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Slovo kněze

Zodpovědná volba
Milí farníci
blíží se nám volby do poslanecké sněmovny. Pěkně vás prosím
využijte svého práva volit zástupce do kolektivu lidí, kteří budou
spravovat naše společné veřejné záležitosti v následujících čtyřech letech.
Jsme učedníky Kristovými. Věřím, že nechceme nahlížet na svoji
společnou budoucnost jen z pohledu zisku, blahobytu a peněz. Jidášovu
perspektivu bychom měli odmítnout. Opomíjet podstatné a soustředit
se jen na sliby ekonomické prosperity a vlastního prospěchu se nám
vymstí. Soustředěnost na blahobyt pokřivuje člověka, mezilidské
vztahy, životní prostředí, fungování společnosti. Třicet stříbrných
neudělalo Jidáše šťastným. Ježíš své následovníky mnohokrát
upozorňoval, že je na zemi žádný ráj nečeká. Ale kříž, námaha a obtíže
cesty. Stát se člověkem a bratrem druhým je dlouhodobá záležitost
a úzce souvisí s budováním společnosti. Ve zmatečné době prosím
uvažujme o pro nás podstatných hodnotách. Je to víra v Boha
a člověka, důstojnost počatého života, rodina jako základ společnosti,
poctivý přístup k práci, odpovědnost vůči životnímu prostředí. Ježíšův
učedník nevolí prvoplánově blahobyt a širokou bezproblémovou cestu.
Je si vědom, že pro společné dobro je potřeba spolupracovat a něco
skutečně dělat. S životem je potřeba se rvát a nestavět ho na
všemožných slevách a dávkách pro všechny, ani se vyšinout do pozice,
kdy je ideálem nedělat nic a jen zužitkovávat druhé ve svůj prospěch.
Záleží nám na lidech. Na jejich spáse, nejen na tom, aby se měli dobře.
A člověka penězi nezachráníte, spíše projevenou láskou a vším, co do
něho svobodně investujete. Zdravá domácnost počítá s tím, co má.
Nemůže se nekonečně zadlužovat. Když chce projevit solidaritu
s potřebným, efektivně přispívá konkrétním potřebným, stará se o své
zestárlé členy, podporuje mladé a oni je. Volme tak, aby naši zvolení
zástupci řídili společnost jako širokou rodinu, ve které se ví, kam
prostředky putují a kde jsou efektivní. Každý má své úkoly a práci
a kdo nepracuje, přitom by mohl, ať nejí, jak píše Písmo. Doma se
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nehospodaří s tím, co nemáme. A když křesťan chce projevit svou
starost o nemocné, trpící, handicapované, může se ztotožnit
s efektivními plány, které zprostředkují peníze tam, kde jsou třeba.
Nikoli plošně a všem. Nepodléhejme předvolebním utopiím ráje na
zemi. Nás křesťany nečeká, zůstáváme na cestě. A ve jménu blahobytu
nechceme šlapat po hodnotách, které jsou nám drahé. Proto prosím
rozhodně jděte k volbám a nechejte se motivovat takovými programy
stran, které podporují zdravé hodnoty rodiny, pospolitosti, práce,
poctivosti, soběstačnosti, odpovědnosti za potřebné.
Naše lidská angažovanost by byla málo platná, kdyby se nevázala
na Boží milost. Měsíc Růžence nám otvírá dobrou příležitost vložit
dobro vlastní i našeho národa a celého světa do rukou Panny Marie.
Prosím vás tedy ještě o další věc, která by měla přecházet každé naše
jednání. Spojme se v modlitbě za náš národ i za sebe navzájem. Za
církev a mír ve světě.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na měsíc říjen 2017
1. 10.
2. 10.
6. 10.
7. 10.
9. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
16. 10.

Pouť v Žižkově Poli
17.00 setkání mladších dětí na faře (9+)
18.00 vikariátní setkání mládeže v Přibyslavi
(filmový večer)
8.00 obnova zasvěcení ČR Panně Marii Fatimské
v Koclířově – farní zájezd
17.00 setkání ministrantů na faře
19.30 biblická hodina na faře
Setkání PR a ER farnosti
10.00 ministranti na faře;
18.00-20.00 adorace
17.00 setkání mladších dětí na faře (9+)
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19.-22. 10.
22. 10.
25. 10.
30. 10.

Obnova lidových misií
Misijní neděle (sbírka na misie)
19.30 biblická hodina na faře (středa)
17.00 setkání mladších dětí na faře (9+)

Návštěvy nemocných
P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
6. 10.
P. Pavel DPS a město; P. Antonín okolí DPS
13. 10.
P. Antonín
20. 10.
P. Antonín DPS a okolí
27. 10.
Plánované akce kněží mimo farnost
kněžská vikariátní konference Chotěboř (oba kněží)
9. 10.
školení České biskupské konference pro práci
16.-20. 10.
s mládeží Češkovice u Brna (P. Pavel)
diecézní pouť mládeže Králíky (P. Pavel)
27.-28. 10.

