Římsa
Římskokatolická farnost Přibyslav
31. května 2020 | XX. ročník |červen

Radost je jako světlo – mírné a klidné,
při kterém se člověk cítí dobře. Ďáblovo světlo je jako
ohňostroj – vzplane, a pak zmizí.
Papež František

Májová pobožnost | 17. května 2020
foto Stanislav Močuba

Slovo kněze

Zdroj všeho dobra
Drazí farníci,
dovolím si obrátit se k vám v červnové Římse tentokráte já. Snad
i slovy povzbuzení do časů, které nás čekají.
Srdce každého z nás jsou v těchto dnech naplněna různými věcmi
a z okolností, které na nás doléhají, to možná nejsou pocity a vjemy, které
by nám přinášely klid, ba naopak. Dovolte mi, abych nás jako farnost
pozval k prameni, k místu zdroje všeho dobra, abychom u něj načerpali to,
co svět nemůže dát. Jak příhodné právě v měsíci červnu, který je zasvěcen
úctě k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V jednom ze zvolání v litaniích se
modlíme Srdce Ježíšovo, prameni dokonalé útěchy. Srdce Ježíšovo je
skutečně pramenem všeho dobra, které můžeme přijímat a které je také
potřebné k našemu životu. Z jeho srdce nám plyne útěcha, která zklidňuje
naši roztěkanou mysl, naše ustrašené srdce. Útěcha, která hojí naše zraněné
vztahy. Jeho srdce je skučeným pramenem, u kterého můžeme občerstvit
naši vyprahlou duši, ale také přivést i ostatní, aby poznali, jak dobrý je náš
Pán, jehož srdce je otevřené pro všechny. Možná se ptáte: kde máme
hledat? Myslím, že každý z nás víme kde, jen je potřebné dostat odvahu
tím směrem vykročit. Kéž měsíc červen je pro nás měsícem obnovy
pokoje, pramenící z útěchy Srdce Ježíšova.
P. Dmytro Romanovský

Pastorační plán

Akce na červen 2020
5. 6.
6. 6.
12. 6.
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12.15 příprava dětí na 1. svaté přijímání na faře
13.00 úklid kostela
12.15 příprava dětí na 1. svaté přijímání na faře

19. 6.
25. 6.

12.15 příprava dětí na 1. svaté přijímání na faře
19.30 biblická hodina na faře (po mši sv.)

Návštěvy nemocných
12. 6.
P. Dmytro město
26. 6.
P. Dmytro DPS a okolí

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Pozdrav otce Pavla
Milé sestry, milí bratři, děti!
Zdravím vás všechny z Benešova v májovém svatodušním čase. Děkuji
za vaše modlitby, pozdravy i vzpomínky. Taky na vás denně myslím
a modlím se za vás.
1. května jsem ukončil 5 týdenní pobyt na lůžkovém oddělení
rehabilitační péče. S ambulantní pomocí a radou fyzioterapeutky
v cvičení pokračujeme. Většina pooperačních následků se upravuje.
Takže chodím už poměrně slušně, i když ještě většinou s nordickými
holemi. Nejčastěji trávím hodiny procházkami po nedalekém zámeckém
parku Konopiště. Půl dne mám odpočinkový režim a nějaké to cvičení.
Lepší se rovnováha, pomalu se obnovuje činnost obličejového nervu.
Takže se na vás budu snad smát plnohodnotně. Intenzivně na tom
pracuji. Bolesti nemám, prášky neberu. Závratě a problémy se zrakem se
také pozvolna upravují.
Přeji vám požehnané prožití vylití Ducha Svatého. Těším se na opětovná
shledání. Doufám v ně už brzy.
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1. svaté přijímání
Milí rodiče,
chtěli bychom vašim dětem nabídnout farní tábor od 15.-21. 8. na faře
v Brtnici jako příležitost, jak dohnat přípravu na 1. svaté přijímání. Pro děti
ze 3. tříd by byl speciální program. Byl bych přítomen i osobně. Určitě
počítejte s pobytem dětí na faře v Přibyslavi před přijímáním v termínu
18.-19. září. V neděli 20. září se můžete v 16 hodin těšit na Malého Prince
v podání Víti Marčíka.
Také obnovujeme páteční setkání dětí na faře ve 12.15 (škola končí
i s obědem ve 12.00 podle sdělení vedení školy) při zachování všech
aktuálně platných předpisů. Setkání se uskuteční 5., 12., 19. 6.
Náboženství ve škole už letos nebude…
Bůh vám žehnej, pozdravujte děti.
P. Pavel Sandtner

