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Slovo kněze

Bůh je dobrý
Milé sestry, milí bratři v Kristu!
Radujeme se opět ze skutečnosti, že se Bůh stal jedním z nás,
sestoupil do lidské bolesti a ještě níž do lidské hanby a viny. Stal se
vinným před Bohem, nikoli však svými hříchy, ale našimi. Zemřel,
podstoupil smrt na kříži. Všichni musíme zemřít. Na rozdíl od nás ale
zemřít nemusel, protože smrt je trestem za hřích. Zemřel dobrovolně,
abychom my mohli žít. Otevřel bránu do šťastné věčnosti, na které se
od Ježíšova zmrtvýchvstání podílí nejen lidská duše, ale také tělo. To
všechno jako poučení křesťané známe.
Jenže v drsných podmínkách života není taková víra v Boží
vítězství úplně snadná. Zejména, když to na žádné vítězství ani úspěch
nevypadá. Nežije se vždycky s radostí, někdy tak trochu proto, že se
musí. Je to víra, která při všem prohlašuje „Bůh je dobrý“. Jakkoli se
jeví věci v životě jinak, je dobrý a chce mne přivést ze smrti k životu.
Tváří v tvář kříži se to trochu komplikuje. Bůh je dobrý. Proč jeho
jediný Syn umírá na kříži, proč to Bůh dopouští? Známe odpověď, ale
přestavte si, že by to byl váš jediný syn. Když v životě přijdou těžkosti,
není úplně lehké věřit, že Bůh je dobrý. Nebo se nám může zdát, že
přinejmenším k nám v dané situaci zase tak vstřícný není. Jistě se tak
děje proto, že když řekneme Bůh je „dobrý“, za tím slovem dobrý si
něco představujeme. Ale Bůh je „dobrý“ jinak. Jeho dobrota přesahuje
naše představy. Malé dítě věří, že jeho rodič je dobrý. Když mu ale
vyndává třísku z prstu, dítě se zlobí a třeba má i pocit, že ho rodič
nemá rád. A úplně přehlédne, že bylo ušetřeno dalších potíží. Bůh je
dobrý. Bojujme o tuhle víru. A dal nám účast na životě věčném. Dal
svého jediného Syna, protože ve své lásce zašel takhle daleko, já
a Otec jedno jsme. Když za Tebe umřel Bůh, co bys ještě chtěl?
Bojíme se smrti. Bojíme se té cesty k ní. Bude to bolet? Skoro
jistě ano. Ale věříme, že to je jediná cesta k životu. Kdyby byla jiná
a lepší, jistě by nám ji Pán prošlapal. Je ovšem jen jediná. Těžkosti
života, dokonce ani smrt, pak nemusí být znameními zmaru, ale cestou
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k životu. Podobně jako emauzští učedníci i my jdeme životem a uniká
nám, že On jde s námi. Zahlceni sami sebou a svým trápením to
nechceme vidět. On tu nemůže být, zemřel přece. Tak nějak mohli
uvažovat učedníci. My věříme, že vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa.
Možná také jaksi nepředpokládáme, že by tu byl s námi. Přitom to
může být prosté. Zůstaň s námi, už se připozdívá. Možná už je úplná
tma, je těžko, není vidět na konec noci. A On zůstal a lámal chléb, aby
je posílil.
Přeji a vyprošuji Vám všem radost a víru. Bůh je dobrý a živý,
překonal náš hřích, učinil z kříže cestu vykoupení a vysvobodil nás ze
smrti k životu. Požehnané oslavy svátku Vzkříšení Páně. Děkuji za
všechny vaše modlitby, myslím na vás.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na měsíc duben 2018
1. 4.
8. 4.
14. 4.
21. 4.
22. 4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Velikonoční koncert
Velikonoční mše svatá v DPS
Diecézní svatovojtěšská pouť do Libice nad
Cidlinou
Sbírka na bohoslovce

Návštěvy nemocných
P. Antonín DPS a okolí
6. 4.
P. Antonín město
13. 4.
P. Antonín DPS a okolí
20. 4.
P. Antonín město
27. 4.
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Mariánská poutní místa

Kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku v Luži
Zakladatelkou poutního místa na Chlumku v Luži byla Marie
Maxmiliána hraběnka ze Žďáru (1633-1690). Od svého bratra
Františka získala hraběnka milostný obraz Panny Marie Pasovské,
který přechovávala v kapli hradu Košumberku. Snaha o zpřístupnění
tohoto vyobrazení širší veřejnosti ji vedla k založení a vybudování
poutního místa na Chlumku. Uctívaným obrazem byla Panna Maria
Pomocná, tzv. Pasovská.
Dne 20. prosince 1664 požádal hraběnčin druhý manžel,
o povolení ke stavbě kaple Panny Marie. K rozsáhlé stavbě přistoupila
hraběnka až o tři roky později a to na kopci mezi městem Luže
a hradem Košumberk. Královehradecký biskup posvětil 5. srpna 1668
základní kámen a 8. září 1669 byla hotová a vysvěcená svatyně
„Narození Blahoslavené Panny Marie“. Areál byl obdélného půdorysu,
vymezený ohradní balustrádou, proloženou čtyřmi většími a čtyřmi
menšími kaplemi, které se dochovaly do dnešní doby.
Zájem o mariánské poutní
místo a jeho obraz byl značný a již
roku 1688 se uvažovalo o stavbě
nového kostela. Stavba na Chlumku
byla provedena podle návrhu
italského stavitele a dne 7. září 1696
byl slavnostně přenesen milostný
obraz Panny Marie do nového
kostela a požehnán. Teprve roku
1700 byl instalován hlavní sloupový
portál a práce na vnitřní výzdobě
pokračovaly až do roku 1708.
Slavnostního vysvěcení se dočkal
až v roce 1713. Krátce poté
se stal kostel Panny Marie
Pomocnice
křesťanů
jedním
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z nejnavštěvovanějších v Čechách
Sv. Augustin
a zůstal i dodnes dominantou kraje
a prvořadým cílem poutníků celé
Pohrdat sebou
královéhradecké diecéze.
Kostel je jednolodní stavba
by znamenalo
s bočními kaplemi a emporami,
zapírat
s bazilikálním osvětlením lodi, užším
důstojnost,
odsazeným presbytářem a dvěma věžemi
v průčelí. Zajímavosti interiéru je
již jsme dostali
mariánská, kruhová, zděná kaple, která
od Boha.
zabírá jednu osu a závěr presbytáře.
Polokruhově ukončená arkáda umožňuje
pohled a vstup do kaple. Hlavním autorem vnitřní výzdoby je
J. F. Pacák. Jeho prokazatelně doloženými díly jsou oltář sv. Apoleny
a pravděpodobně vytvořil na hlavním oltáři dva anděly, sousoší
Zvěstování
P.
Marii,
Boha
Otce
nad
kazatelnou
a sochy sv. Josefa. Rozsáhlá řezbářská výzdoba kostela je dílem více
tvůrců. V presbytáři je obraz Panny Marie Pomocné – Pasovské,
zasazený do stříbrného rámu z roku 1694, v řezaném rámu s rohy
hojnosti s květy a ovocem, který podpírají dva andělé nadživotní
velikosti. Kult Panny Marie se v době baroka navíc stal jedním
z nejrozšířenějších v zemi, a také hraběcí rodina se cítila s Pannou
Marií nerozlučně spjatá a považovala jí za svojí hlavní nebeskou
ochranitelku.
Pravidelné mše svaté jsou v neděli v 9.30 h. (chrám je otevřen vždy
půl hodiny před bohoslužbou).
Pravidelná pouť je v první neděli v červenci (mše sv. v 8.00, 9.30,
11.00, sv. požehnání ve 14.30), v neděli po 15. srpnu (mše sv. v 8.00,
9.30, 11.00, sv. požehnání ve 14.30), v neděli po 8. září (mše sv.
V 8.00, 9.30, 11.00, sv. požehnání ve 14.30) a 28. září Svatováclavská
mše sv. v 9.30 h.
Zdeněk Matějka
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Oznámení

Příprava na první svaté přijímání
Informací pro rodiče a děti, které jdou k 1. svatému přijímání.
- informační schůzka pro rodiče: pátek 13. 4. po mši svaté na faře,
- setkání dětí na faře: sobota 28. 4. od 9 do 14 hodin na faře,
- víkendové setkání: pátek a sobota 18.-19. 5. (bližší informace
dodáme na schůzce s rodiči).
Děkuji všem za pochopení a spolupráci.
Kontakt: 732107715, mblazickova@seznam.cz
Marie Blažíčková