Obnova lidových misií
Drazí bratři a sestry,
i když mám ještě před očima závěr našich lidových misii ve vaší
farnosti – je tomu už rok od jejich ukončení. Rok je pro někoho dlouhá
doba, pro někoho neznamená skoro nic. V porovnání s 80 lety života je
období 365 dní skoro zanedbatelná částka. Jenomže život se neskládá
jenom z roku, ale i ze dnů, ba dokonce z minut, kdy každá jedna
minuta muže ovlivnit celý můj život. Ježíš říká: Kdo chce jít za mnou,
zapři sám sebe, vezmi svůj kříž každý den a následuj mě. Musím se
přiznat, že mě fascinuje tahleta věta, která zaznívá jenom u evangelisty
Lukáše. Věta, která nemluví o tom „rozhodni se pro život, i pro to, co
je v něm těžké, jenom jednou za rok, nebo dokonce jednou za život“,
ale mluví jasně – každý den se rozhoduj a každý den ber radosti, ale
i těžkosti toho dne.
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Já vás všechny chci opět pozvat, abychom strávili společně
obnovu lidových misii, která bude probíhat od 19. do 22. října 2017.
Nemá to být jenom čas nostalgického ohlédnutí se za misiemi, ale má
to být moment opětovného rozhodnutí se pro život s Bohem. Má to být
čas napití se s duchovní skály – z Krista, který nás doprovází a chce
doprovázet naším životem. Každý z nás musíme ve svých životech
zkonstatovat, že nikdo z nás nejsme Bohem, že nikdo z nás si nevystačí
sám, a tak jak potřebujeme společenství s lidmi, o to víc potřebujeme
společenství s Bohem, abychom měli sílu žít svůj život naplno
v souladu s Boží vůlí i s naším svědomím. Těším se na Vás a prosím
Vás: udělejte si na to čas. Práce je dost a bude ji vždycky dost, ale když
budeme naplnění Božím pokojem a jeho milosti uvidíte, uděláme toho
ještě víc. Těšíme se na Vás. Vaši misionáři.
P. Ján Jakubovič CM

Program obnovy misií v Přibyslavi 19.-22. října 2017
Čtvrtek 19. 10. 2017

17.20
18.00

18.10
19.15

Modlitba Růžence
Začátek obnovy modlitbou u misijního kříže a společný
průvod od misijního kříže do kostela za zpěvu litanií ke
všem svatým
Mše svatá
- promluva na téma Bůh řekl: Učiňme člověka
Přednáška Záhady, nebo důkazy Boží existence na faře

Pátek 20. 10. 2017

7.30
9.30
10.00
15.00

Modlitba ranních chval
Možnost ke zpovědi
Mše pro seniory; po mši posezení na faře
Modlitba korunky
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16.30
17.00
18.00
18.00
19.00
20.00

Setkání dětí na faře
Svatá zpověď
Mše svatá v Dolní Jablonné
Mládežnická + dětská mše svatá
- promluva na téma Proč být věřícím?
Setkání s mladými na faře
Adorace na způsob Taize spojená s individuálním
požehnáním – během adorace se bude zpovídat

Sobota 21. 10. 2017

6.45

10.00
10.00
16.00
19.00

Mše svatá se svíčkami (přinést si lucerničky)
- promluva na téma Tvé slovo je světlo pro mé nohy
- po mši svaté společná snídaně na faře
Setkání ministrantů
Mše svatá v DPS
Přednáška Bůh mi dal TEBE pro manželé a mládež od 16 let
Film

Neděle 22. 10. 2017

7.30
8.00
9.00
9.30
11.00

Zpověď
Mše svatá v Přibyslavi
Zpověď
Mše svatá v Přibyslavi
Mše svatá ve Stříbrných Horách

