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Slovo kněze

Slovo do pranice
Milí farníci,
vstupujeme do oslav Narození Páně. V kontextu doby mi připadá
užitečné se pozastavit nad okolnostmi, které příchod Božího Syna
provázely.
V zástupu lidí, kteří se přicházeli poklonit narozenému Mesiáši,
vnímáme pozitivní postavy pastýřů, tří králů a mnoho dalších, jak nám
je betlémářská tradice představuje. I v koledách před námi defiluje celá
řada obyčejných lidí: tu tetka s husou, tu synek s vánočkou. Víme ale
také, že se k Betlému blížili vojáci krále Heroda, odhodláni vraždit
děti, aby tak zamezili i pouhé možnosti, že by někdo mohl ohrozit
vládu stávajícího krále. Marie, Josef a Ježíšek museli uprchnout do
sousedního Egypta. Stali se utečenci, dočasně migranty. Někdo je mohl
podezírat z toho, že jsou ekonomickými uprchlíky, přišli opravdu jen
s oslem a několika dary. Navíc měli status pronásledovaných ve vlastní
zemi. Jak by asi dopadli dnes? A jak by dopadli, kdyby před Herodem
utekli na české hranice? Jen si říkám, jestli ten potřebný, kterého
z různých důvodů povšechně odmítneme, protože přichází z poměrů,
odkud by mohlo a nemuselo hrozit nebezpečí, by nemohl být právě
tím, se kterým se ztotožňuje Pán: „Cokoli jste udělali pro jednoho
z mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali.“ A pokud nám
srdce tvrdne, vidíme-li člověka jiné barvy pleti nebo náboženství, měli
bychom si připomínat slova Jana Křtitele, patrona našeho kostela:
„Mezi vámi je ten, kterého vy neznáte“.
Jako křesťané bychom se měli vyznačovat milosrdnou láskou,
stát na straně Ježíše. On přijímal právě takové, které ostatní odmítali,
nechtěli se jich ni dotknout. Báli se, že budou ohroženi. A tak se mnozí
chovali jako Herodes, jen si netroufli jít tak daleko. Kdo ví, jak je to
s námi. Co bude s národem, který vyhání své vlastní děti na nucený
útěk ke Kristu soudci skrze potratovou loby „není to člověk“ nebo jako
„vedlejší účinek“ hormonální antikoncepce? S některými Čechy si
Herodes nezadá. Z toho soudu si však národ mnoho nedělá. Možná
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bychom mohli všichni více myslet na to, abychom přijímali děti jako
dar. Celý problém migrace, který nás tolik zaměstnává, a myslím, že
odvádí od podstatnějších věcí, by se rázem ocitl někde jinde. Kéž se
i v nás znovu a znovu rodí Ježíš milosrdný. Ten, který přiznává všem
narozeným právo na život a spásu.
Pokoj Vám i všem lidem dobré vůle.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na měsíc leden 2018
4. 1.
6. 1.
8. 1.
12. 1.
13. 1.
15. 1.
16. 1.
18. 1.
19. 1.
18.–25. 1.
22. 1.
26. 1.
29. 1.

19.00 biblická hodina na faře
14.00 Tříkrálová sbírka;
18.00 tříkrálový koncert
17.00-19.00 setkání dětí na faře
19.00 setkání mládeže na faře
9.00 mše svatá v DPS;
18.00-20.00 adorace v kostele
17.00-18.30 ministrantská schůzka
17.00-19.00 misijní klubko na faře
19.00 biblická hodina na faře
19.00 veřejné zasedání pastorační a ekonomické
rady farnosti
Modlitby za jednotu křesťanů
17.00-19.00 setkání dětí na faře
Vikariátní setkání mládeže Havlíčkův Brod
– téma Partnerské vztahy
17.00-18.30 ministranti na faře

Návštěvy nemocných
P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
5. 1.
P. Pavel DPS a okolí; P. Antonín město
12. 1.
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19. 1.
26. 1.

