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V těžkých chvílích života křesťan nachází útočiště
pod pláštěm Boží Matky.
Papež František
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Slovo kněze

Pevná půda
pod nohama?

Bohoslužby online
– můžeme se spojit

Milé sestry a bratři,
podmínky, ve kterých se v
TV Noe
současné době ocitáme, jsou
charakteristické
svou
Rádio Proglas
nepředvídatelností.
Kdy
se
www.mseonline.cz
potkáme? Budeme na plovárně s
rouškou?
Pojedeme
na
www.audiokostel.cz
dovolenou? Přežijeme to, aniž by
nás to sociálně narušilo? Přejdeme
tak lehko a samozřejmě od
částečně „virtuální“
podoby
zbožnosti i vztahů? Tak narážíme na skutečnost, která nás neustále znovu
překvapuje. Ačkoli bychom s ní měli pokorně počítat.
Život není předvídatelný, ne tak moc, jak bychom chtěli. Velikonoce
o tom vypráví vlastní příběh. Bude květen. Máj. Pevná půda v nejistém
terénu. Něco předvídatelného s jistotou. Nebylo slýcháno, aby si se Maria
odvrátila od těch, kteří tě vzývají. Požehnaný máj!
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na květen 2020
Vzhledem k dané situaci a omezením kvůli pandemii nového
koronaviru se veškeré farní aktivity a společenství ruší, a to do odvolání.
Redakce
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Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Účast na bohoslužbách
Mnozí se možná ptáte, jak to bude s účastí na bohoslužbách v následujících
dnech a týdnech. Důležité je dodržet pravidla, které předkládá vláda.
S frekvencí návštěvnosti ve všední dny myslím nebude problém. Jedná se
o nedělní bohoslužby.
Prosím vás tedy, drazí farníci, abyste vy, kdo můžete přijít ve všední den, tak
učinili, vznikne tak prostor pro neděli, kam mohou přijít ti, kteří například
z důvodů pracovních povinností nemohou v týdnu. Jedná se ale stále o velký
počet lidí. V takovém případě bude dobré, když přijde aspoň jeden zástupce
rodiny. Platí skutečnost, že přednost budou mít ti, kdo mají v daný den
zadanou intenci a dají dopředu vědět, že se zúčastní.
Dále vás prosím, abyste využili možnosti adorací, které budou probíhat od
úterý do soboty v čase od 19 do 20 hodin. Děkuji za vaši trpělivost
a pochopení. Spolu s Pánem tuto situaci jistě zvládneme.
Májové pobožnosti
Protože se blíží měsíc, který se nese v katolické tradici v mariánském duchu,
dovolím si vás pozvat na májové pobožnosti, které se budou konat ve všední
den přede mší svatou od 18.00. Budou probíhat způsobem, jakým jste byli
doposud zvyklí. Děti si mohou připravit na májovou písničku nebo básničku
(tu si mohou vyzvednout i v sakristii).
Také vás chci povzbudit v měsíci květnu k intenzivnější modlitbě růžence,
nebo modlitby litanií. Využijme nadcházejících týdnů k rozjímání o životě
našeho Pána, kterým nás Panna Maria provází.
Úklid kostela
Drazí farníci, chtěl bych vás pozvat k úklidu kostela, který se bude konat
v sobotu 6. června od 13.00 hodin. Uklidili bychom kostel, a pokud zbyde čas,
tak bychom poklidili i na faře. Přijďte se prosím připojit k této akci, abychom
si zpříjemnili prostředí, ve kterém oslavujeme jako společenství našeho Pána.
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Změna úředních hodin na farním úřadě
středa 14.30-16.30
čtvrtek 8.30-11.30
pátek 14.30-16.30
P. Mgr. Dmytro Romanovský, farní vikář (kaplan) 603 565 676