Mariánská poutní místa

Turzovka – Slovensko
Hora Živčáková – vysoká 787,7 metrů nad mořem – se nachází
v blízkosti města Turzovka, ale patří pod obec Korňa. Je součástí
Turzovské vrchoviny. Stala se poutním místem pro četné zjevení
Panny Marie již v polovině minulého století. Významné místo pro
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křesťany je ročně navštěvované několika desítkami tisíců návštěvníků.
Nejznámější cesta je přímo od železniční zastávky v Turzovce přes
parkoviště dále chodníkem od mostu přes řeku Kysuca. Dřevěné
plastiky tvoří křížovou cestu a vůbec není vzácností natrefit na
obrázky, fotografie svatých a modlitby při stoupání na horu Živčáková.
Občas je tu nechávají věřící cestou z hory. Jednou z cest je i nově
vybudovaná cesta vedoucí od kostela v Korni, prochází kolem místních
pramenů až nahoru. Tyto prameny jsou podle slov věřících léčivé
a v médiích se už nejednou objevily zprávy o jejich účincích. První
pramen vykopal Juraj Kavalek a další přibyly časem. Z původního teče
voda jen pomalu. V současnosti mají všechny prameny kromě
„Očního“ pramene zděný přístřešek, kterým se pramen podobá jiným
známým poutním místům a pramenům ve světě.
Samotné poutní místo se rozkládá na mýtině v objetí přírody,
jejíž střed tvoří kaple. Všude kolem je smrkový les, ve kterém během
větších akcí a svátků je více lidí než jehličí. V zmíněné kapli se slouží
mše svaté přístupné veřejnosti v některé hodiny v neděli a v některé
svátky. Při kapli stojí mohutný speciální kříž, který darovali občané
Detvy tomuto místu. Na toto místo vede několik cest téměř z každého
možného směru. Před kaplí jsou pro poutníky překryty sezení, ale
mnozí volí i přes volná krytá místa sezení na dlažbě, na mýtině, či na
vlastních dekách a podobně.
Toto poutní místo se proslavilo zjevením Panny Marie, která se
dne 1. června 1958 zjevila Matouši Lasútovi. Ve dnech 7. a 21.
července a 14. srpna 1958 se zjevení opakovaly. První pouť uspořádala
místní církev už v témže roce 8. září.
V prosinci 1958 měl Juraj Kavalek z Turzovky zjevení Panny
Marie, která ho požádala, aby kopal a našel pramen. Po naléhání
opravdu kopal a pramen objevil.
Postupem let se Panna Maria zjevila i dalším lidem. V roce 1965
vidělo zjevení Božského srdce téměř 12 000 lidí, kteří se na pouti sešli.
V roce 2001 se Živčáková dostala pod farnost obce Korňa.
Zdeněk Matějka
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Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Investice farnosti
Již dříve jsem psal, že prostředky, které farnost získala při směně
pozemků s firmo ACO, nemůže farnost použít jinak, než na investice.
Jiný účel podle směrnice biskupství není možný. Farnosti se v letošním
roce podařilo získat necelých devět hektarů orné půdy v katastru
Velká Losenice a nadějně vypadá i šance na koupi dalších necelých
dvou hektarů půdy na Přibyslavsku.
Mládež
Děkuji děvčatům, která se věnují dětem na mladším společenství, které
se nám pěkně rozrůstá. Věřím, že tu budujeme most, který může
dětem pomoci dobře projít jedním z období jejich zrání.
Kazatelna
Ministerstvo Kultury ČR zařadilo restaurování kazatelny kostela
v Přibyslavi jako první pod čáru. Je tedy možné, že se už v letošním
roce povede uskutečnit alespoň malou část z plánované 1. etapy
restaurování. Necháme se překvapit.
Ministranti
Mám velikou radost, že jsme se nedávno sešli s ministranty v hojném
počtu a věřím, že budeme moci znovu postavit na nohy velkou
víceletou „hru“ a zároveň formaci v rámci „rytířského řádu
ministrantů“. Počátky této aktivity jsme s ministranty krátce zkusili
v roce 2007. Pak jsem působil v Nížkově a projekt zašel na úbytě.
Třeba se podaří ho znovu uvést do praxe.
Ranní mše svaté
Z ohlasů farníků, kteří se někdy nebo i pravidelně zúčastňují ranních
bohoslužeb, jednoznačně vyplývá, že se s pořadem bohoslužeb hýbat
nebude. Děkuji za vaše reakce, kterých nebylo málo.
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A co děti?
Vnímám ze strany některých rodičů poptávku po scházení menších
dětí (1.-3. třída). Kdyby někoho inspirovala taková poptávka, má děti
rád a věnoval by se jim, bylo by to krásné. Spolupráci na takovém díle
bych se jistě nevyhýbal, jako se jí nevyhýbám ani v jiných případech.
Obnova čelní fasády kostela
V následujícím měsíci máme naplánováno restaurování a nátěr fasády
při vchodu do chrámu z Kostelní ulice. Prosím o trpělivost a zvýšenou
pozornost. Akce je součástí velké obnovy pláště kostela započaté
v roce 2016.

P. Pavel Sandtner

Papež František

Nemodlit se za všechny vládní
představitele je hřích
(Ranní kázání v kapli z Domu sv. Marty, 18. září 2017)
Křesťané
mají
svojí
modlitbou doprovázet politiky,
i ty chybující – kázal papež
František při dnešní mši svaté
v kapli Domu sv. Marty.
K modlitbě vybídnul také
samotné politiky, protože jinak
hrozí, že se uzavřou do svojí
skupinky. Uvědomuje-li si vládce
svoji podřízenost lidu i Bohu, pak
se modlí.
Petrův nástupce si vzal podnět
z dnešních liturgických čtení.
V prvním (1 Tim 2,1-8) radí svatý

Pavel Timotejovi, aby se modlili
za všechny, kdo mají moc.
V evangeliu (Lk 17,1-10) jeden
vládní představitel – setník
– prosí za svého nemocného
služebníka. Měl jej rád, včetně
jeho lidu, ačkoli sám byl cizinec.
„Tento muž cítil potřebu se
modlit,“ řekl papež, „ale nejen
kvůli tomu, že k dotyčnému
pociťoval náklonnost.
Uvědomoval si také, že
není pánem všeho a není poslední
instancí. Věděl, že nad ním je
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někdo jiný, kdo poroučí. Měl
podřízené, vojáky, ale i on sám byl
v postavení podřízeného. A to jej
přimělo prosit o pomoc. Vládce,
který si to uvědomuje, se modlí:
Pokud se nemodlí, uzavírá
do své sebevztažnosti anebo do
vztahu ke svojí straně, do kruhu,
ze kterého nelze vyjít, a uzavře se
do sebe sama. Uvidí-li však
opravdové problémy, uvědomí si
svoji podřízenost tomu, kdo má
větší moc než on. Kdo má větší
moc než vládce? Lid, který mu dal
moc, a Bůh, od něhož tato moc
vychází prostřednictvím lidu.
Když si to vládce uvědomuje,
modlí se.
„Modlitba
vládce
je
modlitbou za obecné dobro lidu,
který
mu
byl
svěřen“
– pokračoval papež a zmínil, jak
se mu při jednom rozhovoru jistý
vládní představitel svěřil, že
každý den, i když je hodně
zaneprázdněn, tráví dvě hodiny
mlčky před Bohem. „Potřebuje
prosit Boha o milost – dodal - aby
mohl vládnout dobře jako
Šalomoun, který od Boha nežádal
zlato či bohatství, nýbrž moudrost
k dobrému vládnutí.
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Vládní představitelé – řekl
dále Svatý otec – mají prosit Pána
o tuto moudrost. Je velice
důležité, aby se modlili a prosili
Pána o vědomí svojí podřízenosti
Bohu a lidu, neboť moje síla
spočívá tam a nikoli v malé
skupince
nebo
ve
mně
samotném.“
Tomu, kdo namítne, že je
agnostik či ateista, papež vzkázal:
„Nemůžeš-li se modlit, konfrontuj
se se svým svědomím, s těmi, kdo
jsou v tvém lidu moudří, ale
nezůstávej
sám
s
malou
skupinkou svojí strany. To je
sebevztažnost,“ podotkl Svatý
otec. V prvním čtení vybízí Pavel
k modlitbě za krále, »abychom
mohli vést život pokojný a klidný,
v
opravdové
zbožnosti
a počestnosti«. Papež k tomu však
poznamenává, že učiní-li vládce
něco, co se nám nelíbí, je
kritizován, v opačném případě je
chválen. Je ponecháván se svou
stranou, s parlamentem.
»Ne, já jsem ho volil, volil
jsem jej.« - » Já jsem ho nevolil,
ať si dělá své.« Nikoli, my
nesmíme ponechat vládnoucí
představitele samotné. Musíme je
provázet modlitbou. Křesťané se

