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Odvahu, neztrácejte důvěru, nepozbývejte naději, nemyslete
si, že prokazování lásky je ztráta času!
Papež František

Jesličková pobožnost | 25. 12. 2019
foto P. Pavel Sandtner

Slovo kněze

„Čím větší utrpení, tím větší triumf“
Otevíráme nový kalendářní rok. Můžeme přitom myslet na to, jak
věci dělat jinak. Lépe než loni. Co začít tím, milovat sám sebe? Zní vám to
podezřele? Ale podle slov Písma je míra lásky k sobě totožná s mírou lásky
k bližnímu. Jestli dost a správně nemiluješ sebe, nemůžeš dost a správně
milovat bližního. Krásně to píše Jozef Augustyn: „Pokud nemilujeme sami
sebe, nedokážeme se otevírat ani lásce druhých; příliš rychle je začneme
podezřívat z nedostatku lásky a odmítnutí.“ Dostává se nám jen toho, co
dopředu očekáváme a svým způsobem si přejeme potvrdit! Naše
nedostatky poutají naši pozornost a my se soustředíme na to, čeho se nám
v životě nedostává, co nejde, co chybí, místo toho, abychom se soustředili
na to, co máme, můžeme a dokážeme. Milovat sebe, to je zapomenout na
to, že jsem bohorovný, ale přijmout svou omezenou skutečnost a možnosti
jako výzvu. Kdo nemiluje svůj život není schopný nezištnosti! Vzpomeňte,
jak se vybarvil starší syn z podobenství o marnotratném synu, hodný syn a
najednou plný hořkosti, výčitek, nenávisti a žluči. On se necítil milovaný,
on sám sebe nemiloval. A šlechetnost, se kterou žil směrem k Otci byla
prostě falešná. Dopřejte sami sobě ocenění, abyste mohli docenit druhé.
Jistota naší existence je v nezištném přijetí lásky samotného Boha. Nejen
druhý, je tím nepatrným, u kterého platí, cokoli jste udělali nejmenšímu,
mě jste udělali. I ty jsi ten nejmenší! I ty si dopřej lásky! Jsi milován na
dluh, a dříve, než si se narodil. Bůh Tě ocenil nesmírně vysoko. Jsi milován
věčně! Jako nemůžeš v opravdové lásce k druhým klást podmínky, nesmíš
je klást ani vzhledem k sobě. Budu tebe (jako sebe) milovat když…...
Ne, to je špatně. Přijmi, že jsi milován bezpodmínečně. A teď
pozor: nejen od Boha, ale i od druhých! Milovat sebe a přijmout se je stejně
důležité, jako milovat a přijmout druhého! Podívejte se na krátkometrážní
film Butterfly Circus. „To je tvor, kterého opustil Bůh,“ prohlašuje
principál v cirkuse. A mrzák mu říká: „přestaň!.“ „Jenže ty tomu věříš!
Podívej se kolem sebe, všichni ztracené existence, ochlasta, rváč,
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bezdomovec, zneužitá žena. Čím větší utrpení, tím větší trumf.“ Ten film
je hodně o vyrovnávání se se sebou, podívejte se na něj!
P. Pavel Sandtner
Pastorační plán

Akce na leden 2020
9.00 - 12.00 farní káva na faře
16.00 - 17.30 setkání dětí od předškolních do 6.
7. 1.
třídy na faře (2 skupiny)
8. 1.
16.30 keramický kroužek na faře
9. 1.
19.00 modlitby otců na faře
11. 1.
20.00 - 21.00 adorace v kostele
16.00 - 17.30 setkání dětí od předškolních do 6.
13. 1.
třídy na faře (2 skupiny)
17. 1.
19.00 setkání mládeže všech kategorií na faře
9.00 mše svatá v DPS;
18. 1.
11.00 setkání ministrantů
19. 1.
16.00 ekumenická bohoslužba v Nížkově
20. 1.
17.00-19.00 setkání misijního klubka na faře
22. 1.
16.30 keramický kroužek na faře
23. 1.
19.00 po mši svaté biblická hodina
24. 1.
19.00 veřejné setkání PR a ER farnosti
25. 1.
20.00 - 21.00 adorace v kostele
31. 1.
19.00 setkání mládeže (13+) na faře
Od 27. 1. do 19. 2. budou možná změny v rozvrhu bohoslužeb, jistě
ve farní správě. Budu na dovolené v zahraničí.

