříchu: vzdálili
jsme se od Boha, od druhých, od
sebe samých. Není těžké si toho
všimnout: všichni vidíme, s jakou
námahou
se
snažíme
mít
opravdovou důvěru v Boha,
svěřovat se Bohu jako Otci, beze
strachu; jak obtížně máme rádi
druhé a jak snadno o nich
smýšlíme špatně; co nás stojí
konání našeho pravého dobra,
když jsme přitahováni a sváděni

tolika materiálními skutečnostmi,
které se nakonec vytratí a ochudí
nás. Vedle těchto dějin hříchu
zahájil Ježíš dějiny spásy.
Evangelium, kterým se začíná
postní doba, nás zve, abychom
byli jejich protagonisty a přijali tři
pomůcky, tři léky, které uzdravují
z hříchu (srov. Mt 6,1-6.16-18).
Za prvé modlitbu, výraz
otevřenosti a důvěry v Pána: je to
osobní setkání s Ním a zkracuje
vzdálenosti vytvořené hříchem.
Modlit se znamená říci: „nejsem
soběstačný, potřebuji Tebe, Ty jsi
můj život a moje spása“. Za druhé
dobročinnou lásku, abychom ve
vztahu k druhým překonávali
odcizení. Pravá láska totiž není
zevnější skutek, nespočívá v
paternalistickém darování něčeho
pro klid vlastního svědomí, nýbrž
přijetí někoho, kdo potřebuje náš
čas, naše přátelství a naši pomoc.
Je to život ve službě přemáháním
pokušení činit zadost sami sobě.
A za třetí půst, pokání za
osvobození ze závislostí na tom,
co pomíjí, a cvičení se ve větší
vnímavosti a slitovnosti. Je to
pozvání k jednoduchosti a sdílení:
odebrat si něco ze svého stolu
a svých dober, abychom znovu
nalezli pravé dobro svobody.
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„Obraťte se ke mně celým
svým srdcem – praví Hospodin“
(Jl 2,12) – nikoli jen vnějším
skutkem, nýbrž z hloubi nás
samotných. Ježíš nás totiž volá,
abychom důsledně a autenticky
žili modlitbu, dobročinnou lásku
a pokání a přemáhali pokrytectví.
Kéž je postní doba příhodným
časem
„prořezávání“
falše,
mondénnosti
a
lhostejnosti,
abychom si nemysleli, že všechno
jde dobře, když se máme dobře;
abychom pochopili, že platí nikoli

uznání, vyhledávání úspěchu či
souhlasu, nýbrž čistota srdce
i života; abychom znovu objevili
křesťanskou identitu, tedy lásku,
která slouží, nikoli sobectví, které
slouží sobě. Vydejme se na cestu
společně jako církev přijetím
popelce – i my se v prach
obrátíme – a mějme pohled
upřený na Ukřižovaného. On nás
miluje a zve, abychom se nechali
smířit s Bohem, vrátili se k Němu
a znovu nalezli sami sebe.

Neutíkejme před světlem Pánovy milosti. Dostupné z
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=23247> [cit. 2017-02-04]