P. Dmytro Romanovský

Papež František

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020
(25. dubna 2020)
Drazí bratři a sestry,
blíží se měsíc květen, ve kterém Boží lid intenzivněji vyjadřuje svoji
lásku a úctu k Panně Marii. Je tradice modlit se v tomto měsíci růženec
doma, v rodině. Pandemické restrikce nás „přinutily“ docenit tuto domácí
dimenzi také z duchovního hlediska.
Proto mne napadlo vybídnout v měsíci máji všechny ke znovu
objevení krásy domácí modlitby růžence. Je možné činit tak společně
anebo individuálně. Vyberte si podle situace a doceňte obě možnosti.
V každém případě k tomu však poslouží jedno tajemství: jednoduchost; je
snadné nalézt i na internetu vhodné návody, kterých se držet.
Kromě toho vám nabízím texty dvou modliteb k Madoně, které
můžete recitovat na závěr růžence, jak to budu v tomto měsíci činit i já,
duchovně spojen s vámi. Obě připojuji k tomuto listu, aby byly všem
k dispozici.
Drazí bratři a sestry, kontemplace Kristovy tváře srdcem naší Matky,
Marie, nás ještě více sjednotí jako duchovní rodinu a pomůže nám překonat
tuto zkoušku. Budu se modlit spolu s vámi, zvláště za nejvíce trpící, a vy
se, prosím, modlete za mne. Děkuji vám a ze srdce žehnám.
4

První modlitba
Maria,
Ty záříš vždycky na naší cestě
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se Tobě, Uzdravení nemocných,
jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově
a zachovala svoji víru pevnou.
Ty, Záchrano římského lidu,
víš čeho nám zapotřebí,
a jsme si jisti, že se postaráš,
aby se, jako v Káni Galilejské,
mohla navrátit radost a veselí
po této chvíli zkoušky.
Pomoc nám, Matko Božské lásky,
abychom se připodobnili vůli Otce
a dělali to, co nám řekne Ježíš,
který vzal na sebe naše utrpení
a obtížil se našimi bolestmi,
aby nás – skrze kříž – přivedl
k radosti vzkříšení. Amen.
Pod ochranu Tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná.

Druhá modlitba
»Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko«.
V nynější dramatické situaci, obtížené utrpeními a úzkostmi, jež
dopadly na celý svět, utíkáme se k Tobě, Matko Boží a Matko naše,
a hledáme útočiště pod Tvou ochranou.
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Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči v této koronavirové
pandemii, potěš malomyslné a ty, kdo oplakávají svoje drahé zesnulé,
pohřbené někdy způsobem, který zanechává rány v duši. Buď oporou těm,
kdo mají úzkost o nemocné, jimž nemohou být kvůli nákaze nablízku. Vlej
důvěru tomu, kdo se trápí nejistou budoucností a důsledky na poli
ekonomiky a práce.
Matko Boží a Matko naše, pros za nás Boha, milosrdného Otce, aby
tato tvrdá zkouška skončila a vrátil se obzor naděje a pokoje. Jako v Káni
se přimluv u svého božského Syna, aby potěšil rodiny nemocných a obětí
a otevřel jejich srdce důvěře.
Ochraňuj lékaře, ošetřovatele, zdravotnický personál, dobrovolníky,
kteří jsou v tomto kritickém období v první linii a dávají svůj život
v nebezpečí, aby zachraňovali životy druhých. Provázej jejich hrdinskou
námahu a daruj jim sílu, dobrotu a zdraví.
Buď po boku těm, kdo dnem i nocí asistují nemocným a kněžím, kteří
se snaží s pastoračním vypětím a evangelním nasazením pomáhat
a podporovat všechny.
Svatá Panno, osvěť mysli mužů i žen vědy, aby našli správná řešení
přemáhající tento virus.
Pomáhej představitelům národů, ať jednají moudře, pečlivě
a velkodušně, pomáhají těm, kterým se nedostává nezbytných prostředků
k životu, a prozíravě a v duchu solidarity plánují sociální a ekonomická
řešení.
Nejsvětější Maria, pohni svědomími, aby obrovské částky,
vynakládané na zbrojení a zdokonalování zbraní, byly namísto toho určeny
na podporu bádání s cílem předcházet podobným katastrofám
v budoucnosti.
Milovaná Matko, dej, aby se ve světě rozrůstal smysl pro
přináležitost k velké rodině a vědomí, že jsme všichni spojeni, abychom
v bratrském a solidárním duchu přicházeli na pomoc tolikeré nouzi a bídě.
Upevňuj ve víře, vytrvalost ve službě a stálost v modlitbě.
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Maria, Těšitelko zarmoucených, obejmi všechny svoje sužované děti
a dosáhni toho, aby nás Bůh svojí mocnou rukou vysvobodil z této hrozné
epidemie a mohl tak být obnoven klidný život ve svém normálním běhu.
Svěřujeme se Tobě, která záříš na naší cestě jako znamení spásy
a naděje, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria. Amen.
Eliška Pometlová
List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020. Dostupné z
<https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30992> [cit. 2020-04-25]