5. 1.

Návštěvy nemocných
3. 1.
P. Pavel město
17. 1.
P. Pavel DPS a okolí
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Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Kazatelna
Kazatelna byla restaurována a dokončena v letošní druhé etapě nákladem
382 433.- Kč. Práce byly uhrazeny z dotace Ministerstva Kultury ČR.
Fasáda
V letošním roce jsme za podpory města Přibyslav a Ministerstva Kultury ČR
mohli dokončit první část poslední etapy opravy fasády kostela, a to v
nákladu 2 748 563.- Kč.
Mramory
Za pomoci Ministerstva Kultury jsme provedli očištění a restaurování
umělých mramorů v nákladu 390 00.-Kč
Obklady
V rámci dodatečné dotace z MK ČR a za podpory města jsme mohli
realizovat část etapy z příštího roku - obložení soklu -. ve výši 400 000.- Kč.
Obrazy
Po projednání na setkání ekonomické a pastorační rady farnosti byla
prodloužena zápůjčka kostelních obrazů v Litomyšli na další kalendářní rok.
Ekumenická bohoslužba
Srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu v Nížkově 19. ledna v 16.00.
Nepřítomnost ve farnosti
Na tři týdny budu s kamarády v Kolumbii. Cesta by to měla být relativně
nenáročná, a až se vrátím, podělím se s vámi jistě o všechny zážitky.
Povezu tam i nějakou korunu pro potřebné, tak kdybyste někdo měli
zájem něco poslat, můžeme se domluvit. A když se za nás pomodlíte
budeme rádi. Já na vás budu myslet každý den, to se spolehněte!

P. Pavel Sandtner
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Papež František

Svatá Rodina Nazaretská - sborová odpověď na
Otcovu vůli
(Papež před mariánskou modlitbou 29. prosince, nám. sv. Petra,
29. prosince 2019)
Drazí bratři a sestry, dobrý
den!
Dnes je opravdu krásný
den. Je svátek Svaté Rodiny
Nazaretské. Označení „svatá“
klade tuto rodinu do rámce
svatosti, jež je Božím darem a
zároveň svobodným přijetím
Božího plánu. Taková byla
Nazaretská rodina, projevující
naprostou ochotu k Boží vůli.
Jak nežasnout například
nad Mariinou poddajností Duchu
svatému, který ji žádá, aby byla
matkou Mesiáše? Maria se totiž
jako každá mladá žena svojí doby
chystala konkretizovat svůj životní
plán, tedy vdát se za Josefa.
Jakmile však zjistila, že ji Bůh volá
ke zvláštnímu poslání, neváhá se
označit
za
Jeho
„služku“
(srov. Lk 1,38). Ježíš vynáší její
velikost nejen vzhledem k jejímu
mateřství, nýbrž k její poslušnosti
vůči Bohu. Říká: »Spíše jsou

blahoslavení ti, kdo slyší Boží
slovo
a
zachovávají
ho«
(Lk 11,28), jako Maria. A když
plně nerozumí událostem, do nichž
je vtažena, Maria mlčky rozjímá,
uvažuje a adoruje božskou
iniciativu. Svojí přítomností pod
křížem zasvěcuje tuto naprostou
ochotu.
Dále, co se týče Josefa,
evangelium nám nepodává jediné
jeho slovo. Nemluví, leč poslušně
jedná. Je to muž tichý, muž
poslušný. Dnešní evangelium
(srov. Mt 2,13-15.19-23) zmiňuje
tuto poslušnost spravedlivého
Josefa třikrát, totiž v souvislosti
s útěkem do Egypta a s návratem
do izraelské země. Veden Bohem,
jehož reprezentuje anděl, odvádí
Josef rodinu před Herodovými
hrozbami pryč a zachraňuje ji.
Svatá Rodina je tak solidární se
všemi rodinami světa, nucenými
odcházet do exilu, a se všemi, kdo
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jsou nuceni opouštět svoji vlast
kvůli represím, násilí a válce.
A nakonec třetí osoba Svaté
Rodiny: Ježíš. On je Otcova vůle.
Jak říká sv. Pavel, On »nebyl
zároveň „ano“ i „ne“, ale u Něho je
pouze „ano“« (2 Kor 1,19). To se
ukázalo v mnoha situacích Jeho
pozemského života. Například při
události v chrámu, kde rodičům,
kteří Jej hledali, odpověděl:
»Nevěděli jste, že já musím být
v tom, co je mého Otce?«
(Lk 2,49);
neustále
opakoval
»Mým pokrmem je plnit vůli toho,
který mne poslal« (Jan 4,34); jeho
modlitba v getsemanské zahradě:
»Otče můj, nemůže-li mne tento
kalich minout a musím ho vypít, ať
se stane tvá vůle« (mt 26,42).
Všechny tyto události jsou
dokonalým
uskutečněním
Kristových slov: »V celopalech a
obětech jsi neměl zálibu. Proto
jsem řekl: Tady jsem, abych plnil,
Bože, tvou vůli« (Žid 10,57; Žl 40,7-9).