Poděkování za zprostředkování přímých přenosů
Vzhledem k situaci, kterou jsme v ČR prožívali a kdy nebylo možné
konat veřejné bohoslužby, bych touto cestou ráda poděkovala všem, kteří
se jakkoliv podíleli na přímých přenosech bohoslužeb z našeho farního
kostela. Všem patří upřímné zaplať Pán Bůh!
Děkujeme za vaši pomoc a vynikající spolupráci.
Za pastorační a ekonomickou radu farnosti
Marie Blažíčková

Veřejná sbírka a návrat kříže na věž
Průběžné vyúčtování veřejné sbírky
V průběhu měsíce května došlo k vyúčtování veřejné sbírky na
opravu kostela Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi v souladu se
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zákonem č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách. Formulář včetně všech
příloh byl předložen ke kontrole na Krajský úřad Kraje Vysočina. Následně
farnost obdržela potvrzení o provedení uvedené kontroly se závěrem, že
nebyl zjištěn žádný nedostatek.
Kontrolou předběžných dokladů bylo zjištěno, že za období od
20. 12. 2018 do 31. 3. 2020 činil:
- počáteční stav: 0 Kč
- hrubý výtěžek: 863 437,71 Kč
- náklady činily: 285,23 Kč
- čerpání činilo: 766 431,17 Kč
- zůstatek ke dni 31. 3. 2020 činil 96 721,31 Kč.
Poděkování patří Anně Holcmanové, Zdeňce Teclové a Ireně
Rezničenkové za veškerou potřebnou administrativu.
Veřejná sbírka potrvá do konce letošního roku. Termín sbírky může
být ještě prodloužen na základě žádosti pořadatele sbírky.
Všem dárcům patří srdečný dík.

Na přibyslavské věži se zjišťoval stav poškození
Koncem měsíce dubna proběhlo další fotografování vrcholu
přibyslavské věže v místě poškození. Nyní jednáme o zpracování
dokumentace na opravu celé poškozené části včetně plechové krytiny.
Poškození krytiny je důvodem, proč ještě křížek není zpátky na věži.
Opravu je třeba řešit kompletně. Podle zjištění skutečného stavu rozsahu
poškození bude rozhodnuto o způsobu opravy, případně i výměny plechové
krytiny. Ekonomicky výhodné je zažádat o dotaci na obnovu památky.
Děkujeme Petru Málkovi mladšímu za jeho iniciativu a oslovení
firmy, která byla ochotná na věž vylézt.
Michael Omes
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Papež František