Papež František

Víra je touha setkat se s Bohem
(Kázání z Domu sv. Marty, 12. 3. 2018)
Pravý
křesťan
se
nezastavuje u první přijaté
milosti, ale jde stále dál, protože
hledá radost z přebývání s Pánem
– kázal papež při ranní mši
v kapli Domu sv. Marty. Vybízel,
abychom opatrovali tuto touhu
a
nespokojili
se
s pouze
s předkrmem.
»Jestliže neuvidíte znamení
a zázraky, nikdy neuvěříte«
- takto se Ježíš obrací v dnešním
evangeliu
(Jan 4,43-54)
ke

královskému úředníkovi, který jej
vyhledal, aby požádal o uzdravení
svého nemocného dítěte. „Lidé se
dověděli o vykonaných zázracích,
a Ježíš jakoby trochu ztratil
trpělivost, protože se zdá, že jim
jde jenom o zázrak,“ řekl papež
v úvodu.
„Kde je vaše víra? Vidět
zázrak, div a říci: »Ty máš ale
moc! Ty jsi Bůh!«? Ano, je to
úkon víry, ale docela nepatrný,
protože je evidentní, že tento
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člověk má velkou moc. Tady víra
začíná, ale musí pokračovat dál.
Kde je tvoje touha po Bohu? Víra
totiž spočívá v touze najít Boha,
setkat se s Ním a být s Ním, být
s Ním šťastný...“
Co je však tím zřejmě
největším zázrakem, který Pán
učinil? – zeptal se dále papež
a odpověděl citací prvního
liturgického čtení z knihy proroka
Izaiáše
(Iz 65,17-21):
»Hle,
utvořím nová nebesa a novou
zemi. ... Plesat
a jásat budou
navěky nad tím,
co stvořím«. Pán
přitahuje
naši
touhu
k radosti
z přebývání
s Ním.
„Když Pán do našeho života
přijde, učiní v každém zázrak
a každý si uvědomí, co v jeho
životě Pán učinil, nekončí to tím.
Je to pozvání k další cestě,
k pokračování a dalšímu hledání
Boží tváře, jak vybízí Žalm; ke
hledání radosti.“
„Zázrak je tedy pouze
začátek – pokračoval papež.

Mnozí křesťané se však zastaví
u první přijaté milosti, nejdou dál
a chovají se jako někdo, kdo se na
hostině
nasytí předkrmem
a odejde pryč, protože neví, že to
lepší teprve přijde.“
„Mnozí
křesťané
totiž
zůstanou stát, nejdou dál, jsou
zahrabáni v každodenních věcech
a jsou dobří. Dobří jsou! Leč
nerostou,
zakrní.
Jsou
zaparkováni, parkují. Takoví
křesťané jsou jako v kleci,
neumějí
létat
a snít o kráse,
k níž nás volá
Pán.“
„Každý ať si
tedy ptá, uzavíral
papež: Po čem
toužím? Hledám
Pána? Anebo se bojím, jsem
průměrný? Jaká je míra mojí
touhy? Předkrm anebo celá
hostina? Opatrujme proto svoji
touhu, neusazujme se příliš,
jděme trochu dál a riskujme.
Pravý křesťan riskuje a vykračuje
z bezpečí“ – kázal Petrův
nástupce v kapli Domu sv. Marty.
Eliška Pometlová

Víra je touha setkat se s Bohem. Dostupné z
<http://www.radiovaticana.cz/claphp?id=27313nek> [cit. 2018-03-21]
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Fotogalerie

Ohlédnutí za postní dobou
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1 Duchovní obnova farnosti | 10. 3. 2018 | Stanislav Močuba
2 Duchovní obnova farnosti | 10. 3. 2018 | Stanislav Močuba
3 Misijní koláč | 11. 3. 2018 | Marie Pleslová
4 Misijní koláč | 11. 3. 2018 | Marie Pleslová
5 Květná neděle | 25. 3. 2018 | Jan Bárta ml.