mají za vládce modlit. Někdo
řekne: »Ale otče, jak se mám
modlit za toho, který dělá tolik
špatností?« - Tím více to
potřebuje. Modli se a čiň pokání
za vládce. Přímluvná modlitba,
jak krásně říká Pavel, je za
všechny krále, za všechny, kdo
mají moc. Proč? Abychom mohli
vést život pokojný a klidný. Když
je vládce svobodný a může
vládnout v míru, má z toho
prospěch všechen lid.
V závěru pak vybídnul ke
zpytování svědomí:
Prosím vás: každý si dnes
vezměte pět minut, ne víc. Komu

je svěřena vláda, ať se zeptá:
»Modlím se k Tomu, kdo mi
prostřednictvím lidu dal moc?«.
A komu ne, ať se ptá, zda se modlí
za vládce. Ale nikoli říci si: »Za
toho a toho se budu modlit,
protože mi vyhovují, a potřebují
to více než tamten.« Modlím se za
všechny vládce? A když při
zpytování svědomí zjistíte, že se
za vládce nemodlíte, jděte se
vyzpovídat, protože nemodlit se za
vládce je hřích.
Končil papež František
svoje ranní kázání v kapli Domu
sv. Marty.
Eliška Pometlová

Nemodlit se za všechny vládní představitele je hřích. Dostupné z
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=26368> [cit. 2017-09-20]

Papežské misijní dílo

Momentky ze života Matky Terezy
Momenty ze života matky Terezy očima Leo Maasburga, který ji
provázel na mnoha cestách a je národním ředitelem Papežských
misijních děl v Rakousku.
Když se Matka Tereza vrátila z nějaké cesty, nechtěli jsme vědět
jen to, co udělala a čeho dosáhla, ale samozřejmě, i to, jaké těžkosti se
vyskytly a kteří vysocí politikové či úředníci udělali nějaké hlouposti či
nekorektní věci. Zkrátka, chtěli jsme tu a tam slyšet i nějakou pořádnou
historku.
Matka Tereza ale v zásadě nikdy o nikom neřekla negativní
slovo. Na naše neodbytné otázky, zda ji tu a tam nepodvedli,
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nenapálili, nemanipulovali s ní nebo s ní špatně nezacházeli, většinou
odpovídala: „They were so good to us!“ (Byli k nám tak dobří!)
a místo pořádných historek nám vyprávěla, jaký hostitelé či vlády
procestovaných zemí tím či oním způsobem pomáhali, jak se snažili
a jakých bylo dosaženo úspěchů.
Nikdy nepadlo žádné negativní slovo, a tak jsem jednou řekl:
„Ale, Matko Terezo, nešlo přece všechno hladce.“
Bez nejmenšího zaváhání odpověděla: „You know, Father: rather
excuse than accuse.“ (Víš, otče: spíš omlouvej, než obviňuj.) Tento
výrok jsem od ní slýchávál často. Jindy, bylo to v Moskvě po ne právě
radostných zkušenostech se sovětskými úřady, jsme na ni zase doráželi.
Ani teď nepadli pohrdavé poznámky, jen ponaučení: „Když někoho
soudíš, nemáš čas ho milovat.“
Jedna indická rodina, která Matce Tereze na začátku činnosti
v kalkatských slumech hodně pomáhala, si ji velmi oblíbila. Později
chodila Matka Tereza k této rodině na návštěvu. Říká se, že během
jedné z návštěv byla doma i dospělá dcera a začala si Matce Tereze
stěžovat na korupci ve vedení Kalkaty. Na všechno prý člověk
potřebuje úplatky, bez podplácení ničeho nedosáhne. Ve skutečnosti
chtěla, aby Matka Tereza, která měla u vedení Kalkaty velmi dobré
jméno, pomohla v nějaké věci jejímu příbuznému. Mladá žena
prohlásila: „Matko Terezo, nemůžete nám pomoci? Kalkata je tak
zkorumpovaná! Člověk nic nedostane, jestliže někoho nepodplatí.“
Matka Tereza reagovala tak jako většinou, když lidé, jak ona
říkala, „mluvili samou tmu“ nebo „rozšiřovali tmu“: „Ano, jsou to
skvělí lidé. Poskytli nám pomoc pro naše děti.“ S tím se však mladá
žena nechtěla spokojit a opáčila: „Matko Terezo, vždyť většina lidí se
v Kalkatě žene jen za penězi.“
Matka Tereza se podruhé snažila vlít jí aspoň špetku naděje
a vyprávěla o jednom hinduistickém zvyku, podle kterého se ke dveřím
vždy má pokládat hrst rýže pro chudé. Mladá žena byla frustrovaná:
„Matko Terezo, kdy se probudíte? Kalkata je peklo plné korupce.“
Na pár vteřin nastalo trapné ticho. Matka Tereza zůstala naprosto
klidná, podívala se děvčeti zpříma do očí a řekla: „Vím moc dobře, že
v Kalkatě je korupce, ale vím i to, že je tu dobro, a já jsem se rozhodla
vidět i dobro.“ Matka Tereza nebyla naivní, že by neviděla zlo, ale
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jejím vědomým rozhodnutím, vědomým skutkem bylo žít v lásce
a naději. Bylo to rovněž zcela vědomé rozhodnutí věřit v dobro
v lidech.
Sestry žertem říkávaly, že Matka Tereza by obhájila i čerta.
Neustále zdůrazňovala, že člověk nemusí poslouchat všechny ty
negativní historky o určitých lidech. Bude mnohem lepší, když se za ně
pomodlíme.
Očividně si osvojila poučení, které třem dětem dala matka ve
Skopje. Když děti doma nadávaly na nějakého učitele, matka vypnula
elektřinu. Její stručné odůvodnění znělo: „Pro děti, které mluví ošklivě
o svém učiteli, nebudu platit elektřinu.“
Matka Tereza chtěla lidem pomáhat, ne je obviňovat či
odsuzovat. Pomáhala chudým, drogově závislým, nemocným AIDS.
Provázela při umírání hinduisty i muslimy, křesťany i ateisty. Její
láska neznala žádné hranice, nedělala mezi lidmi rozdíly kvůli rase či
náboženství, stavu nebo světovému názoru. Tím nám ukázala, jaká
by měla být křesťanská láska.
Marie Pleslová
Fotogalerie