O rozdílu mezi pokojem, který dává Pán,
a tím, který dává svět
(Kázání z Domu sv. Marty, 12. května 2020)
„Pokoj, který dává svět, je
sobecký, provizorní a potřebuje
drahé »nástroje«, zatímco pokoj
Páně je zdarma, sdílí se a uvádí do
Nebe,“ kázal papež při ranní mši
v kapli Domu sv. Marty. Na
začátku streamingové bohoslužby
zmínil
Petrův
nástupce
Mezinárodní den zdravotních
sester, za které se dnes u oltáře
modlil:
„Dnes je Mezinárodní den
zdravotních sester, ke kterému
jsem včera vydal poselství.
Modleme se dnes za ošetřovatelky
a ošetřovatele, muže i ženy,
chlapce i dívky, kteří vykonávají
tuto profesi, jež je víc než profese.
Je to povolání a poslání. Kéž jim
Pán žehná. V tomto období
pandemie dali příklad hrdinství
a někteří dali život. Modleme se
za ošetřovatelky a ošetřovatele.“
V homilii
papež
komentoval dnešní evangelium
(srov. Jan 14, 27-31a). Ježíš
obdařuje
učedníky
svým
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pokojem, výslovně jej odlišuje od
pokoje, který dává svět, a říká:
»Ať se vaše srdce nechvěje
a neděsí«.
„Pán
se
před
svým
odchodem loučí se svými
učedníky a zanechává jim dar
pokoje, Svého pokoje. (srov. Jan
14,27-31):
»Pokoj
vám
zanechávám, svůj pokoj vám
dávám; ne ten, který dává svět, já
vám dávám« (v.27). Nejde
o světový mír, tedy stav bez válek,
který si všichni přejeme natrvalo,
nýbrž o pokoj srdce, pokoj duše,
pokoj,
který
má
každý
z nás v sobě. Pán jej dává, ale
zdůrazňuje, že to »není ten, který
dává svět« (v.27). Jaký pokoj
dává svět a jaký Pán? Liší se?
Ano. Svět ti dává „vnitřní
klid“,
mluvíme
o
životním poklidu, životě s klidným
srdcem. Dává ti vnitřní pokoj
jako tvůj majetek, jako něco, co je
tvoje, izoluje tě od druhých,
vydržuje tě a je tvým výdobytkem:

mám pokoj. Do tohoto pokoje se
bezděčně uzavřeš. Je trochu tvým
pokojem a trochu těch druhých.
Je to osamocený pokoj, který
uklidňuje i obšťastňuje. A tento
pokoj, toto štěstí tě uspává,
trochu
jako
anestetikum.
Umožňuje ti být se sebou
v určitém poklidu. Je poněkud
sobecký: [říká se] dej mi pokoj.
Uzavírá do sebe. Takový pokoj
dává svět. Je to drahý pokoj,
protože musíš neustále střídat
jeho „nástroje“. Něco tě nadchne
a upokojí, potom to opadne,
a musíš hledat jiný. Je drahý,
protože je provizorní a sterilní.
Avšak pokoj, který dává
Ježíš, je jiný. Uvádí tě do pohybu,
neizoluje tě, podněcuje, přivádí
k druhým, vytváří společenství
a komunikaci. Pokoj světa je
drahý, Ježíšův pokoj je zdarma,
gratis. Je to Pánův dar. Pokoj
Páně. Je plodný, nese tě vpřed.
Evangelním příkladem pokoje
tohoto světa, jak se mi vybavuje,
je onen člověk, který měl velkou
úrodu obilí a pomyslel si, že musí
vystavět další stodoly, aby ji měl
kam uložit. Pak teprve si může
říci: »Klidně si žij! [...] Bůh mu

však řekl: „Blázne, ještě této noci
zemřeš.“« (srov. Lk 12,16-21). Je
to imanentní pokoj, který neotevírá
dveře na onen svět. Pokoj Páně je
však otevírá. On tam odešel
a nechal dveře do Nebe otevřeny,
dveře do Ráje jsou otevřeny. Je to
úrodný pokoj, který se otevírá
a spolu s tebou přivádí do Ráje
také druhé.
Myslím, že nám pomůže
trochu o tom přemýšlet: Jaký je
můj pokoj a kde nacházím pokoj
já? Ve věcech, v blahobytu,
v cestování – nyní se ovšem
cestovat nemůže – v majetku, ve
vlastnictví mnoha věcí? Anebo
nalézám pokoj jako Pánův dar?
Musím za něj platit anebo jej
dostávám zdarma, gratis od
Pána? Jaký je můj pokoj?
Rozčílím se, když mi něco chybí?
To není pokoj Páně. To je jeden
z důkazů. Mám klid svého pokoje?
Uspává mne? Pak není od Pána.
Jsem v pokoji a chci jej předávat
druhým? Takový je pokoj Páně.
Pánův pokoj je plodný, i pro mne,
protože je plný naděje a hledí si
Nebe.
Včera – promiňte, že o tom
mluvím, ale jsou to věci ze života
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a přinášejí mi užitek – včera jsem
dostal dopis od jednoho kněze,
výborného kněze, který mi řekl, že
mluvím málo o Nebi a že bych měl
mluvit víc. A má pravdu, má
pravdu. Proto jsem chtěl dnes
podtrhnout, že pokoj, který dává
Ježíš, je pokojem pro nynějšek
i pro budoucnost. Je počátkem
nebeského života a přináší
nebeské plody, nikoli anestezii.
Ten druhý ano. Umrtvuješ se
věcmi tohoto světa, a když se