Březen – postní doba

Postní kroky
„Když dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice,
aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je
skryté, ti odplatí. Když se modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře
a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i
to, co je skryté, ti odplatí. Když se postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si
tvář, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve
skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.
V postní otevíráme příležitost přiblížit se k tajemství Boží lásky
k člověku. O Velikonocích můžeme pak s otevřeností přijmout fakta
našeho vykoupení. Pro nás (pro mě, tebe i jeho) se stal člověkem.
Poznal chudobu, bolest, utrpení, vzal na sebe smrt a zavržení
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Pozvánka
posledního z lidí. Abych já mohl povstat
z popela a znovu začít žít! Abychom
mohli správně chápat ty veliké události,
24 hodin
chystáme se na ně dlouhým obdobím
pro Pána
postního času.
Vyznáváme
svoji
slabost,
Farní kostel
vyznáváme svůj hřích, neschopnost
uchopit
velikost
jeho
slitování
s člověkem. Pro něho si došel až na kříž,
31. 3. – 1. 4.
který byl to té doby symbolem zkázy
a smrti. A když vyznáme svou slabost,
chceme v bázni následovat svého Pána ve
skutcích lásky, které nám ukázal. Křesťanská tradice opírající se
o slova Písma nám nabízí trojí krok obrácení k Pánu. A každý z těchto
kroků je zároveň kajícím skutkem.
Obdarovat potřebného, podělit se o to své s tím, kdo to
potřebuje. Bez ambicí být za to jakkoli oslavován. Odměnou ať je nám
radost ze spojení s Ježíšem, který ve svých obdarováních nehledal
sebe, ale z lásky dal přednost potřebnému.
Půst, odříkání v dnešní době a našem prostoru tak náročné.
Slouží k tomu, abychom získali vládu nad sebou a oživili svůj vztah
s Bohem. Aby opět duše vládla tělu a ne tělo vláčelo duši, jak to
obvykle bývá. Obraz se splašeným koněm, v němž je jezdec duší a kůň
tělem tuto záležitost skvěle ilustruje.
Modlitba, která je prostá teatrálnosti a vnějškovosti, je osobní,
má podobu rozhovoru lásky, důvěryplného odevzdání. Tímhle směrem
se potřebujeme vydat, abychom mohli pochopit, co nám velikonoční
události přináší. Jsou totiž osobním darem každému z nás i všem
dohromady. Bez hlubokého spojení s Bohem nemůžeme pochopit, co
se děje. Tak kéž všemi prostředky, třeba docela malými krůčky,
dokážeme přijít blíž, abychom pochopili… To nám přeji a vyprošuji.
P. Pavel Sandtner
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Fotogalerie

Pohřeb P. Stanislava Staříka
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11. 2. 2017
foto Stanislav Močuba

Úvaha

Postní doba
Zase je tu postní doba. Čas, abychom se zamysleli a vzpomněli
si na moudrost našich předků, kteří v jedné lidové masopustní hře
dávají ústy představitele Postu vyslovit k rozvernému Masopustovi tato
slova: „Rozum se vzmáhá v střídmosti, při obžerství umdlívá“.
Vskutku, je to tak. Přes všechny nářky se nám neskutečně dobře daří.
Alespoň po hmotné stránce. V samoobsluze v našem městečku lidé
svádějí skutečné bitvy, kdykoli má být byť jen jediný den zavřeno.
Jako by šlo o život. Plné vozíky masa a piva a navrch nezbytný Blesk.
Protože „kdo nečte Blesk, ví kulový“. Pokud jde o mě, myslím si pravý
opak: Nejen obžerstvím umdlévá rozum, ale také tímto dobrovolně
podstupovaným otroctvím konzumu, zábavy a vymývání mozků.
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Nikdo z těch, které denně potkávám, netrpí hladem ani zimou. Pokud
jsou mezi námi chudí, což připouštím, jejich chudoba je jiného druhu.
Největší chudobou je samota, opuštěné stáří a nemoc. Největší
chudobou je nemít naději, opravdovou chudobou je nevěřit v dobrého
a spravedlivého Boha.
Škoda, že náš národ v Čechách a v Moravě většinově opustil
víru. Opustil staré a dobré tradice našich předků, kteří postní dobu
nebrali na lehkou váhu. A nejen, že se postili, když ostatně ani
nemuseli: vzpomeňme si na sedláka Jana Cimburu, který jedl maso
jedenkrát do roka, o „památkách“. Rytmus jejich života, naplněného
modlitbou a prací jim umožňoval v době postní zajet ještě dál na
hlubinu své víry, která – podle Dostojevského – znamená (a pro ně
nepochybně znamenala) prakticky uskutečňovanou lásku k bližnímu.
Protože poctivá a dospělá křesťanská víra je v podstatě upřímným
úsilím podobat se Kristu.
Dejme v této postní době zase jednou rozumu příležitost, aby se
vzmohl. Aby se stal pánem těla. Třeba si uvědomíme, že méně je více.
Že skromnost otevírá veliký prostor pro svobodu. Využijme postní
dobu k zamyšlení, kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme. Nedejme
se sklíčit pesimismem našeho okolí, které si odvyklo cokoli si odříci
a za hodnotu pokládá jen to, co lze změřit a zvážit, případně to, co lze
vypít či sníst, nebo jinak zkonzumovat. Vyzkoušejme radost, kterou
přináší každé, i to nejdrobnější vítězství ducha.
Nedejme se sklíčit smutným pohledem do řad věřících.
V kostelíčku našeho městečka se při pohledu na účastníky bohoslužby
a jejich – v drtivé většině – bílé vlasy nemohu ubránit pomyšlení,
nebude-li za dvacet let náš dům Boží, tato barokní perla
českomoravské krabatiny a svědek radostí i strastí našich předků, úplně
prázdný. Ale hned sám sebe uklidňuji slovy otce Smithe z Marshallovy
skvělé knihy Plná slávy: „Kdyby jen jeden člověk na světě věřil
Evangeliu, kdyby dokonce již nikdo na světě Evangeliu nevěřil, přece
to bude pravda, zjevená samotným Bohem“.
Postní doba začíná výzvou: „Obraťte se a věřte Evangeliu!“ To
je cesta. Bez obrácení, bez metanoia to nepůjde. I když je to těžké,
nelze začít jinde než u sebe. Budeme-li váhat a neobrátíme-li se
dobrovolně, obrátí nás těžké časy, které se pro tvrdost našich srdcí
14