Hledáme stopy Boží přítomnosti
Fotografie jsou vystaveny na nástěnce při vstupu do boční lodi.
Kategorie děti:
Vojtěch Křeček
Kategorie dospělí:
Markéta Malá (Boží okno) (foto na titulní straně)
Zdena Bencová
Věra Hradová (Stopy léta)
Pavel Malý
Stanislav Močuba (Boží přítomnost v architektuře)
Ludmila Pometlová
Martin Sedlák
Blanka Sedláková
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Úvaha

Pojďme volit!
Letošní volby do Poslanecké sněmovny budou možná
nejdůležitější od roku 1990. Půjde v nich o to nejcennější, co jsme
jako nezasloužený dar dostali v památném listopadu 1989. Totiž
o naši svobodu.
Jsme svědky toho, jak se vlády v naší zemi zmocňují nemravní
zbohatlíci, kteří si voliče kupují za sliby, které nemohou a ani nechtějí
splnit, a vedle nich prolhaní chytráci, kteří zakládají svůj politický
úspěch na strachu voličů, ať už skutečném nebo vykonstruovaném.
Stále platí, že zatímco láska je vrtkavá, strach nikdy nepomíjí.
V nedávné minulosti můžeme najít dostatek poučení o tom, jak snadno
lze svobodu ztratit. Volební úspěch komunistů v naší zemi v roce 1946
byl založen na lži o tom, že jedině zásluhou komunistů statisíce lidí
dostaly prakticky zdarma půdu a domy po vyhnaných Němcích, a na
lži o tom, že kolchozy nebudou a drobní živnostníci ve firmách do
50 zaměstnanců budou i nadále moci podnikat a prosperovat. Únorový
puč v roce 1948 ukázal, jak osudné bylo těmto lžím naletět, a znamenal
konec naší svobody na dlouhých 42 let.
Všichni diktátoři, i ti, kteří se tváří jako demokraté, usilují
o zničení svobody. Abychom o naši politickou svobodu znovu nepřišli,
využijme svého práva volit a tento odpovědný úkol konejme jako zralí
a svéprávní občané a křesťané. Složité problémy současnosti nelze
úspěšně řešit, jestliže vládnoucím chybí odvaha je pravdivě
pojmenovat. Kdo si dnes dovolí říci, že dobře už bylo? Kdo nabízí
dřinu, pot a slzy, i když právě to by bylo v současné době poctivé
a správné?
Do značné míry si můžeme za daný stav sami. Lze toho, kdo
volí svou vládu podle líbivých, ale o to planějších slibů, či za cenu
odepření důstojné budoucnosti svým potomkům, považovat za občana
svobodného, samostatného, dospělého, svéprávného a zralého?
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Je toho mnoho, čeho si v naší až
Pozvánka
příliš bohaté části světa neumíme vážit.
Nevážíme si úplné rodiny, této první
a nejdůležitější dílny lidskosti. Nevážíme
Misijní neděle
si vzdělání, jež je pro nás už po staletí
samozřejmým a nezaslouženým dobrem.
Mše svaté
V honbě za penězi, požitky a zábavou se
v 8.00 a v 9.30
často i naše svoboda mění v otroctví, jež
v Přibyslavi
je o to potupnější, že je dobrovolné.
Zralý a svéprávný občan si naopak
váží i zdánlivě samozřejmých darů: úplné
22. 10.
rodiny, která je školou lidskosti
a vzdělání, které není jen jistým
množstvím vědomostí, ale také jasnou představou o tom, co se smí a co
nikoli. Zralý je ten, komu nelze cokoliv namluvit a koho nelze trvale
klamat. Ten, kdo je odpovědný své svobodě i svému lidství. Ten, kdo
je odpovědný k důstojné budoucnosti těch, kteří přijdou. Ten, kdo má
úctu k velkému úkolu, kterým život každého člověka je. Ten, kdo
poznává, že je dobré smysl života hledat. Zralý je ten, kdo se snaží žít
v pravdě. Žít s vědomím, že jsou skutečnosti, které ho přesahují. Žít
pod nejvyšším kontrolním orgánem hlasu svědomí. Zralý je ten, kdo
usiluje pouze o moc, kterou uplatňuje sám nad sebou.
Pro nás, katolické křesťany, je aktivní účast v politickém životě
povinností. Tuto povinnost nám ukládá nejen naše křesťanské svědomí,
odpovědnost vůči našim dětem, úcta k životu a úsilí o hledání pravdy,
ale také dokument papeže Jana Pavla II.: „Instrukce k některým
otázkám ohledně působení a chování katolíků v politickém životě“ ze
dne 24. listopadu 2002, který podrobně rozebírá cíle a zásady
politického působení katolíků.
Dokument je velmi podrobný a podnětný a jistě stojí za
prostudování celý. V dnešní uspěchané době na to málokdo bude
ochoten obětovat svůj čas. Proto – pro základní orientaci – uvádím to
nejpodstatnější:
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Člověk se nesmí odloučit od Božího zákona a politika se nesmí
odloučit od morálky.
Demokratický život potřebuje pravdivé a solidní základy
a pevné a neměnné morální principy, o nichž nelze smlouvat.
Všichni, kdo působí přímo v zákonodárných shromážděních,
mají jasnou povinnost postavit se každému zákonu, který je
útokem na lidský život.
Katolík je povinen usilovat o náboženskou svobodu
a spravedlivý a solidární hospodářský řád.
Prosazování úlohy státu při uskutečňování veřejného
a obecného blaha jako pouze podpůrné (subsidiární), tedy
takové, kdy stát přebírá odpovědnost pouze tam, kde ji
z nejrůznějších důvodů nemůže převzít jednotlivec, rodina,
obec nebo region. Úsilí o mír, který je z pohledu katolické
morální nauky plodem spravedlnosti a důsledkem lásky,
vyžaduje, aby bylo absolutně odmítnuto násilí a terorismus.
Nevylučuje ani spravedlivé použití síly jako krajního
prostředku k jeho udržení nebo nastolení.
Úsilí o samostatnost občanské a politické sféry vůči náboženské
a církevní. Katolík – politik především – je povinen vést
poctivý život v souladu s morálkou Desatera Božích přikázání
a Evangelia. Nelze rozlišovat a jinak prožívat život duchovní
a světský: Veškerá činnost, každá situace, každá konkrétní
povinnost je výzvou k životu podle Evangelií. Zejména se jedná
o znalost věci a solidaritu v práci, lásku a oddanost v rodině
a při výchově dětí, sociální a politickou službu a život podle
pravdy. To vše jsou příležitosti pro stálé osvědčování
křesťanských ctností: víry, naděje a lásky.
Bránit se odsunování křesťanství na okraj politického života.
Každý, kdo usiluje být dobrým katolíkem, má předpoklady být
také dobrým a prospěšným občanem. Vytlačování katolického
křesťanství z veřejného života je proto škodlivé zejména tím, že
ohrožuje duchovní a kulturní základy samotné civilizace. Je
prokázáno, že není rozporu mezi vírou a vědou a není proto