Maria, Josef, Ježíš: Svatá
Rodina Nazaretská představuje
sborovou odpověď na Otcovu vůli:
tři komponenty této rodiny si
vzájemně pomáhají objevovat
Boží plán. Modlili se, pracovali a
komunikovali. Kladu si otázku:
dovedeš
ve
své
rodině
komunikovat anebo jsi u stolu s
mobilem jako mladí, kteří chatují?
U takového stolu je pak ticho jako
by byla mše, ale chybí vzájemná
komunikace. Musíme v rodině
obnovit dialog: otcové, rodiče,
děti, prarodiče a sourozenci spolu
musejí komunikovat... Toto je úkol
právě na dnešek, na svátek Svaté
Rodiny. Ať je Svatá Rodina
vzorem našim rodinám, aby si
rodiče a děti byli vzájemně oporou
v přilnutí k evangeliu, jež je
základem svatosti rodiny.
Svěřme Marii, „Královně
rodin“, všechny rodiny světa,
zejména ty, které trpí či strádají, a
vyprošujme jim Její mateřskou
ochranu.
Eliška Pometlová

Svatá Rodina Nazaretská - sborová odpověď na Otcovu vůli. Dostupné z
< https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30402 > [cit. 2019-12-29]
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Fotogalerie

Ohlédnutí za prosincem

3
1

2
7

3

4
8

5

6
9

1 Výstava betlémů | 1. 12. 2019 | Marie Blažíčková
2 Benefiční koncert | 18. 12. 2019 | Marie Blažíčková
3 Adventní mše svatá v DPS | 21. 12. 2019 | P. Pavel Sandtner
4 Adventní mše svatá v DPS | 21. 12. 2019 | P. Pavel Sandtner
5 Setkání ministrantů na faře | 23. 12. 2019 | P. Pavel Sandtner
6 Vánoce v Žižkově Poli | 25. 12. 2019 | P. Pavel Sandtner

Život ve farnosti
Farní zájezd
Drazí přátelé
a milovníci našich farních zájezdů.
Rok 2019 se nachýlil ke svému konci a mám radost, že Vás mohu
pozvat na zájezd v roce 2020. Kam pojedeme?
Rádi bychom navštívili Šumavu. Ubytováni budeme v Železné Rudě
v hotelu s vlastním pivovarem. Od kterého budeme pořádat výlety po okolí.
Projdeme okolí Železné rudy, podíváme se po stopách Karla Klostrmana –
spisovatele Šumavy. Navštívíme Prášily, Srní, Antýgl, Čenkovu pilu, řeku
Vydru, Modravu, Kvildu Sušice Vimperk a mnoho dalších zajímavých míst
na Šumavě. Zájezd je koncipován tak, aby si přišli na své milovníci pěší
tury, ale i pro ti co nemohou daleko dojít. Autobus bude s námi stále jezdit
a doprovázet nás. Snažili jsme se připravit i mokrou variantu což na
Šumavě je dost pravděpodobné. Podrobný program zveřejníme koncem
února v kostele a v Římse
Zájezd proběhne od 15. 6. do 19. 6. 2020. Přibližná cena do 5000 Kč.
Přeji Vám všem požehnané prožití svátku vánočních. Do nového
roku hodně zdraví, Božího požehnání a ochrany Panny Marie.
Váš Petr Málek
P.S. Děkuji a těším se na každého, kdo se nechá zlákat na náš zájezd,
protože bez vás, bychom nic neuskutečnili.