P. Pavel město, P. Antonín DPS a okolí
P. Pavel DPS a okolí; P. Pavel město

Mariánská poutní místa

Králíky

Mariánské poutní místo Hora Matky Boží se nachází nad městem
Králíky nedaleko státní hranice s Polskem, pod Kralickým Sněžníkem.
První zmínka o dnes pětitisícovém městě se váže k roku 1367. Nad
městem na hoře o výšce 760 m n. m. založil monumentální poutní
komplex králický rodák Tobias Jan Becker, který byl svatovítský
kanovník, a později i královéhradecký biskup. Založení tohoto místa,
bylo splněním slibu, který složil, když byl ještě malým chlapcem.
Poutní komplex se začal stavět roku 1696, ale podle některých
svědectví již zde dříve stávala svatyně. Lidé na stavbě pracovali velmi
obětavě, nosili cihly a kameny a všechny práce vykonávali ručně, bez
nároku na peněžní odměnu. Za čtyři roky dne 21. srpna 1700 byl kostel
posvěcen a od té doby se hora začala nazývat Hora Matky Boží.
V kostele na hlavním oltáři je Milostný obraz Panny Marie Sněžné,
který je srdcem tohoto poutního místa a předmětem velké úcty. Dříve
než byl darován tomuto poutnímu místu, byl jeho vlastníkem Tobias
Jan Becker, který jej dostal jako student od hraběnky Putzardové ze
Slatiňan u Chrudimi, v době, kdy byl vychovatelem jejích vnuků.
Uviděl u ní obraz, který byl kopií malby z baziliky Santa Maria
Maggiore v Římě. Ten ho natolik fascinoval, že se snažil ho ze všech
sil získat. Hraběnka ze začátku odmítala mu jej darovat, ale nakonec
mu jej s těžkým srdcem věnovala. Tobias měl obraz s sebou všude, kde
jako kněz působil a nabádal lidi, aby se modlili a ctili jej. Později, když
obraz věnoval na Horu Matky Boží, byl dodatečně ozdoben stříbrnou
tunikou, perlami a zlatým řetízkem.
Po dokončení kostela se začal budovat klášter. Po jeho dostavbě
povolal biskup Becker řád Servitů – Služebníků Panny Marie, kteří
sem přišli roku 1710 konat svoji službu. Během 18. století stále rostl
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počet poutníků a roku 1728 jich přišlo kolem 152 tisíc. Za vlády císaře
Josefa II. bylo rušeno mnoho poutních míst a klášterů a zakazovány
poutě, jelikož odváděli lid od práce. Podle legendy zachránily klášter
humor a inteligence jednoho z řeholníků, který na otázku kde je střed
světa odpověděl, že tam, kde je Jeho Císařská Milost. Hrozné chvíle
přišly o několik desetiletí později, kdy jedné srpnové noci roku 1846
přišla bouřka a blesk udeřil do kostela, který shořel zároveň
s klášterem. Vše, co se tehdy zachránilo, bylo přeneseno do ambitů,
kde tak můžeme dodnes obdivovat sbírku barokních maleb a řezeb.
Během jednoho roku byl kostel znovu otevřen, na obnovu vnitřní
výzdoby ale musel čekat další půl století. Teprve před koncem
19. století byl kostel vyzdoben v novorenesančním stylu. V té době již
klášter spravovali redemptoristé,
kteří zde vystřídali Servity roku
1883. Roku 1901 koupili Poutní
dům, který obnovili a rozšířili.
Poutě byly neoddělitelnou součástí
života města Králíky a jeho okolí
až do dubna roku 1950, kdy
komunisté uzavřeli poutní areál pro veřejnost a na poutním místě
internovali vězně, mezi nimiž byli především redemptoristé, ale také
jezuité a salesiáni. Pracovali zde a žili v nelidských podmínkách až do
roku 1960, někteří zde byli až do roku 1965. Tehdy klášter převzala
Česká katolická charita. Do kláštera přišly sestry Neposkvrněného
Početí Panny Marie, které zde zůstaly až do roku 2002. Areál byl
otevřen pro veřejnost roku 1968.
Od roku 1990 spravovali poutní místo znovu redemtoristé a roku
1993 byl znovu otevřen i Poutní dům. V letech 2002–2007 zde bylo
i sídlo skupiny redemptoristů, která pořádala lidové misie. Od poloviny
roku 2009 zajišťoval duchovní správu diecézní kněz, nějakou dobu
sem redemptoristé jen dojížděli. Od Velikonoc 2012 do léta 2013 zde
pravidelné nedělní mše svaté nebyly slaveny. V létě 2013 předali
redemptoristé kostel a areál kláštera královéhradecké diecézi. Od srpna
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2013 jmenoval královéhradecký biskup nového rektora kostela. Nyní je
klášter i toto poutní místo zatím bez stálé přítomnosti řeholníků.
O obnovu se postarala Nadace Hory Matky Boží, která byla
založena dne 18. října 1993 Franzem Jentschkem, krajanem, který se
narodil poblíž Hory Matky Boží. Obnova tohoto poutního místa začala
v květnu roku 1987, tedy ještě v době komunismu, poté, co byl podle
svých slov zázračně uzdraven na přímluvu Matky Boží z Králík.
V roce 1988 se začalo s přípravou oprav kapliček křížové cesty, které
stojí podél aleje z města na Horu Matky Boží. O rok později dne
3. května 1989, se začalo s opravou exteriéru první kaple vzdálené od
městského centra 1 km a od kláštera 200 m. První kaple byla opravena
v rekordním čase devíti dnů. Když byly čtyři kaple hotovy, padl
v listopadu 1989 komunismus. V roce 1990 se začaly opravovat
interiéry kaplí. O rok později byla zrestaurována vstupní brána ve
městě, která stojí na začátku křížové cesty, a všechny kaple byly
pokryty novou krytinou z pozinkovaného plechu. Jednou z největších
akcí byla obnova Poutního domu, která probíhala v letech 1990 - 1993.
Na financování se podíleli větší polovinou redemptoristé, zbývající část
pak hradili krajané z Německa. Nadace přispěla k tomu, aby se Hora
Matky Boží znovu stala klenotem, jakým byla kdysi. Za svou obětavost
si zaslouží pan Franz Jenstchke a jeho spolupracovníci z ČR i Německa
velký dík a vděčnost!
Kostel je otevřen denně a je přístupný všem zdarma včetně
nádvoří poutníků a kaple Svatých schodů. Poutníci mohou prostory
kostela a kaple Svatých schodů využít nejen k prohlídce, ale i ke ztišení
a modlitbě. Mše svatá je pravidelně v neděli v 10.00 hodin.
Otevírací doba je:
květen-září: pondělí-sobota 9.00-17:00 hod., neděle 11.00-17.00 hod.
duben a říjen: sobota 9.00-17.00 hod., neděle 11.00-17.00 hod.
listopad-březen: pouze pro předem objednané skupiny na
tel. 737 215 336
Zdeněk Matějka
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Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Návštěvy nemocných
S otcem Antonínem se pokusíme nastartovat nový model návštěv
nemocných. Spočíval by v tom, že v dopoledních pátečních hodinách
bychom obcházeli oba všechny nemocné. Jeden po městě, druhý
v DPS a okolí. Když by nějaký pátek vypadl (např. jednání s památkáři,
pohřeb nebo jiné pastorační akce, školení, dovolená, nemoc atp.),
i tak by to mohlo znamenat, že se ke každému nemocnému
dostaneme alespoň dvakrát do měsíce. Ne-li každý týden. Uvidíme,
jestli se nám to podaří nastolit. A hlavně: jestli to bude vyhovovat
nemocným. Buďte prosím trpěliví. Případně nám další nemocné
nahlaste. V dosavadní praxi měli nemocní návštěvu jedenkrát do
měsíce a v DPS a okolí častěji. Pokud počet pravidelně
navštěvovaných překročí kapacitu, kterou jsme schopni zastat,
frekvence návštěv bude kolísavá.