žádný důvod k tomu, aby si katolíci připadali méněcenní vůči
jiným názorům.
Pokud má zastupitelská demokracie fungovat tak, jak od ní
očekáváme, nemůžeme dopustit, aby se zralí občané stali menšinou.
Protože stane-li se tak, zanechme naděje. Každá vláda většiny bude pak
už jen novou totalitou těch, kdo si ji koupili za sliby nebo za peníze. To
se nesmí stát. Pro všechny politiky, ať už jsou věřící nebo nikoli, platí,
že jsou povinni svědomitě, pravdivě a odpovědně vykonávat nejen svůj
úkol vládnout, ale i všechny své další pozemské činnosti. Jen takoví
jsou hodni, aby dostali náš hlas.
Pojďme proto, prosím, ve dnech 20. a 21. října 2017 – jako
křesťané i jako svéprávní, zralí a sebevědomí voliči využít svého práva
volit. Volit takové poslankyně a poslance, od nichž budeme moci – na
základě bedlivého zkoumání a dosavadních zkušeností – očekávat, že
budou uskutečňovat politiku jako službu společnosti, která poctivě
usiluje o pravdu, spravedlnost, solidaritu a odpovědnou svobodu.
Pavel Jajtner
Vzděláváme se

Buddhismus
Hans Waldenfels: kniha Světová náboženství (nakl. Zvon)
Zakladatelem je Siddhártha, po meditační zkušenosti Buddha
(= osvícený, probuzený). Žil asi na přelomu 5. a 4. stol. př. Kr., narodil
se v dnešním Nepálu. Buddhovo kázání se soucitně obrací k lidem, aby
je vedl na cestu osvícení, a současně obsahuje zásadní kritiku
vládnoucího náboženství, která se líbí i dnešním kritikům náboženství:
Buddha vystupuje pouze jako příkladný člověk. Nevydává se za božího
vyslance nebo prostředníka spásy mezi bohem a lidmi. A už vůbec není
božskou bytostí.
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Výslovně nepopírá svět boha či bohů, ale ani o něm nemluví,
takže buddhismu byl vždy upírán charakter náboženství.
Cestu k osvobození proto neotvírají ryty prováděné bráhmany,
ale vlastní úsilí každého jedince bez ohledu na jeho příslušnost k určité
kastě. Vlastní úsilí nezáleží v řešení teoretických otázek, ale v praxi,
která přináší spásu.
Čtyři vznešené pravdy
Jsou tradovány jako Buddhovo kázání a jsou v základu všech
forem buddhismu. Čtyři vznešené pravdy odpovídají na čtyři otázky:
1. Jak zakoušíme svou existenci?
2. Co je příčinou této zkušenosti?
3. Je možné z této zkušenosti uniknout?
4. V čem je cesta osvobození?
„Co je, mnichové, vznešená pravda o utrpení? Narození je
utrpení, stáří je utrpení, nemoc je utrpení, umírání je utrpení, starost,
tíseň, bolest, zármutek a zoufalství jsou utrpení, být spojen s tím, co je
nemilé, je utrpení, být odloučen od toho, co je milé, je utrpení, krátce
řečeno: patero skupin, jimiž pronikáme ke světu jevů, je utrpení.“
(Díghanikája II 9,22)
Člověk se skládá z pěti skandh, doslova skupin (dnes se překládá
„faktory existence“), které působí příchylnost ke světu:
- tělesnost,
- cítění,
- vnímání a pojmy,
- psychické tvořivé síly a činnosti,
- vědomí a způsoby poznání.
2. pravda: Příčina utrpení
Na otázku po vzniku utrpení odpovídá Buddha slovem žízeň.
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„Co však je, mnichové, vznešená
pravda o vzniku utrpení? Je to žízeň,
způsobující nová narození, provázená
dychtivostí po radovánkách, hned tu,
hned tam nalézající potěšení, je to žízeň
pohlavní, žízeň po existenci, žízeň po
blahu.“
Jako důvod toho, že lidská
existence je plná utrpení a nevykoupená
se uvádí nevědomost a ulpívání.

Panna Maria

Maria je
naší matkou.
My jsme
její děti,
a její radost
je teprve tehdy
naplněna,
když jsme tam,
kde je ona.

3. pravda: Východisko z utrpení
Radostná zvěst buddhismu zní:
z koloběhu utrpení lze uniknout, existuje
východisko.
„Co však je, mnichové, vznešená
Joachim
pravda o odstranění utrpení? Je to
kardinál Meisner
naprosté odstranění oné žízně tím, že ji