10

Úvaha

Už se nebudeme zdravit?
V našem městečku jsem prožil celý svůj dosavadní život. Pozoruji
změny jeho rozvoje, vzhledu i chování jeho obyvatel. V posledních třiceti
letech jsou to změny převratné. Na první pohled k lepšímu. Ale není všecko
zlato, co se třpytí.
V čase mého dětství zde bylo jen několik osobních aut. Jejich majitele bych
dokázal vyjmenovat a spočítat na prstech mých rukou – nebylo jich ani
deset… Pamatuji i první televizor v sokolovně. O co menší byla
obrazovka, o to větší byl zájem diváků. Domy byly vesměs smutně šedivé
a oprýskané… Koupelna byla většinou přepychem pro nemnohé. Ve
srovnání s dneškem se žilo ve velké skromnosti, jak co do bydlení, tak co
do oblékání a stravování. Dovolená byla pojmem téměř neznámým.
Dlouho bych mohl v tomto výčtu pokračovat…
Ve srovnání s dnešním blahobytem tyto zkušenosti mé generace
vypadají jako nereálná smyšlenka. Kdo neviděl a neprožil, neuvěří. Zda je
náš současný blahobyt zasloužený a všestranně prospěšný, je tématem na
sociologickou studii. Jedno je jisté: pouze určitý nedostatek nutí člověka o
něco usilovat. Důkaz? Tam, kde příroda poskytuje vše nezbytné pro život
bez většího úsilí a duševních a tělesných námah, zůstali lidé na úrovni doby
kamenné. To, čemu říkáme úspěch, je produktem úsilí a plnosti lidství,
která spočívá v užívání rozumu a svobodné vůle ke konání dobra. Teprve
tehdy, pochopíme-li, do jaké míry jsme odkázáni na ty druhé, na své bližní,
objevujeme podstatu našeho lidství. Člověk je ten, kdo si je vědom, že
nežije sám pro sebe a že je povolán konat dobro. Tato zkušenost potvrzuje
význam a hloubku paradoxu křesťanství: největší prohra v tomto světě je
největší výhrou pro naši věčnost. I ti, kteří v žádnou věčnost nevěří, jsou
schopni přijmout doporučení, aby žili tak, jako by Bůh byl. Nevsadit si na
výhru tam, kde nelze prohrát, je nepochopitelná pošetilost.
Náš blahobyt stále roste, ale vztahy mezi lidmi tím rychleji upadají.
To mohu zase doložit svou životní zkušeností: v našem městečku se, na
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rozdíl od časů, kdy jsme žili v hmotném nedostatku, (až na výjimky) už
nezdravíme. Máme se dobře a co je nám do těch druhých? Ještě tak děti z
mateřské školky a několik starých známých pozdraví. Ostatní si těch
druhých nevšímají. Výjimkou nejsou ani vysokoškolsky vzdělaní mladí
katoličtí křesťané, které potkáváme před kostelem. Pozdrav je přitom
jedním z prvních a základních projevů našeho lidství, povolaného tvořit a
vnímat život jako úkol. Ve verších a pravdivě se vyjadřuje o smyslu a
významu pozdravu text světoznámé písně Wonderful World (Zázračný
svět): Ten je také tam, kde se lidé při potkání navzájem pozdraví. Slova
pozdravu, i ta nejvšednější, ve skutečnosti obsahují ujištění: „Jsi můj bratr,
jsi má sestra, mám tě rád!“ Jestliže jako katoličtí křesťané vyznáváme
Krista slovy, jsme povoláni přijmout jeho výzvu milovat své bližní i v
našich skutcích. Prvním malým krůčkem může být i úsměv a pozdrav. Tím
dalším stisk ruky a pohled do očí při pozdravení pokoje.
První křesťané dobyli krutý starověký svět tím, že o nich ostatní
říkali: „Hle, jak se milují!“ Jestliže to my už nedokážeme, čím přesvědčíme
dnešní sobecký a necitelný svět kolem nás, že je to právě Kristus, který je
Cesta, Pravda a Život? Co by se stalo, kdybychom mezi svá novoroční
předsevzetí pro nastávající rok 2020 zahrnuli i jeden malý krůček?
Pavel Jajtner
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Leden L. P. 2020
8.00
9.30
5. 1.
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11.00
18.00