hrozivě projevují už nyní. Nakolik to myslíme s vlastní věčností vážně?
Víme my, kdo se považujeme za věřící, proč věříme a komu věříme?
Jsme skutečně tím kvasem, o kterém se hovoří v Evangeliu, jsme solí
země, jsme hořčičným zrnem?
Mluví-li Kristus Pán o soli a o kvasu, je zřejmé, že mu nešlo
a nejde o množství, ale o kvalitu. Většina vždy kráčela pohodlnými
cestami, aniž přemýšlela o tom, kam vedou. Nikdy však nebudeme mít
prázdné ruce, budeme-li usilovat o to, abychom alespoň my, menšina
národního společenství, jež se snaží Boha hledat, dosáhli nejen své
křesťanské, ale také občanské zralosti a stali se tak solí, jež je s to
navrátit chuť a trvanlivost tomu, co ji ztratilo.
Pavel Jajtner, D. G.

Vzděláváme se

Velké varování, soukromá zjevení a konec světa
(Vojtěch Kodet)
Moc bych byla vděčná, kdybyste se mohl vyjádřit
k soukromému zjevení irské vizionářky, které se šíří po internetu pod
názvem „Ježíš Kristus varuje lidstvo“ nebo „Velké varování“, a mohl
říci svůj názor také na různá soukromá zjevení a předpovědi, které se
šíří v souvislosti s údajným blížícím se koncem světa.
Nejprve pár slov k tzv. „Velkému varování“. Jsem přesvědčen,
že toto zjevení opravdu nepochází od Boha. Vzbuzuje sice na první
přečtení pocit serióznosti: hned v úvodu se distancuje od předpovědi
blížícího se konce světa, mluví o mnoha křesťanských pravdách
a zdůrazňuje Boží milosrdenství. Vést k zamyšlení by nás ale mohl už
fakt, že si toto poselství dělá ambici vyložit některé pasáže knihy
Zjevení apoštola Jana. Ve svém celku pak obsahuje mnoho bludných
názorů a podivných interpretací toho, co je zahaleno Božím
tajemstvím, a vede věřící k některým iluzorním až magickým
praktikám, jako je pořizování si pečeti proti ďáblu. V důsledku
nevede věřící k životu z víry v Boží slovo, ale k jednání podle tohoto
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poselství. Velice jasně se proti tomuto
pochybnému
zjevení
ohradil
pan
arcibiskup Jan Graubner svým prohlášením
na stránkách arcibiskupství olomouckého
Maria není
(www.ado.cz) a varoval křesťany před jeho
cestou, cestou
šířením.
Soukromá zjevení se všeobecně těší
je sám Kristus,
v posledních desetiletích rostoucí oblibě,
ale ona je
a to nejen u nás. Pro mnoho lidí současné
společnosti je přitažlivost mimořádných
znamením
a obtížně vysvětlitelných jevů veliká. Je
na cestě.
pochopitelné, že i mezi věřícími se najde
hodně lidí, kteří dají přednost soukromým
zjevením před Biblí a naukou církve. Za
Joachim
soukromé zjevení se v církvi považuje
kardinál Meisner
každé zjevení z doby poapoštolské, které
na rozdíl od zjevení veřejného nikoho
nemůže zavazovat k víře. Veřejné Boží
zjevení určené lidstvu bylo ukončeno smrtí posledního apoštola.
Soukromá zjevení sice mohou přispět k prohloubení naší víry, ale je
třeba být v přijetí jejich poselství velmi opatrní. Často se do nich
promítají osobní prožitky vizionářů, jejich osobní vztah s Bohem
a jejich představy. Všichni jsme Božím slovem vázáni dobře
rozlišovat: „Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte
duchy, zda jsou z Boha“ (1Jan 4,1).
K rozlišení nám může pomoci to, je-li dané soukromé zjevení
zcela v souladu s Písmem svatým a naukou církve. Církev se většinou
soukromými zjeveními nezabývá, ledaže jsou k tomu vážné důvody.
Dojde-li k vyjádření církevní autority, je to pro nás velikou pomocí.
Můžeme se orientovat také podle toho, jaké tato zjevení působí
ovoce. Ani Bůh ani Panna Maria nikdy neusilovali o to, aby v lidech
vyvolávali strach a úzkost. Jakýkoliv agresivní přístup a manipulace,
vyhrožování nebo nárok na konkrétní činnosti spojené s přijetím
zjevení jsou vždy znakem jejich nepravosti. Jestli také postoj
k nějakému soukromému zjevení vede k rozdělení mezi křesťany,
není to ovoce Ducha svatého. Odradit by nás mělo i to, když dotyčný