Omluva
S nastávajícím vánočním obdobím vás chci poprosit za odpuštění,
protože jsem si vědom svých ostrých hran. Mnozí to znáte z reakcí po
telefonu, nebo i ze situací, kdy se musíte potkat se špatně naloženým
knězem tváří v tvář. Dávám vám málo prostoru, málo vám naslouchám
a uspěchanost našim vzájemným vztahům taky nesvědčí. Nenechte se
odradit, tlučte na dveře fary. Já vyměknu, doufám. A Bůh vám i tak dá,
co potřebujete.

P. Pavel Sandtner

Modlitby za jednotu křesťanů v roce 2018
Milé sestry, milí bratři v Kristu,
Týden modliteb za jednotu křesťanů nabízí několik příležitostí.
Jednak – společně se modlit. Co může být silnějším výrazem víry
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a naděje, než společná modlitba těch, jejichž víra je společná, přestože
se někdy ubírá různými cestami?
Smíme také vydávat svědectví pro lidi mimo církev, že toho
jsme schopni a že tak činíme rádi. Že nejsme do sebe zahledění,
naopak, že v úctě a respektu přijímáme jedni druhé.
A ještě – letošní texty připravili křesťané z Karibiku. To nás
směruje ven, za hranice našich církví, za hranice našich států i za
hranice Evropy.
Nejsme se svými problémy jediní na této planetě. Naše
modlitby míří k nám, do naší situace roku 2018, a míří také k těm, kdo
na tomto krásném světě žijí s námi, blízko i daleko.
„Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle.“ (Ex 15,6)
Mgr. Daniel Ženatý, předseda ERC v ČR
Mons. František Radkovský, delegát ČBK pro ekumenismus

Papež František

Věřící je člověk, kterému se stýská po Bohu
(Homilie při mši sv. na Zjevení Páně, baz. sv. Petra 6. ledna 2017)
„Kde je ten narozený
židovský král? Uviděli jsme jeho
hvězdu na východě, a proto jsme
se mu přišli poklonit“ (Mt 2,2).
Těmito slovy nás mudrci, přišlí
ze vzdálených zemí, seznamují
s tím, proč vážili tak dlouhou
cestu:
aby
se
poklonili
novorozenému králi. Uvidět
a poklonit se – tyto dvě činnosti
vynikají z podání evangelia:

uviděli jsme hvězdu a chceme se
poklonit.
Tito muži uviděli hvězdu,
která je přiměla vydat se na
cestu. Objev neobvyklého úkazu
na nebi uvolnil celou řadu
nesčetných událostí. Nebyla to
hvězda, která zazářila výlučně
pro ně, a neměli ani nějakou
zvláštní DNA, aby ji objevili. Jak
správně
konstatoval
jeden
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církevní otec, mudrci se nedali
na cestu proto, že viděli hvězdu,
nýbrž uviděli hvězdu, protože
byli na cestě (srov. sv. Jan
Chrysostom).
Měli
srdce
otevřené horizontu a mohli
spatřit, co jim ukazovalo nebe,
protože v sobě měli touhu, která
je hnala. Byli otevřeni novosti.
Mudrci tak představují
portrét věřícího, tedy člověka,
kterému se stýská po Bohu
a který cítí, že mu chybí domov,
nebeská vlast. Jsou obrazem
všech těch lidí, kteří si ve svém
životě nedali umrtvit srdce.
Svatý stesk po Bohu plyne
z věřícího srdce, které ví, že
evangelium není minulá, nýbrž
přítomná událost. Svatý stesk po
Bohu nám umožňuje mít oči
otevřené před každým pokusem
o redukování a ochuzení života.
Svatý stesk po Bohu je věřící
paměť, která se vzpírá prorokům
zkázy. Tento stesk je tím, co
uchovává naživu naději věřící
obce, která týden co týden
úpěnlivě prosí slovy: „Přijď,
Pane Ježíši!“
Právě tento stesk vedl
starce Simeona, aby chodil denně
do chrámu s jistotou, že jeho
život neskončí, dokud nebude