Slavnost Zjevení Páně/Tři králové
Za farnost
Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a Josefa a Růženu
Tománkovy
Stříbrné Hory
Za Vladimíra a Marii Sobotkovy, rodiče a bratra
Zdeňka

6. 1.
7. 1.
8. 1.
9. 1.
10. 1.
11. 1.
12. 1.
13. 1.
14. 1.
15. 1.
16. 1.

7.30
18.00
7.30
18.00
18.00
18.00
7.00
8.00
9.30
18.00
7.30
18.00
7.30
18.00
18.00

17. 1.

18.00

18. 1.

7.00
17.00

19. 1.
20. 1.

8.00
9.30
11.00
18.00
7.30

21. 1.
18.00

Za Bohumilu Perničkovou, manžela, jejich rody a
duše v očistci
Nové Dvory
Za rod Matouškových, Bártových a Pometlových
Svátek Křtu Páně
Za Jaroslava Veselého
Za Milušku Urbanovu, manžela a oboje rodiče
Za farnost

Olešenka
Za Ludmilu a Jana Kunstarovy, celý rod a duše v
očistci
Památka sv. Antonína, opata
Za Zdeňka Fišara, jeho rodiče, rodiče Slámovy, za
živé i zemřelé z obou rodů
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Žižkovo Pole
2. neděle v mezidobí
Za živé a zemřelé z rodu Fráňových a Táčikových
Stříbrné Hory
Za farnost
Památka sv. Anežky Římské,
panny a mučednice
Za Marii a Karla Peřinovy a snachu Boženu

13

22. 1.
23. 1.

7.30
18.30
18.00

24. 1.
18.00
25. 1.

7.00
8.00

26. 1.
27. 1.

9.30
18.00
7.30

30. 1.

18.00
7.30
18.00
18.00

31. 1.

18.00
7.00

1. 2.
17.00

2. 2.

3. neděle v mezidobí
Za Albína Syberu, manželku Marii a všechny živé i
zemřelé z toho rodu
Za živé a zemřelé rodiny Hrubých a Zrnových
Za farnost
Památka sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve

28. 1.
29. 1.

Za živé i zemřelé z rodu Karlových a Fišarových
Dolní Jablonná
Za Marii Čeplovou
Památka sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve
Za Jana a Marii Musilovy, rodiče a ten rod
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

8.00
9.30
11.00
18.00

Za Otu Křikavu, manželku, jejich rody a d. v o.
Česká Jablonná NEBUDE
MŠE SVATÁ NEBUDE
Památka sv. Jana Boska, kněze
Za Viléma Podrázského, bratra Romana a rodiče z
obojí strany
Za Josefa Klementa, rodiče, sourozence a duše v
očistci
Žižkovo Pole
Svátek Uvedení Páně do chrámu / Hromnice
Za rodiče Bořilovy a Lehrlovy, jejich děti a vnuka
Lukáše
Stříbrné Hory
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na leden 2020
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:
evangelizační úmysl: Podpora míru ve světě
Modleme se, aby křesťané, lidé vyznávající jiná náboženství a všichni lidé
dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost.
národní úmysl:
Za věřící různých církví – ať na přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí
společenství jedné Boží rodiny modlitbou a společnou pomocí potřebným.
farní úmysl:
Prosme za nemocné a opuštěné mezi námi.
úmysl kněze:
Prosme za ohrožené vztahy, rozpadající se manželství, trpící děti, děti a
mládež vystavené tlaku těla, světa a pokušení.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Veřejná sbírka na opravu fasády kostela
Číslo účtu 5528414319/0800. Ke dni 31. 12. 2019 14:13 hodin
bylo celkem nasbíráno 847 604Kč.
Děkujeme.
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Vychází za technické podpory firmy ACO Industries k. s., Přibyslav
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