člověk zapudí, odstraní, opustí, vyhladí.“
Klíčové slovo zní nirvána = vyvanutí, vyhasnutí. Cíl je tedy tam,
kde se uhasí žízeň, kde už není žádná touha a kde byla odstraněna
všechny příchylnost.
Jako protějškem žízně je vyhasnutí, tak protějškem nevědění je
osvícení a probuzení k pravé moudrosti. Vlastní skutečnost se přiznává
pouze prázdnotě.
„Vpravdě, toto pravil Vznešený, toto zvěstoval Svatý a tak jsem
to slyšel: Existuje, mnichové, něco nezrozeného, nevzniklého, co není
ničím podmíněno. Kdyby mnichové, toto nezrozené, nevzniklé,
nevytvořené, jež nemá žádnou podmínku, nebylo, pak by nebylo pro
toto zrozené, vzniklé, vytvořené vyrostlé z této podmínky žádného
úniku. Protože však, mnichové, ono nezrozené, nevzniklé,
nevytvořené, nepodmíněné existuje, je pro zrozené, vzniklé, vytvořené,
příčinami podmíněné – vykoupení. (Itivuttaka II 6)
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4. pravda: Cesta z utrpení
„Co však je, mnichové, vznešená pravda o stezce vedoucí
k odstranění utrpení? Touto stezkou vedoucí k odstranění utrpení je
tato osmidílná cesta:
- pravé poznání,
- pravé rozhodnutí,
- pravá řeč,
- pravé jednání,
- pravé žití,
- pravá snaha,
- pravé rozvažování,
- pravé ponoření se do sebe.“
V osmidílné cestě lze rozlišit dvě etapy, které je třeba uskutečnit
pravým způsobem, tj. vyhnout se při tom extrémům:
1. etická disciplína
2. cvičení v ponoření (soustředění).
Etická disciplína je přitom předpokladem pro cvičení v meditaci.
Cvičení za-zen (meditace vsedě) přesně vzato navazuje na poslední
stupeň osmidílné cesty a jeho zásadním předpokladem je morální
způsob života ve smyslu osmidílné cesty.
Etické jednání má základ v poznání čtyř vznešených pravd.
Z poznání vyplývá rozhodnutí k odříkání, k blahovůli vůči všemu
živému, neubližování.
Osvícení a soucit
Osvícení jakožto poznání pravé svobody v prostoru vší
pomíjivosti má ústřední význam. Vedle něho zůstává ve stínu význam
soucitného vztahu osvíceného k nevykoupenému světu. Ideální postava
malé cesty – arhat se bytostně vyznačuje vyhasnutím základních vášní,
žádostivosti, nenávisti a omylu, a odstraněním žízně. Arhat je
absolutně svobodný člověk. Stavu, kdy jsou zničeny všechny vášně, lze
dosáhnout už v tomto životě, ale definitivním se stává ve smrti.
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Na rozdíl od egocentrického a elitářského arhata vystupuje
u ideální postavy velké cesty – bódhisattvy soucit s neosvíceným
a proto nesvobodným světem. Bódhisattva sama už dosáhla stavu
buddhy, nechce však vejít do dokonalé nirvány dříve, než budou
vykoupeny všechny nevykoupené bytosti. Vedle historického Buddhy
se tedy uznávají další postavy Buddhy, tedy mnoho bódhisattvů. Dává
se jim jméno a stávají se ve víře a důvěře předmětem úcty a vzývání.
Jako druhý sloup velké cesty je třeba v této souvislosti uvést
amida-buddhismus. V této formě buddhismu se lidé obracejí
opětovným vzýváním k Amitábha-ovi (jap. Amida), tj. k Buddhovi
západního ráje a k jeho bódhisattvovi Avalókitéšvara-ovi.
V Japonsku je třetím sloupem klasického buddhismu
ničiren-buddhismus. Tuto školu založil mnich Ničiren (v pol. 13. stol.);
vyznačuje se dějinně eschatologickým zaměřením, spojením
nacionalismu a universalismu (Japonsko jako tribuna hlásání spásy pro
celý svět), nárokem na absolutní platnost vůči všem ostatním formám
buddhismu. Ničiren-buddhismus je živnou půdou hnutí sókagakkai aj.
Buddhismus a křesťan
Opravdovost úsilí cizích náboženství bude pro křesťana výzvou,
aby se v praxi a zkušenosti víry stal schopným dialogu, aby byla možná
výměna ve zkušenostech v oblasti ducha.
P. Pavel Sandtner
Buddhismus. Dostupné z: ˂http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Buddhismus.html>
[cit. 2017-09-21]