mít v náruči Spasitele. Tento
stesk přiměl marnotratného syna
vymanit se z destruktivního
postoje a vyhledat náruč svého
otce. Tento stesk vnímal ve svém
srdci pastýř, který zanechal
devadesát devět ovcí, aby šel
hledat tu ztracenou, a zakoušela
ho také Marie Magdalena onoho
nedělního rána, když se ubírala
ke hrobu, kde ji potkal vzkříšený
Mistr. Stesk po Bohu nás
vytahuje
ven
z
našich
deterministických
ohraničení,
která nás nutí myslet si, že se nic
nedá změnit. Stesk po Bohu je
postoj, který láme nudný
konformismus a nutí nás,
abychom se zasadili o onu
změnu, po které toužíme a kterou
potřebujeme. Stesk po Bohu má
svoje kořeny v minulosti, ale
nekončí tam, nýbrž hledá
budoucnost. Věřící „nostalgik“,
podněcovaný svojí vírou, hledá
Boha jako mudrci na těch
nejodlehlejších místech dějin,
neboť ve svém srdci tuší, že jej
tam očekává Pán. Jde na
periferii, na hranice a na místa
nedotčená evangeliem, aby se
mohl setkat se svým Pánem;
a nepočíná si přitom nikterak
nadřazeně, nýbrž jako žebrák,
9

který nemůže ignorovat oči toho,
pro něhož je dobrá zvěst dosud
neznámým územím.
Opačný
postoj
měli
v Herodově paláci jen pár
kilometrů od Betléma ti, kdo si
neuvědomovali, co nastává.
Zatímco mudrcové byli na cestě,
Jeruzalém spal. Dřímal společně
s Herodem, který, místo aby
hledal, spal také. Pohroužen ve
spánku umrtveného svědomí.
A zděsil se. Je to zděšení, které
se před novostí, jež převrací
dějiny,
uzavírá
do
sebe,
do
svých závěrů,
svých
poznatků
a úspěchů. Je
to
zděšení
toho, kdo sedí
na svém bohatství a neumí
dohlédnout dál. Zděšení, které se
rodí v srdci toho, kdo chce
kontrolovat všechno a všechny;
zděšení toho, kdo je pohroužen
do kultury vítězství za každou
cenu; kultury, ve které je místo
pouze pro „vítěze“ a za jakoukoli
cenu. Zděšení, které se rodí ze
strachu a obav z toho, co nám
klade otázky a ohrožuje naše

jistoty a pravdy, naše způsoby
přilnutí k tomuto světu a životu.
Herodes měl strach, který jej
přiměl hledat bezpečí ve zločinu.
„Necas parvulos corpore, quia te
necat timor in corde – Vraždíš
tyto maličké jen proto, že vraždíš
strach ve svém srdci.“ (sv.
Quodvultdeus, Sermo 2, modlitba
se čtením ze svátku Svatých
neviňátek 28. prosince).
Chceme se poklonit. Oni
mužové přišli z Východu, aby se
poklonili, a přišli na místo, které
je vlastní králi:
do
paláce.
Přišli tam –
a to je důležité
– na základě
svého hledání.
Bylo to náležité
místo, protože
králi se náleží
narodit se v paláci a mít svůj
dvůr a své poddané. Je to
znamení
moci,
úspěchu
a zdařilého života. A je možné
očekávat, že tento král bude
uctívaný, obávaný a že mu bude
pochlebováno, avšak nikoli, že
bude
milován.
Toto
jsou
mondénní
schémata, drobní
bůžci, kterým vzdáváme poctu:
kult moci, zdání a nadřazenosti.
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Idoly, které slibují pouze smutek,
otroctví a strach.
A právě tam začínala ta
delší cesta, kterou se museli
vydat tito mužové, přišlí zdaleka.
Museli projevit tu nejobtížnější
a
nejkomplikovanější
neohroženost, totiž objevit, že to,
co hledali, nebylo v paláci, nýbrž
na místě, které je jinde nejen
zeměpisně, ale i existenčně. Tam
neviděli hvězdu, která je přiměla
objevit Boha, který chce být
milován, což je možné jedině ve
znamení svobody a nikoli
tyranie; objevit, že pohled tohoto
neznámého, ale vytouženého
krále neponižuje, nezotročuje
a neuvězňuje. Objevit, že Boží
pohled
pozvedá,
odpouští
a uzdravuje. Objevit, že Bůh se
chtěl narodit tam, kde jsme jej
nečekali a možná ani nechtěli.
Anebo
kde
jej
nezřídka
popíráme. Objevit, že Boží
pohled objímá raněné, znavené,
týrané a opuštěné a Jeho síla
a Jeho moc se jmenuje
milosrdenství. Jak vzdálený je
pro
některé
Betlém
od
Jeruzaléma!