Panna Maria
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zastánce či vizionář své mimořádné zážitky prezentuje až s nutkavou
potřebou. A naopak - jsou-li předkládány s nelíčenou skromností
a prostotou, pomáhají-li k růstu víry a důvěry vůči Bohu, lásky
k Bohu i lidem a prohlubují-li náš vztah ke Kristu a k církvi, je to
dobré znamení.
V Katechismu katolické církve
čteme: „Během staletí docházelo ke
zjevením, jež se nazývají soukromá.
Některá byla uznána církevní autoritou,
avšak nepatří k pokladu víry. Jejich
úlohou není vylepšovat nebo doplňovat
Kristovo definitivní zjevení, nýbrž
napomáhat k tomu, aby se z tohoto
zjevení v určitém historickém období
plněji žilo. Za vedení učitelského úřadu
církve dovede zdravý smysl věřících
rozlišit a přijímat, co je v těchto
zjeveních opravdová výzva Krista nebo jeho svatých pro církev.
Křesťanská víra nemůže přijmout zjevení, která si dělají nárok na
překonání nebo opravu zjevení, jehož naplněním je Kristus. To je
případ některých mimokřesťanských náboženství a také některých
novodobých sekt, opírajících se o taková zjevení.“ (čl. 67).
Příčinou nadměrného šíření různých poplašných zpráv
a následných závislostí na zjeveních či na vizionářích je často
hluboká životní nejistota nebo neschopnost orientovat se ve složitých
životních a náboženských otázkách. Falešná zjevení nabízejí falešné
jistoty a zkratkovitá řešení. To se týká i předpovědí ohledně konce
světa, které se s určitou periodicitou stále znovu objevují. Pro
křesťany platí jasné Pánovo slovo, že o tom dni ani o té hodině neví
nikdo, jen sám Otec v nebi (srov. Mt 24,36), a mnohá Pánova
napomenutí k postoji bdělosti a důvěry, jak je máme v evangeliích.
Žít věrně svůj každodenní život v osobním vztahu s Kristem je tou
nejlepší přípravou na vše, co nás v životě může potkat.
Kodet Vojtěch. Velké varování. Dostupné z:
˂http://www.vojtechkodet.cz/temata/okultismus/velke-varovani-soukroma-zjeveni-a-konecsveta-odpoved-na-otazku.html> [cit. 2017-02-04]
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Nabídky, pozvánky