Život ve farnosti

Pokračování obnovy památek ve farnosti
Stavební úpravy kostela Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi
Byl podepsán dodatek smlouvy, jehož předmětem je dokončení prací
obnovy pláště kostela. Projekt je podpořen dotací Ministerstva kultury ČR
z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón na rok 2020 částkou 200 000 Kč. Dle zásad ministerstva
kultury jsou stanoveny závazné podmínky podílu subjektů. Prostředky
vlastníka ve výši minimálně 40 %, prostředky z rozpočtu města minimálně
10 % a prostředky z Programu regenerace maximálně 50 %. Cena díla
„Stavební úpravy kostela etapa 4 – severní strana kostela a oprava soklu“
pro rok 2020 je ve výši 1 492 426,23 Kč. Minimální povinný podíl města
(10 %) je 149 243 Kč. Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání 22.
4. 2020 schválilo uvedenou spoluúčast města. Je na místě zmínit, že bez
finanční podpory města Přibyslavi by se oprava pláště kostela nemohla
realizovat v takovém rozsahu a odpovídajícím časovém harmonogramu.
Veřejná sbírka na opravu kostela pokračuje do konce roku 2020
Stavební práce jsou financovány rovněž z příspěvků štědrých dárců
z řad farníků i širší veřejnosti, podnikatelské subjekty a živnostníky
nevyjímaje. V souladu s příslušným zákonem se aktuálně připravuje
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hlášení o průběhu sbírky. Za rok 2019 se podařilo vybrat částku
847 604 Kč. S výsledky budete seznámeni.
Dárci mohou nadále přispívat na konto bankovního účtu
5528414319/0800. Děkujeme.
Oprava střechy Kostela sv. Michaela v Žižkově Poli
Rovněž obec Žižkovo Pole podporuje obnovu své dominantní
památky. Oprava střechy místního kostela, zejména nátěru, bude
realizována ještě v první polovině letošního roku. Filiální kostel sv.
Michaela je v majetku Římskokatolické farnosti Přibyslav.
Obec Žižkovo Pole tuto akci financuje ze svého rozpočtu na 100 %.
Představitelům obce v čele s paní starostkou Dagmar Bačkovské za
přibyslavskou farnost upřímně děkujeme.
Michael Omes

Stav nouze - koronavirus

Pravidla účasti na bohoslužbách pro příští týdny
Od 24. dubna 2020 jsou povolené bohoslužby za účasti 15 osob.
Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel:
 V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi
účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo
jinak propojených osob);
 Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
 Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí
Eucharistie;
 Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
 Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby,
před podáváním Eucharistie a po něm;
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Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů
zbytečně neprodlužovat;
Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány
kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je
věnována mimořádná péče;
Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní
bohoslužebný prostor;
Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;
Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který
vyžaduje shromažďování lidí;
Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro
osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který
předsedá bohoslužbě.

Nadále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní
bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí
bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním
bohoslužeb on-line, až do 7. 6. 2020. Tuto možnost je vhodné upřednostnit
u ohrožených skupin věřících.
Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje věřící účastí na kterékoliv
bohoslužbě v týdnu nedělní povinnost účasti na mši svaté.
V kostele duchovní správce zajistí jasně označená místa pro věřící při
dodržení dvoumetrové vzdálenosti každým směrem. Eucharistie se při
bohoslužbách podává pouze na ruku.
Je vhodné obnovit možnosti přijetí svátosti smíření pro věřící při
důsledném dodržení hygienických opatření. Z tohoto důvodu diecézní
biskup uděluje dovolení slavit svátost smíření i na jiných než obvyklých
místech pro zajištění požadovaných hygienických pravidel, např. na farní
zahradě.
Je třeba se řídit všemi pravidly vydanými vládou a ČBK.
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V případě, že budou doposud pouze nezávazně oznámená následná
rozšíření povoleného počtu účastníků bohoslužeb oficiálně potvrzena
vládou, výše zmíněná pravidla platí i pro navýšený počet účastníků
bohoslužeb.
Množství účastníků na bohoslužbách se může v průběhu měsíce
měnit dle rozhodnutí vlády. Veškeré aktuální informace budou uvedeny na
stránkách naší farnosti, na kostelní nástěnce nebo na stránkách biskupství
královéhradecké diecéze.
Redakce
Zpracováno dle http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5744-prakticka-pravidla-pro-pristitydny.html a https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200424bohosluzby-za-ucasti-15-osob-jsoupovolene-jiz-od-24-dubna [cit. 2020-04-25]