Úvaha

Na ramenou velkých
Letošní doba velikonoční radosti ze zmrtvýchvstání Krista, který
„rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu“1 stále ještě trvá,
veselme se! Ale nezapomínejme ani na to, co jsme si připomínali
v době postní, kdy jsme se na největší svátky roku snažili co nejlépe
připravit. Většinová společnost jistě také tuší svou konečnost a nemůže
nevnímat neodvratné životní jistoty: stáří, nemoc a smrt. Sama sebe
klame, jestliže předstírá, že tyto neveselé jistoty tu jaksi nejsou.
Pokusme se odmítnout tento sebeklam, byť těch, kteří mu ochotně
podléhají, je kolem nás již drtivá většina. Mějme odvahu podívat se
hlouběji a ostřeji do vlastního nitra. Pokusme se nebýt těmi, kdo sami
na sebe nekladou žádné nároky. Snažme se neukazovat na chyby
druhých a neohánět se citátem z katolického kněze, ctitele Matky
Kristovy, mistra Jana Husa: „Vodu kážeš a víno piješ.“ Pokusme se
neupírat komukoliv právo hlásit se k ideálům křesťanství jen proto, že
není v jeho silách je beze zbytku naplnit.
Jeden z největších katolických spisovatelů Bruce Marshall2, se
vyjadřuje takto: „Mýlí se ten, kdo zastává názor, že člověk, který stěží
dokáže podle své víry žít, nemá vůbec právo věřit! V očích Božích více
záleží na neviditelných vítězstvích, kterých se dosahuje v lidské duši.“
1

Exsultet.
Narozen roku 1899 ve skotském Edinburghu, stal se římským katolíkem křtem
v dospělosti v roce 1917, autor desítek skvělých knih, usadil se (jako auditor
a spisovatel) natrvalo ve Francii po roce 1945, kde také zemřel v roce 1987.
2
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Ludvík Vaculík3, který nevynikal
ctnostmi, ale nakonec zemřel jako
dobrý katolík, napsal: „Každý má
takového boha, na jakého stačí,
a takovou víru, k jaké se dohrabe“.
Určitě nejsem sám, kdo
v životě potkal (v kostelích i mimo ně)
řadu lidí, kteří si přizpůsobili
nepochopitelného a všemohoucího
Boha ke svému obrazu, aniž by vzali
na vědomí, že cokoli můžeme myslet
a chápat, není Bůh. Pokusme se
i z takových setkání něco pozitivního
vytěžit a zeptat se sami sebe: „Nejsme
to my, nejsem to já, kdo právě takto
chybuje?“ Pokud je někde chyba, pak
ji bezpečně najdeme u sebe. Vždyť
i velká mystička a světice Terezie
z Avilly vyznala: „Problémy světa
jsem já!“ I v čase velikonoční radosti
je užitečné si připomenout Kristova
slova: „Obraťte se a věřte evangeliu!“
Můžeme se přitom opřít o zkušenost
těch, kteří došli dál. Vždyť i geniální
fyzik Isaac Newton o sobě skromně
poznamenal: „Viděl jsem daleko,
protože jsem stál na ramenou
velkých“.
Každý z nás se může postavit
na ramena velkých. Není málo těch,

Pozvánky
Požehnání nového
oltáře v Chrudimi
8. 4. 2018 v 8.30
Chrudimská farnost
se dočká dlouho
očekávané události.
Biskup Jan Vokál uvede
do života farnosti nový
oltář v děkanském
chrámu Nanebevzetí
Panny Marie.

Chlumek v Luži
Slavnostní
ukončení oprav
19. 4. 2018 v 10.30
10.30 mše sv. (biskup
Mons. Jan Kajnek)
11.30-12.00 prezentace
proběhlých oprav
12.00-12.30 prohlídka
areálu Chlumku

Český spisovatel, původem z Valašska (1926-2015). Roku 1945 vystoupil
z katolické církve a stal se komunistou (do roku 1968), do církve se navrátil
v 90. letech minulého století.
3
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kdo nám svá ramena mohou nabídnout. Těch, kteří nám ukázali
a ukazují cestu. Jsou to nejen ženy i muži, mučedníci, umělci a vědci,
ale i mnozí z našich nejbližších a také nespočítatelný zástup těch
neznámých, kteří uvěřili v Krista a vydali o tom pravdivé svědectví
svými životy. Těch, kdo před námi a vedle nás nesli a nesou svůj
životní kříž a bez reptání konali a konají svou povinnost. Vytrvale
hledali a hledají, a nikdy se nevzdali a nevzdají. Jejich odměnou je
poklad nejcennější. Víra! Ne však víra pouze „institucionální“, která se
omezuje na formalismus, slova a gesta a je beze skutků, ale víra, která
je „prakticky uskutečňovanou láskou k bližnímu“4. Víra bez přívlastků.
Víra v Toho, který může všechno. Víra totiž (podle Bruce Marshalla) je
přesvědčení, že zjevené Slovo se opírá o autoritu zjeveného Boha.
Toho z Trojice, který je Cesta, Pravda a Život… „I kdyby jenom jediný
člověk na světě respektoval učení Církve, její nauka bude stále
pravdivá. A kdyby už vůbec nikdo nevěřil v učení Církve, přesto bude
platit právě tak, jako gravitace, která byla od počátku tohoto světa,
mnohem dříve, než ji objevil Isaac Newton.“
Naše doba v naší části světa se nápadné podobá úseku dějin
těsně před zánikem římského impéria. „Bláznů pro Krista“, kam jen
dohlédneme, je stále méně. Často se nemůžeme ubránit hluboké skepsi.
Nastává čas, kdy se vrata arén otevřou a „lvi budou přicházet“. Kníže
apoštolské církve, svatý Pavel, prolil svou krev pro Krista statečně
a beze strachu, protože (jak sám napsal) „věděl, komu uvěřil a byl si
jist“. Co brání nám, abychom se postavili „na ramena velkých“
a usilovali uvěřit také tak?
Vždyť co jiného nám i budoucím může „nalít krev do žil“
v přetěžkých časech, které žijeme, a v ještě těžších, které budou žít ti,
kteří se „blázny pro Krista“ (naší zásluhou?) snad ještě stanou?
D. G. Pavel Jajtner
Jak ji definuje Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821-1881), pravoslavný křesťan
a ruský spisovatel a filosof, jeden z nejvýznamnějších světových spisovatelů.
Zakladatel „psychologické“ prózy.
4
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Duben L. P. 2018