Zájezdy do portugalské Fatimy
FATIMA (zájezd 61710)
Termín 17. 11. – 24. 11. 2017
1. den
2. den

3. den

4. den

5. den
6. den

7. den

8. den
18

odlet z Prahy, přílet do Lisabonu, ubytování, nocleh
Lisabon – katedrála, hrad sv. Jiří, rodný dům sv. Antonína,
panteon sv. Engrácie, chrám sv. Vincence, klášter sv.
Jeronýma postavený na příkaz krále Emanuela I. v
manuelském slohu, diamantový dům, odjezd do Fatimy,
ubytování, nocleh
Fatima - nejvýznamnější poutní místo Portugalska,
novoklasicistní bazilika Panny Marie s ostatky vizionářů
Jacinty, Lucie a Františka, poutní bazilika Nejsvětější
Trojice z roku 2007, Křížová cesta, návštěva domů
pasáčků, účast na modlitbě Růžence v Kapli Zjevení
Fatima – po snídani odjezd na pobřeží Atlantiku,
Batalha – dominikánské opatství Panny Marie Vítězné,
Alcobasa – cisterciácké opatství Panny Marie s hroby
Dona Pedra a Inés de Castro, Nazaré – poutní kostel
Panny Marie Nazaretské, večer účast na modlitbě
Růžence v Kapli Zjevení ve Fatimě
Fatima – po snídani odjezd do Santiago de Compostely,
prohlídka historického centra, ubytování, večeře, nocleh
Santiago de Compostela – mše svatá, návštěva katedrálního
muzea a klenotnice, dokončení prohlídky historického
centra, ubytování, večeře, nocleh
po snídani odjezd do univerzitního města Coimbra,
prohlídka historické části města, návštěva kláštera
spjatého s životem sestry Lucie dos Santos, návrat
do Fatimy, modlitba Růžence, večeře, nocleh
snídaně, odjezd na letiště do Lisabonu,
přílet do Prahy

Cena

18 900 Kč
Cena zahrnuje:
letenku Praha-Lisabon-Praha, letištní poplatky, 7x ubytování
ve 2-3 lůžkových pokojích včetně polopenze /5x Fatima, 2x
Santiago de Compostela/, autobusová doprava po území
Portugalska a Španělska, kompletní pojištění E1122220,
služby průvodce, zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje:
vstupy cca 40 EUR
Pojištění storna zájezdu lze sjednat při podepsání smlouvy.

MARIÁNSKÁ POUTNÍ MÍSTA (zájezd 61709)
Termín 5. 11. – 16. 11. 2017
1. den
2. den
3. den
4. den

5. den

6. den

odjezd v ranních hodinách, průjezd Německem, noční jízda
Costa Brava – ubytování v hotelu, celodenní pobyt u moře,
večeře, nocleh
Barcelona - katedrála sv. Eulálie, chrám sv. Rodiny mistra
A. Gaudiho, osobní volno, noční jízda
Toledo – jedno z nejstarších španělských měst, prohlídka
historické části města, nespočetné památky všech dob a
slohů si podmaní srdce každého návštěvníka, katedrála
Panny Marie, chrám sv. Tomáše, klášter sv. Janů Králů,
kostel P. Marie Bílé, muzeum El. Greca, večeře, nocleh
Guadalupe – po snídani prohlídka poutního místa, klášter
uchovává sochu nejvýznamnější milostné Madony ve
Španělsku, vedle Madony montserratské, večer dojezd do
Fatimy, večeře, nocleh
Fatima – po snídani, prohlídka nejvýznamnějšího poutního
místa Portugalska, návštěva domu pasáčků, Křížová cesta,
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po večeři účast na modlitbě Růžence, nocleh
7. den Fatima – po snídani, odjezd do Compostely, večeře, nocleh
8. den Santiago de Compostela – po snídani prohlídka starobylého
poutního místa, katedrála s ostatky apoštola Jakuba Staršího,
noční jízda
9. den Lurdy – návštěva koupelí, Křížová cesta, prohlídka míst
spjatých s životem sv. Bernadety, po večeři účast na
modlitbě růžence, světelný průvod, nocleh
10. den Lurdy – snídaně, dopoledne účast na mezinárodní mši svaté
v podzemní bazilice Pia X, volný program, po večeři účast
na modlitbě růžence, světelný průvod, noční jízda
11. den La Salette – mariánské poutní místo v savojských Alpách,
mše svatá, Křížová cesta, noční jízda
12. den příjezd do ČR v odpoledních hodinách
Cena