Květen, měsíc Panny Marie

S tebou. Modlitba k Panně Marii
Maminko moje, Panno Maria!
Tak – teď jsem u tebe: je chvíle modlitby, chci se modlit.
Být s tebou, hovořit se tebou. Pohledět do tvých očí, které nejsou jen
oči nějaké sochy, jsou živé a vidí mě a dívají se na mě...
Maminko moje, ale... Ale to to trvalo, než jsem se přinutil vyhradit
tuto chvíli k modlitbě, mít tuto chvíli jen pro rozhovor s tebou! Jeden tisíc
věcí bylo důležitějších než modlitba; musel jsem se skoro násilím odtrhnout
od těchto aktivit – abych se obrátil se k tobě.
A přitom: měl jsem se hned, jak jsem přišel domů, rozeběhnout
k tobě, chytit tě do náruče a být rád, že jsem s tebou! Všechno ti říct, co
jsem dnes prožil, a – stále ti hledě do očí – pátrat a ptát se po tvém názoru
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na každou z těchto věcí. Protože nikdo není tak blízko Boha jako ty, dcero
Boha Otce, matko Boha Syna, snoubenko Boha Ducha!
Co mi brání? Co mě od tebe odděluje? Určitě na tebe myslím, určitě
je to tak, že tě stále prosím, abys mi ve všem pomáhala – ale (ach ano, ano,
je to tak!) současně si přeju, abys mi do ničeho nezasahovala, abych mohl
žít tak, jak se mně chce. Bojím se tvojí odpovědi, že bude znamenat nárok,
bojím se, normálně, že budeš po mně něco chtít!
Ale ty jsi tak skromná, maminko moje, dáváš mi jen to, co chci
přijmout, nechceš mi dávat nic, co bys mi jinak ráda dala, ale já bych se
tomu bránil... Politika je umění možného, říká se – ale tvoje láska
především je umění možného. Jsi trpělivá – jako každá maminka vůči
svému malému dítěti...
Dej mi, prosím, Panno Maria, maminko moje, abych aspoň takto,
pomalu (i když vím, že bych měl letět do tvé náruče!) přijímal tvé dary
a radoval se z kříže, který je život. A učil se milovat – protože pravá láska
dává i bere – dává tím, že bere, a bere tím, jak dává, klade nárok na toho,
koho miluje, protože ten milovaný je všechno možné jen ne lhostejný tomu,
kdo miluje.
Eliška Pometlová
S tebou. Modlitba k Panně Marii. Dostupné z <http://www.sklenenykostel.net/index.php/menuduch/mala-zamysleni/3828-s-tebou-modlitba-k-panne-marii> [cit. 2020-04-26]

I Maria rostla ve víře
I Maria žila z víry, rostla ve víře a ve víře byla zkoušena
„Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.“ Úryvek
z Bible říká, že to všechno uchovávala v srdci. Co všechno přesně? – Slova
a události, jež se staly. Všechno, co se stalo v souvislosti s Ježíšovým
narozením. Okolnosti Ježíšova narození se pro ni staly událostmi, které
nosila v srdci a rozjímala o nich: byla to pro ni škola víry. Kdo ví, kolikrát
se jenom Maria v myšlenkách k těmto okamžikům vrátila, k vyprávění
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pastýřů o tom, „co jim bylo o tom dítěti pověděno“, aby z toho všeho mohla
čerpat světlo a odvahu během následujících třiceti předlouhých let
v Nazaretě, let plných námahy a ticha. Poněvadž – a to je důležité vědět
– i Maria žila z víry, rostla ve víře a byla ve víře také zkoušena. Při tomto
dozrávání a dospívání ve víře jí bylo pokrmem Boží slovo.
(Raniero Cantalamessa)
Když budeš sám, pomodli se „Zdrávas, Maria“
V mém dětství se objevil jeden starý jezuita, otec Michel, kterému
jsem jednoho dne řekl: „Všichni světci, o nichž slýchávám mluvit, velmi
uctívali Pannu Marii. Trápí mě to, protože já takovou zbožnou úctu
opravdu necítím!“ Tehdy mi odpověděl: „S tím si hlavu nelam, je to úplně
prosté. Pokaždé, když budeš sám, pomodli se ´Zdrávas, Maria´.“ Řídil jsem
se tím, a to tak důkladně, že dnes, kdy je mi přes osmdesát, nedokážu
usnout jinak než tak, že se opakovaně modlím „Zdrávas, Maria“!
(Abbé Pierre)
Eliška Pometlová
I Maria rostla ve víře. Dostupné z
<https://www.pastorace.cz/clanky/i-maria-rostla-ve-vire> [cit. 2020-04-26]