Herodes
se
nemohl
poklonit, protože nechtěl, ani
nemohl měnit svůj pohled.
Nechtěl se přestat klanět sobě
samému a věřit, že s ním všechno
začíná i končí. Nemohl se klanět,
protože usiloval o to, aby se
klaněli jemu. Ani kněží se nemohli
klanět, protože věděli mnoho,
znali proroctví, ale nebyli ochotni
putovat, změnit se.
Mudrci pociťovali stesk,
nechtěli už obvyklé věci. Měli
dost zvyklostí a byli znuděni
a unaveni Herodem svojí doby.
Avšak tam, v Betlémě, byl příslib
novosti, příslib nezištnosti. Tam se
dělo něco nového. Mudrci se
mohli klanět, protože měli odvahu
vykročit, a když padli na zem před
maličkým, padli na zem před
chudým, padli na zem před
bezbranným, padli na zem před
neobvyklým
a
nepoznaným
betlémským Dítětem, objevili
Boží Slávu.

Eliška Pometlová
Věřící je člověk, kterému se stýská po Bohu. Dostupné z
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=25014> [cit. 2017-12-24]
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Fotogalerie

Ohlédnutí za prosincem

Mikulášská mše svatá | 5. 12. 2017
foto Marie Zrzavá
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Úvaha

Hodnoty, o nichž nelze jednat
Přirozený mravní zákon v křesťanském pojetí obsahuje nejen
pravidla chování mezi lidmi navzájem, ale především vychází
z pohledu na člověka, jako na bytost stvořenou k obrazu Božímu.
Připomíná, že člověk žije před tváří Boží a že z každého svého konání
bude jednou skládat účty nikoliv soudcům tohoto světa, nýbrž
samotnému Pánu žně, soudci, kterému nelze uniknout. Pak se tím, kdo
kontroluje a vynucuje přirozený mravní zákon, stává individuální
svědomí člověka.
Že i tento přirozený mravní zákon, který možná ještě před sto
lety nebylo třeba definovat, byl nezřídka i ve všech uplynulých
epochách porušován, je evidentní, ale takové excesy byly většinovou
společností oněch dob považovány vždy za zavrženíhodné.
Bez existence vyšší mravní normy nadřazené psanému
zákonodárství se neobejdou ani zákonodárství současná, zejména
proto, že všechno nelze nařídit. Jsme svědky toho, že vyšší mravní
norma nadřazená psanému zákonodárství, tedy přirozený mravní
zákon, už v naší současné společnosti znamená velmi málo. V naší
legislativě se sice ještě vyskytují pojmy jako „čest“, „svědomí“
a „dobré mravy“, ale jejich obsah se do značné míry, ne-li téměř zcela,
vyprázdnil. Jestliže Shakespearův Falstaff říká s neskrývaným
opovržením: „Čest? Co to je čest? Mohu si za to něco koupit?“,
neznamená to, že by v renesanci byl tento pojem vyprázdněn tak, jako
je vyprázdněn v současnosti. Právě naopak: geniální dramatik ukazuje
v této scéně, jak se nemáme chovat. Postavy v jeho hrách ztělesňují
nejen dobro a zlo, ale všechny slabé i silné stránky lidské povahy
a ukazují divákovi, čím se má řídit a čím má opovrhovat.
Jako křesťané musíme trvat na tom, že existuje vyšší mravní
norma nadřazená psanému zákonodárství, založená na přirozenosti
lidského bytí. Této normě musí být podřízeno každé pojetí člověka,
obecného blaha a státu.
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Církev trvá na nedotknutelnosti etických principů, o nichž
vzhledem k jejich přirozenosti a úloze jakožto základu sociálního života
nelze vyjednávat.
Které to jsou? Ochrana lidského života od početí po přirozenou
smrt, nepřípustnost potratu a eutanázie, ústřední postavení rodiny,
svoboda rodičů při výchově jejich dětí, sociální ochrana nezletilých,
eliminace moderních forem otroctví, spravedlivý hospodářský řád,
odmítnutí morálního relativismu, ochrana osobních práv lidské osoby
a ochrana míru.
V těchto dnech budeme zase volit. Tentokrát prezidenta
republiky, reprezentanta naší země. Využijme, prosím, svého
volebního práva k tomu, abychom podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí a ve shodě s naším křesťanským přesvědčením vybrali toho,
kdo vrátí naší těžce zkoušené vlasti ztracené sebevědomí a dobré
jméno. Toho, kdo nebude panovat, ale sloužit. Toho, kdo bude uznávat
a respektovat dějinami prověřenou skutečnost, že ony nedotknutelné
hodnoty, o kterých v této úvaze píši, jsou pro přežití a dobro každé
společnosti daleko důležitější než jakési ekonomické či sobecké zájmy.
Toho, kdo si je vědom své obrovské odpovědnosti před národem a před
dějinami. Toho, kdo žije pod svědomím a ví, že ze všeho, co řekne
a vykoná, bude jednou, nejpozději na konci svého života, skládat účty
Pánu žně.
D. G., Pavel Jajtner