14 900 Kč
Cena zahrnuje:
doprava klimatizovaným autobusem,
6x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích včetně polopenze,
kompletní pojištění E1122220, zákonné pojištění CK č.
159/1999 Sb., služby průvodce
Cena nezahrnuje:
vstupy do navštívených objektů
Pojištění storna zájezdu lze sjednat při podepsání smlouvy.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ PALOMINO
Irena Hendrychová
V Rohu 725/12, 142 00 Praha 4
Telefon: +420 244 404 239, +420 728 361 728, +420 728 327 282
E-mail: palomino@volny.cz
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Březen L. P. 2017
27. 2.
28. 2.

7.30
18.00

1. 3.

8.00
18.00

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

18.00
18.00
7.00

9. 3.

8.00
9.30
11.00
11.00
18.00
7.30
18.00
7.30
18.00
18.00

10. 3.

18.00

11. 3.

7.00

5. 3.

6. 3.
7. 3.
8. 3.

8.00
12. 3.

13. 3.
14. 3.

9.30
11.00
18.00
7.30
18.00

Popeleční středa
Za Marii Rázlovou a rodiče z obojí strany
Za rodiny Hrubých a Zrnovu, za všechny živé i zemřelé
členy a duše v očistci
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
Za rodinu Kubíčkovu
Nové Dvory
Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence
Za všechny živé i zemřelé členy rodiny Valáškovy
a Kasalovy
Za Marii a Františka Rutovy, jejich rodiče
a sourozence
2. neděle postní
Za Josefa a Aloisii Novotných, jejich děti
a rodiče Veselých
Za Josefa Sejkoru a celý rod
Stříbrné Hory
Za farnost
Výroční den zvolení papeže Františka
Za Václava Henzla, rodiče a sourozence
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15. 3.
16. 3.
17. 3.
18. 3.

7.30
18.30
18.00
18.00
7.00
8.00

19. 3.

20. 3.
21. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.

9.30
11.00
11.00
18.00
8.00
18.00
18.00
7.30
18.30
18.00
18.00

26. 3.
11.00
18.00

29. 3.
30. 3.
31. 3.
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3. neděle postní
Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava
a snachu Růženu
Za Josefa a Růženu Zychovy
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Slavnost sv. Josefa
Za P. Josefa Malého, P. Jana Bártu a za P. Jana
Cimburka
Za rod Zábranů a duše v očistci
Dolní Jablonná
Za živé i zemřelé z rodu Linhartů, Zadáků a Nováků
Za Annu, Františka a Josefa Vlčkovy
Slavnost Zvěstování Páně

8.00
8.00
9.30

27. 3.
28. 3.

Olešenka
Za Boží požehnání pro naše kněze a celou farnost
Za Josefa Pelikána, celý rod a duše v očistci

7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30

4. neděle postní
Za Emílii Mokrou, snachu a rod Mokrých a Lemperů
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé i zemřelé
z obou rodů a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost
Přechod na letní čas
Za Jana a Bohumilu Roseckých, rodiče a sourozence
Česká Jablonná
Za Jaroslava Horského, celý rod a duše v očistci
Za rodiče Flesarovy, 3 syny a dceru Růženu

1. 4.

7.00
8.00

2. 4.

9.30
11.00
11.00
18.00

Za Stanislava Bártu a sourozence
5. neděle postní
Za Františka a Ludmilu Pometlovy, sourozence
a rodiče
Za Josefa musila a celý rod
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na březen 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:
(Úmysl nebyl zveřejněn v době vydání čísla Římsy.)
2. evangelizační úmysl: Podpora pronásledovaných křesťanů
Za pronásledované křesťany, aby zakoušeli podporu celé církve skrze
modlitbu i hmotnou pomoc.
3. národní úmysl:
O milost a sílu opustit to, co přímo nesouvisí s jádrem evangelia
(EG, č. 43).
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Eva Bártová
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