dávka
anestetik
spotřebuje,
vezmeš si další a tak dále. Pokoj je
definitivní, plodný a nakažlivý,
nikoli narcistní, protože stále
hledí k Pánu. Ten druhý je trochu
narcistní, hledí si sebe.
Kéž nás Pán obdarovává
pokojem plným naděje, dává
plodnost, sdílnost a komunikativnost, tvoří společenství
a vždycky vede k tomu definitivnímu pokoji v Ráji.“

Eliška Pometlová
O rozdílu mezi pokojem, který dává Pán, a tím, který dává svět. Dostupné z
<https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31083> [cit. 2020-05-21]

Mikroblog o životě z víry

Kdy začíná život člověka?
Věda toho může říct o počátcích lidského života hodně. K početí
dochází, když se spojí mužská spermie a vajíčko ženy. V tomto okamžiku
vzniká nový lidský organismus, který sestává z jedné jediné buňky a je to
buď chlapec, nebo děvče. Tak začíná lidský život.
Kdy se staneš člověkem?
Když se po devíti měsících těhotenství narodí dítě, je jasné, že je to
malá lidská osoba. Čím ale bylo před porodem? Byl to v určitém okamžiku
jen neuspořádaný shluk buněk? Pokud ano, měli bychom být schopni
ukázat na okamžik, kdy se tyto buňky proměnily v malou lidskou bytost.
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Kdy by se to ale mělo stát? V okamžiku, kdy začíná tlouct srdce, to
znamená po osmnácti dnech? V okamžiku, kdy je dítě schopné přežít mimo
matčinu dělohu, tedy kolem 23. týdne? Existuje přesný okamžik, kdy se
skupina rozmnožujících se lidských buněk náhle mění v lidskou bytost?
Nebo musí být tato uspořádaná, živá a rozrůstající se skupina lidských
buněk lidskou bytostí od samého počátku?
Děti jako poupata
Současná věda dokázala, že od okamžiku početí je v DNA přítomné
všechno, co lidská bytost potřebuje.
Možná ti pomůže přirovnání. Když dostaneš květiny, nevyhodíš
poupata proto, že nevypadají jako kytky. Velmi dobře víš, že poupata jsou
samozřejmě květiny ve svém raném stádiu vývoje a že brzy rozkvetou,
pokud vložíš stonky do vázy s vodou. Stejně tak jsou zygota, embryo, plot
atd. ranými fázemi vývoje člověka. Lidská bytost už je přítomná a
potřebuje pouze čas a výživu, aby mohla dozrát a rozkvést.
Početí?
Lidská bytost má nejenom své tělo, ale i svou duši. Jelikož začíná
lidský život početím, musí být jak tělo, tak duše člověka přítomné od tohoto
okamžiku. Otec a matka počnou nový život, který jim dává Bůh. Od
samého začátku musíme ctít a chránit lidskou bytost v každém stádiu jejího
života!
Lidský život začíná v okamžiku, kdy se spojí ženské vajíčko a mužská
spermie, aby se z nich mohla stát jedinečná lidská bytost.
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 372-373)
Eliška Pometlová
REMERY, Michel. Tweetuj s Bohem: #velký třesk, modlitba, Bible, sexualita, křížové výpravy, hřích,
povolání... Přeložil Magdaléna ŠOBÁŇOVÁ. Praha: Paulínky, 2016. ISBN 978-80-7450-214-9.
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Fotogalerie