Pozvánky

Koclířov: jubileum Fatimy
Sobota 7. 10. 2017 v 10.30 pontifikální mše svatá: kardinál
Dominik Duka OP, primas český, arcibiskup pražský, biskupové
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a kněží na hlavní tribuně v areálu sv. Jana Pavla II. v ČM Fatimě
v Koclířově.
Ve 12.00 na hlavní tribuně areálu sv. Jana Pavla II. se uskuteční
odevzdání – svěření Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a skrze ni –
ZASVĚCENÍ BOHU.
Následuje zásvětný průvod z areálu sv. Jana Pavla II. do
poutního kostela sv. Filomény / Závěrečné Te Deum / Osobní „úklona
úcty“ Panně Marii Fatimské v čase od 13 do 16 hod. v kostele sv.
Filomény.
14.30-16.00 U závěrečného Kulatého stolu sympozia 7. 10.
2017 zasednou s o. kardinálem Dominikem Dukou o. biskup Jan Vokál
a hlavní hosté sympozia Pedro Valinho, Nuno Prazéres a P. Vítor
Coutinho.
16.00 ukončení osobního uctívání Panny Marie Fatimské
společnou modlitbou svatého růžence podle programu ve Fatimě
17.00 mše svatá 1. mariánské soboty v kostele ČM Fatimy /
Zakončení hlavního poutního dne Jubilea Fatimy v ČR.

Posvícenský koncert v Nížkově

Martina Ločárková
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Říjen L. P. 2017
2. 10.
3. 10.

4. 10.

7.30
18.30
7.30

5. 10.

18.30
18.30

6. 10.

18.30

7. 10.

7.00
8.00

8. 10.

9.30

9. 10.

11.00
18.30
7.30

10. 10.

18.30
7.30

11. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
15. 10.

18.30
18.30
18.30
7.00
8.00
9.30

Památka svatých andělů strážných
Za živé i zemřelé členy živého růžence
Za Josefa a Anežku Šmidrkalovy, Jiřího Hladíka
a rodiče, rod Grubauerů a duše v očistci
Památka sv. Františka z Assisi
Na poděkování za 75 let života a Boží požehnání
do dalších dnů příštích let
Nové Dvory
Za nová kněžská a řeholní povolání
Za Boženu a Jindřicha Prchalovy, jejich děti
a duše v očistci
Památka Panny Marie Růžencové
Za Marii a Františka Pátkovy a celý rod
27. neděle v mezidobí
Za Vladimíra Zacha a jeho vnuky Romana
a Martina
Za Stanislava Hájka, Josefa a Růženu Tománkovy
a oba rody
Stříbrné Hory
Za farnost
Za rodiče Prokešovy, jejich rodiče
a sourozence
Za Annu a Josefa Nejedlých, syna Miloslava,
oba rody a duše v očistci
Olešenka
Za rodinu Kunstarovu
Za Vladimíra Omese a celý rod
28. neděle v mezidobí
Za rodiče Rázlovy, syna, snachu a duše
v očistci
Za Viléma Podrázkého a rodiče z obojí strany
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16. 10.

11.00
18.30
7.30

17. 10.
18.30
18. 10.
19. 10.
20. 10.
21. 10.

23. 10.
24. 10.
25. 10.
26. 10.
27. 10.
28. 10.

29. 10.
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Památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
Za Marii a Josefa Sobotkovy
Svátek sv. Lukáše evangelisty

7.30
18.00!

Za Václava Chalupníka, jeho děti, vnoučata
a celý rod

10.00
18.00!
18.00!
6.45!

Za Jiřího Matouška a rodiče
Dolní Jablonná

8.00
22. 10.

a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost

9.30
11.00
11.00
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30

29. neděle v mezidobí
Za Jarmilu a Jana Štědrých a rodiče Slámovy
a Štědrovy
Za Jana Mokrého, manželku Miladu a rod Mokrých
a Roseckých
Žižkovo Pole
Stříbrné Hory
Za farnost
Za Jana Kasala
Česká Jablonná
Za dr. Otakara Kohouta a manželku Ludmilu
Za živé i zemřelé z Keřkova
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

7.00
8.00
9.30
11.00
18.30

30. neděle v mezidobí
Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
Za farnost
Stříbrné Hory
Za Magdalénu Krčálovou, dvě manželky

a duše v očistci
Přechod na zimní čas (3.00  2.00)
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na říjen 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: Práva dělníků a nezaměstnaných
Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv
a nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování
společného dobra.
2. evangelizační úmysl:
(Úmysl nebyl zveřejněn v době vydání čísla Římsy.)
3. národní úmysl:
Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou
sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou
ctnostmi silných (EG č. 288).
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
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