Vzděláváme se

Dějiny křesťanské spirituality
V novém seriálu článků rubriky Vzděláváme se bych vám rád
představil dějiny křesťanské spirituality. Tedy konkrétní životní
„způsoby“, jimiž lidé či společenství uskutečňovali a „aktualizovali“
svůj vztah s Bohem (přesněji s Ježíšem Kristem) ve své době.
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Budu čerpat z knihy Jordana Aumanna Křesťanská spiritualita
v katolické tradici, Karolinum, Praha 2000 (dále KP). Co do situace
v českém prostředí budu později čerpat z knihy Luďka Jiráska,
Církevní řády a kongregace v zemích českých, Fenix, Praha 1991 (dále
ŘKČ).
Písmo a duchovní život
Dějiny spirituality přesvědčivě ukazují, že svatým se může stát
každý v jakémkoli životním stavu. Způsob, kterým se obracíme k Bohu
a snažíme se svůj život utvářet v dialogu s Ním, je ve své
hodnověrnosti měřitelný Písmem Svatým. Tam se člověku dává poznat
sám Bůh. A proto autentická spiritualita musí být ve shodě s tímto
Božím sebezjevováním. Slovo ukazuje člověku jeho místo v dějinách
spásy a odpovídá na jeho touhu po ospravedlnění, lásce, novém
začátku a zakoušení Boha. Čím je spiritualita bližší Písmu, tím je
hodnověrnější.
Starý zákon potvrzuje živého Boha jako nejvyšší zdroj a míru
všeho. „Ten, ke kterému se člověk a vesmír musí ustavičně vztahovat
a jemu se přizpůsobovat, aby nejenže existoval, ale aby existoval
pravdivě, aby uskutečňoval smysl, plnost své existence“ (J. P. Jossua,
KP, s. 15).
Boží oslovení si žádá lidskou odpověď. Dějiny takového
odpovídání jednotlivce i národa můžeme sledovat na stránkách Bible
při záznamech o putování a zkušenostech Izraele. Starozákonní
poselství vrcholí v prorockých textech, které zjevují Boha jako
milujícího Otce, který nás volá k odpovědi spočívající ve víře
a poslušnosti. Dobře to můžeme sledovat na příbězích velkých postav,
jako jsou Abraham nebo Mojžíš. Celé dění smlouvy starého zákona je
zaměřeno na vyvrcholení dějin ve vtělení Ježíše Krista.
Právě osoba Ježíše je středem duchovního života. Je vlastně
účastí na jeho tajemství. Proto potřebujeme Ježíše poznat a obrátit se
k novozákonnímu poselství. To nečteme jako běžnou biografickou
literaturu. Toto tajemství má být předmětem našeho života teď a tady.
Máme se s osobou Ježíše ztotožnit. Následování Ježíše není věcí rubrik
a směrnic, ale je to živý proces a má svůj vývoj. Víra není vztah
k minulosti, ale přítomné snažení usilující stát se budoucností – je to
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víra na cestě. Naší ambicí při čtení novozákonních spisů by mělo být
najít takovou spiritualitu, která platí pro všechny a všude. To se
neobejde bez opětovného zasazování poselství do dějinné situace.
A tady se právě dostávají ke slovu různá hnutí a proudy spirituality.
Novozákonní poselství přináší zvěst o blízkém Bohu, který se
v Ježíši stává blízkým jak nikdy předtím. Nového života se nám
dostává skrze účast na životě Ježíše. „Vůbec se nedobereme pochopení
ani dokonalosti, ba ani obyčejného křesťanství, pokud nepochopíme, že
jeho nejpodstatnějším základem je být Božím dítětem: spoluúčast,
skrze posvěcující milost, na věčném synovství vtěleného Slova…
Veškerý křesťanský život, všechna svatost spočívá v tom být skrze
milost tím, co Ježíš je svou přirozeností: Synem Božím.“ (C. Marmion,
KP, s. 21)
Podmínky pro vstup do Božího království, a tedy i následování
Krista jsou v Písmu dány v požadavku lítosti a pokání, rozhodnutí
k novému životu, přijetí křtu a víry v Boží Slovo. Důležitým pramenem
pro stanovení zásad křesťanského životního stylu je horská řeč
v Matoušově evangeliu. Vnímáme tu důraz na vnitřní postoj
(vnějškové chování farizeů), výzvu k vnitřnímu sebezáporu a osobní
modlitbě (Mt 6). Etika horské řeči ukazuje ke stále větší dokonalosti. Je
to výzva ke zdokonalování lásky. Láska k bližnímu zaujímá ve
spiritualitě křesťana samozřejmě klíčovou roli (srov. dvě „největší
přikázání“). Pro povahu toho, k čemu jsme zváni je potřeba si
uvědomit, kdo je oním „bližním“. V tom spočívá „novost“ Ježíšova
přikázání lásky. Zajímavý je v tomto ohledu výklad pojmu bližní, který
se orientuje přímo na konkrétní situaci, jak ho uvádí Grossouw.
„Co tedy Ježíš vlastně udělal s pojmem „bližní“? Udělal z něj
pojem, který je sám o sobě neomezený a nepodmíněný, určovaný
jedině konkrétní situací, v níž se člověk nachází. Můj bližní je ten,
s nímž jsem právě ve stavu blízkosti, tj. kdokoli, s kým svou láskou
navazuji vztah blízkosti, který rovněž vyvolává reakci. Kdo je můj
bližní není předem dáno. Může se jím stát kdokoli. Je to ten, vůči komu
jsem ve vztahu blízkosti ,in concreto´, ne ten, koho snad náhodou
potkám, ale ten, s nímž se setkávám a sdílím. Můj bližní je ten, a může
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to být naprosto kdokoli, s kým chci zcela sdílet konkrétní situaci své
pozemské existence, a to ne proto, aby moje lidství bylo úspěšnější“
W. K. Grossouw KP s. 26).
Spiritualitu, ke které jsme novozákonní zvěsti vybízeni, bychom
mohli shrnout nějak takto. Jde o obrácení k Bohu skrze víru a křest
v Duchu Svatém, lásku k Bohu a bližnímu ve společenství Ježíše
Krista. V další kapitole se budeme zabývat spiritualitou prvotní církve.
P. Pavel Sandtner
Pozvánky