Oznámení

Změna termínu Noci kostelů
Letošní Noc kostelů se na
základě rozhodnutí Vlády ČR
o uvolňování omezení souvisejících s epidemií koronaviru
posouvá o týden. Nově se tak
kostely veřejnosti otevřou v pátek
12. 6. 2020.
Redakce
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Květen L. P. 2020
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Za rodiče Svobodovy, dva syny a snachy
Za rodinu Landovu, Niklovu a Sobotkovu
Na dobrý úmysl
Nové Dvory
Za duchovní povolání
Památka Panny Marie,
Prostřednice všech milostí
Za rodiče Lédlovy, syny Jiřího, Karla a celý rod
Na poděkování za 90 let života s prosbou o požehnání
rodině
5. neděle velikonoční
Za Jaroslava, Annu Bezpalcovi a zetě Zdeňka
Za rodinu Štefáčkovu, Elfmarkovu, Mášovu a duše
v očistci
Za farnost
Za rodinu Prokešovu a duše v očistci
Za živé i zemřelé z rodiny Kubíčkovy
Olešenka
Svátek sv. Matěje, apoštola
Za Marii a Josefa Sobotkovy a celý rod
Za manžele Strašilovy a čtyři syny
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
Na dobrý úmysl
Žižkovo Pole
6. neděle velikonoční
Za rodiče Rázlovy, syna, 2 snachy a jejich rodiče
z obojí strany
Za Růženu a Jana Dejmalovy
Stříbrné Hory
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Za farnost
Za Bohuslava a Ludmilu Gričovy, syna Jiřího
a Bohuslava
Za Václava Henzla a duše v očistci
Dolní Jablonná
Za živé i zemřelé z rodu Linhartů, Zadáků, Nováků
a Křiklanů
Za Josefa a Marii Musilovy a Zdeňka Tesaře
Na dobrý úmysl
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Za Annu a Václava Hausvaterovy
Za Bohumilu a Jana Roseckých, rodiče, sourozence
a celý rod
Za farnost
Na poděkování za dar manželství
Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Za rodiče Sobotkovy, Kamarádovy a duše v očistci
Česká Jablonná
Za Viléma Podrázského, rodiče a Stanislava
Coufala
Za Ing. Otakara Lišku, sestru Miloslavu a celý rod
Památka sv. Zdislavy
Za Václava Henzla, živé i zemřelé z toho rodu a duše
v očistci
Svatodušní vigilie
Slavnost Seslání Ducha svatého
Na dobrý úmysl a duše v očistci
Za farnost
Za Josefa a Julii Slezákovy, rodiče, sestru Marii
a ten rod
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na květen 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: Jáhni
Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou
církev živým znamením.
národní úmysl:
Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na přímluvu sv. Radima je dostatek
Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista
a službu druhým.
farní úmysl:
Prosme za snoubence i manžele, aby na přímluvu Panny Marie a sv. Josefa
vytrvali ve své odevzdanosti jeden druhému.
úmysl kněze:
Prosme za všechny, kteří jsou osamoceni a hledají partnera, aby jim Pán
ukázal cestu.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně
Eva Bártová
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Příspěvky, fotografie do Římsy můžete zasílat na adresu
flpribyslav@seznam.cz nebo je předat na farním úřadě v Přibyslavi.
Určeno pro vnitřní potřeby farnosti. Neprodejné.
Vychází za technické podpory firmy ACO Industries k. s., Přibyslav
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