2. 4.
3. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.

8. 4.

8.00
9.30
11.00
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30
7.00
8.00
9.30
11.00
18.30

9. 4.

7.30

10. 4.

18.30

11. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.

7.30
18.30
18.30
18.30
7.00
8.00

15. 4.

9.30
11.00
11.00

Pondělí velikonočního oktávu
Za Františka Bořila, rodiče a celý rod
Žižkovo Pole
Za rodiče Pejzlovy a syna Jaroslava
Za zdraví a duchovní posilu o. Pavla
Nové Dvory
Za nová i stávající duchovní povolání
Za Jaroslava Prokeše
Za Františka a Ludmilu Pometlovy
2. neděle velikonoční (Božího Milosrdenství)
Za rodiče Flesarovy, tři syny a dceru Růženu
Za rodiče Štefovy, živé i zemřelé z obou stran
a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost
Za rodiče Beranovy, vnuka Josefa a duše
v očistci
Za Márii Pecúckovou a rodinu Haladovou
Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
Za živé i zemřelé z rodin Močubů a Velínů, jejich
děti a rodiče z obojí strany
Olešenka
Za Františka a Miluši Matějkovy
Za Evu Motičkovou a celý rod
3. neděle velikonoční
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
Za rodinu Zychovu, Konfrštovu, Holcmanovu
a Henzlovu
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
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18.30
16. 4.

7.30

17. 4.

18.30
7.30
18.30

18. 4.
19. 4.

18.30

20. 4.
21. 4.

18.30
7.00

22. 4.

23. 4.
24. 4.

8.00
9.30
11.00
18.30

4. neděle velikonoční
Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy
Za farnost
Stříbrné Hory
Za Václava Řezníčka, rodiče, za všechny živé
i zemřelé z toho rodu a za Františka Píbila
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

7.30
18.30

25. 4.

7.30
18.30

26. 4.

18.30

27. 4.

18.30

28. 4.

18.30

29. 4.

Za farnost
Za Marii a Václava Pavlíčkovy, dceru a syna
a oba rody
Na dobrý úmysl
Za Boženu Lysou a Marii Kredlerovou
Dolní Jablonná
Za Jiřího Laštovičku, rodiče a duše
v očistci
Za Františka Šímu a jeho rodiče

8.00
9.30
11.00
18.30

Svátek sv. Jiří
Za živé i zemřelé z rodu Mackových
Svátek sv. Marka, evangelisty
Za pěstouna Františka, jeho rodiče a duše v očistci
Česká Jablonná
Za živé i zemřelé z rodin Linhartů, Zadáků
a Nováků
Za rodiče Lehrovy, Němcovy, jejich rody a duše
v očistci
Za Františka Kubáta, rodinu Kubátovou
a Pospíchalovou
5. neděle velikonoční
Za rodiče Rázlovy, syna, snachu a duše v očistci
Za Josefa a Marii Bencovy a celý rod
Stříbrné Hory
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na duben 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: Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství
a ekonomii
Aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli
odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat
nové cesty.
2. evangelizační úmysl:
(Úmysl nebyl zveřejněn v době vydání čísla Římsy.)
3. národní úmysl:
Za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím
na Boží volání.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
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