Tříkrálová sbírka 2018 na Přibyslavsku
Tato tradiční dobročinná akce proběhne v Přibyslavi a v okolních
obcích v sobotu 6. 1. 2018 od 14 hodin. Sraz koledníků – dětí
a dospělých, kteří budou ochotni se zapojit do sbírky, bude ve 13 hodin
v klubovně skautského oddílu Aldebaran na farním dvoře.
Ještě než vyrazíme do ulic, bude nám na cestu uděleno požehnání
od otce Pavla. V případě, že by se nenašli dobrovolníci v některých
místních částech Přibyslavi, bude tam sbírka probíhat ještě v neděli
7. 1. odpoledne.
Kasičky pro okolní obce budou připraveny již v neděli
31. 12. 2017 a vedoucí si je budou moci vyzvednout v sakristii
dopoledne po obou mších sv.
2 Cenná pomoc dobrovolníků

6

Vedoucí skupinek i malí koledníčci se při minulé i předminulé
Tříkrálové sbírce zúčastnili v hojném počtu a byly pokryty téměř
všechny přibyslavské ulice. Věřím, že na nás ani tentokrát
nezapomenou a pomohou dobré věci. Z organizačních důvodů bychom
uvítali, kdyby se dobrovolníci – vedoucí skupinek předem nahlásili na
níže uvedený kontakt.
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Tříkrálová sbírka pomáhá i přímo v našem městě
a v okolních obcích
Z části výtěžku sbírky byl před pěti lety pořízen nový automobil
pro zajišťování charitní ošetřovatelské služby v Přibyslavi. V loňském
roce se na Přibyslavsku vybralo opět rekordně přes 200 tis. Kč. Pro
Přibyslav a některé okolní samostatné obce bude připraveno celkem
34 kasiček. Kromě Přibyslavi a jejích místních částí se s námi do
sbírky zapojí také samostatné obce Nové Dvory, Stříbrné Hory,
Olešenka, Modlíkov a Žižkovo Pole. Tříkrálová sbírka je organizována
Charitou České republiky na
celostátní úrovni. Na nižších
úrovních Diecézní charitou Hradec
Králové a Oblastní charitou
Havlíčkův Brod.
Záměr na využití
prostředků získaných
z Tříkrálové sbírky 2018
Každoročně se 65 %
z vybrané částky vrací Oblastní
charitě Havlíčkův Brod (OCH
HB). Tyto peníze pomáhají lidem
v regionu, kteří se ocitli v nelehké
životní situaci. Tentokrát přispějí
na zajištění spoluúčasti a pokrytí ostatních nákladů v evropském
projektu na nákup 16 vozidel k zajišťování terénních služeb OCH na
Havlíčkobrodsku a Humpolecku.
Jedná se zejména o zajištění Charitní pečovatelské služby
a Centra osobní asistence pomáhající seniorům a lidem s hendikepem,
dále o Šipku – sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, Středisko
rané péče dojíždějící do rodin s dítětem s postižením či po
komplikovaném porodu nebo o Domácí hospicovou péči.
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Zbylých 15 %
z výtěžku využije na
své projekty Diecézní
katolická
charita
Hradec Králové, jejíž
součástí je i Okresní
charita HB, 10 %
pomůže potřebným
v zahraničí, 5 %
půjde na celostátní
projekty a 5 %
putuje na režii sbírky.

Tříkrálový koncert
V sobotu 6. 1. 2018 večer v 18 hodin po sbírce jsou všichni zváni

na Tříkrálový koncert do farního sálu ve farní budově Římskokatolické
farnosti v Přibyslavi, kde vystoupí hudebníci z Malé Losenice
a z Přibyslavi. Zazní vánoční skladby. Tříkrálový koncert jako obvykle
podpoří Tříkrálovou sbírku. Návštěvníci koncertu budou moci přispět
dobrovolným vstupným do tříkrálové kasičky.
Otevřením dveří tříkrálovým koledníčkům otvíráme také svoje
srdce těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou.
ODKAZY
www.trikralovasbirka.cz
hb.charita.cz
www.pribyslavsko.estranky.cz
Michael Omes
(tel.: 728264579, e-mail: michael.omes@seznam.cz)
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Zpívejme všichni koledy
Vážení farníci,
touto cestou bychom vás chtěli srdečně pozvat tradiční
zpívání koled za doprovodu varhan s názvem Zpívejme
všichni koledy, který jak je tomu zvykem, proběhne na svátek
sv. Štěpána od 18. hodiny večer v přibyslavském kostele.
Přijměte pozvání a přijďte si s námi i letos zazpívat.
Za organizátory Marie Zrzavá, Karel Březina

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Prosinec/leden L. P. 2018

25. 12.

8.00
9.30
18.00

26. 12.

27. 12.
28. 12.

8.00
9.30
11.00
7.30
18.00

29. 12.

18.00
18.00

30. 12.

7.00

31. 12.

1. svátek vánoční
Slavnost Narození Páně
Za Marii Rázlovou, sourozence, švagra a rodiče z
obojí strany
Za Františka Bořila a duše v očistci
Za Boží požehnání pro celou rodinu
2. svátek vánoční – Svátek sv. Štěpána
Za Ludmilu Langpaulovou a manžela Josefa
Za Miloslava Strašila, rodiče a dva bratry
Žižkovo Pole
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Za P. Jana Cimburka a P. Jana Filipa
Česká Jablonná
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Za manžele Palendalovy, jejich dvě dcery s rodinami
Za rod Jeřábků a Matoušků
Za rodiče Peprničkovy, Václava Zábranu a duše
v očistci
Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
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8.00
9.30
11.00
16.00

8.00
1. 1.

9.30
11.00
11.00
18.00

2. 1.

Za farnost
Za Jindřišku a Františka Pátkovy a celý rod
Stříbrné Hory
Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží
pomoc do nového roku 2018
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Na poděkování za dar společné cesty s prosbou
o požehnání
Za Ludmilu a Jaroslava Bencovy, jejich syna
Jaroslava
Žižkovo Pole
Stříbrné Hory
Za farnost
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve

18.00
Nejsvětější jméno Ježíš
3. 1.
4. 1.

7.30
18.00
18.00

5. 1.

18.00

6. 1.

8.00
8.00

8. 1.

9.30
11.00
11.00
18.00
7.30

9. 1.

18.00

10. 1.

7.30
18.00

7. 1.

Nové Dvory
Za nová i stávající duchovní povolání
Za Marii a Karla Peřinovy, Bohuslava Solničku a
Josefa Špačka
Slavnost Zjevení Páně/ Tři králové
Za Simonu Přibylovou a zemřelé kamarády
Svátek Křtu Páně
Za Josefa Doležala, rodiče, sestru Marii a Josefa
Landsmana
Za Milušku Urbanovou a oboje rodiče
Žižkovo Pole
Stříbrné Hory
Za farnost
Za dobrodince farnosti
Za rodiče Sobotkovy, jejich rodiče, sourozence
a duše v očistci
Olešenka
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11. 1.
12. 1.

18.00
18.00

13. 1.

7.00

14. 1.

15.1.
16.1.

8.00
9.30
11.00
18.00
7.30
18.00

Za Emila Zicha, syna Miroslava a jeho děti
Za Emílii Polákovou, rodinu Polákovou,
Votoupalovou, Neubauerovou a Tonarovou
2. neděle v mezidobí
Za Marii a Albína Jajtnerovy a ten rod
Stříbrné Hory
Za farnost
Památka sv. Antonína, opata

17.1.
18.1.

7.30
18.30
18.00

19.1.

18.00

20.1.

7.00

21. 1.

22. 1.
23. 1.
24. 1.

25. 1.
26. 1.

8.00
9.30
11.00
11.00
18.00
7.30
18.00

Dolní Jablonná
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Za rodiče Culkovy, rody z obou stran a duše v očistci
Za Romana Podrázského a za živé i zemřelé z rodin
Podrázkových a Kasalových
Za P. Karla Filipa, rodiče a sourozence
3. neděle v mezidobí
Za Jindřicha Vlčka
Žižkovo Pole
Stříbrné Hory
Za farnost
Památka sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve

7.30
18.00
18.00
18.00

Česká Jablonná
Svátek Obrácení sv. Pavla apoštola
Za rodiče Zárubovy a syna Karla
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Na poděkování za 60 let života a požehnání do
dalších let
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27. 1.

28. 1.

7.00
8.00
9.30
11.00
18.00

Za Jaromíra a Annu Řezničenkovy, Ludmilu
Řezničenkovou a celou rodinu
4. neděle v mezidobí
Za Marii Ledvinkovou a duše v očistci
Za rodiče Bořilovy a Lehrovy, jejich děti
a vnuka Lukáše
Stříbrné Hory
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na leden 2018
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: Náboženské menšiny v Asii
Aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli
svoji víru žít v plné svobodě.
2. evangelizační úmysl:
(Úmysl nebyl zveřejněn v době vydání čísla Římsy.)
3. národní úmysl:
Za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
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Milé sestry
a milí bratři,
a vy, děti, Pánu
nejmilejší.
Vám všem
vyprošujeme
Boží požehnání,
pokoj a dobro
v rodinách.
Též radostné
a šťastné vejití
do nového roku
v radosti
našeho Pána
a jeho i naší matky
Panny Marie.
P. Pavel Sandtner, P. Antonín Pavlas
Vydává Římskokatolická farnost Přibyslav, Kostelní 267, 582 22 Přibyslav,
www.farnostpribyslav.cz, bankovní spojení: Č. S. 1120706379/0800
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