Ohlédnutí za květnem

1

2

10

3

4

11

1 Příprava na přímý přenos bohoslužby | 9. 4. 2020 | Stanislav Močuba
2 Májová pobožnost | 17. 5. 2020 | Stanislav Močuba
3 Májová pobožnost ve Dvorku | 23. 5. 2020 | Stanislav Močuba
4 Rám od oltářního obrazu | 11. 5. 2020 | Stanislav Močuba

Pozvánky, nabídky

Farní tábor

Vážení rodiče,
jsem moc ráda, že vám mohu sdělit radostnou zprávu, že se farní
tábor tento rok uskuteční. :-)
Přihlášky budou k dispozici v sakristii nebo u mě. Mohu vám je
také poslat přes e-mail. Přihlašování bude možné do 15. června 2020.
Těšíme se na všechny děti a prosíme vás o modlitbu, aby se tábor
vážně uskutečnil.
Za kolektiv vedoucích
Marie Blažíčková

Voda 2020
Termín:

28. 6. – 8. 7. 2020
Odjezd v neděli vlakem, návrat v sobotu v odpoledních
hodinách. Vše ještě bude upřesněno a potvrzeno.

Celková cena: 1100 Kč (cena zahrnuje půjčovné za loď, vestu, barel a
pádlo; kempovné za všechny noclehy a převoz zavazadel
tam, zpět i v průběhu)
V ceně není započítána strava a doprava tam a zpět.
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Záloha:

500 Kč (splatná nejpozději do 15. června 2020, zbytek
ceny 600 Kč bude uhrazen první den po příjezdu) –
možnost zaplatit celou cenu 1100 Kč rovnou jako zálohu
POZOR – záloha 500 Kč je nevratná, v případě neúčasti
si za sebe každý sežene náhradu.

Platba:

na účet číslo 670100-2204444657/6210
DOPORUČUJEME (Do zprávy pro příjemce nutno uvést
jméno a příjmení, v případě platby za více lidí uvést
všechna jména.)
hotově Křečkovi (Jan Křesťan ze Žižkova Pole)

Přihlášení:

do 15. června formou zaplacení zálohy, kdo zaplatí je
přihlášen
Kapacita je omezena na 40 osob, kdo dřív zaplatí, ten
pojede.

POZOR – účastníci, kterým nebude v den odjezdu (28. 6. 2020
včetně) 18 let a nepojedou v doprovodu alespoň jednoho
z rodičů/zákonných zástupců, budou mít s sebou od
rodičů/zákonných zástupců podepsané potvrzení, že
souhlasí s ošetřením svého dítěte. (Bez tohoto potvrzení
nebudete v případě zranění, nevolnosti apod. lékařem
ošetřeni.)
Kontrola tohoto potvrzení proběhne na nádraží před
odjezdem vlaku.
S kým pojedu na lodi?
Parťáka si buď seženu sám, nebo se ozvu Křečkovi, ten mi někoho dodá.
Pokud chci jet a nikoho nemám k sobě, tak nezoufám, určitě je takových
lidí víc, takže budu mít s kým jet. Super příležitost najít kámoše.
Kontakty: Jan Křesťan – 731 831 544, krestan6@seznam.cz
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Kurz Být sama sebou
Prázdniny tu budou velice rychle a v brněnském Centru naděje
a pomoci (CENAP) se opět připravuje pro dospívající dívky oblíbený
týdenní kurz „Být sama sebou“. Tentokrát v termínu 27.-31.7. Pokud máte
doma dospívající slečnu a rádi byste jí pomohli, aby si udržela sebeúctu,
aby dokázala i v náročném období dospívání žít v souladu s Desaterem, pak
je to kurz právě "na míru".
Kurz je zaměřen na získání zdravého sebevědomí dospívajících
a uvědomění si svojí jedinečnosti, kdy etické hodnoty jsou předkládány
v souladu s morálním učením katolické církve.
Přihlášky a informace jsou na www.cenap.cz.
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Těšíme se na mladé slečny, které chtějí na sobě více pracovat.
Ludmila Lázničková
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Červen L. P. 2020
1. 6.
2. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.
6. 6.

7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30
7.00
18.00

8. 6.

8.00
9.30
11.00
18.30
7.30

9. 6.

18.30

10. 6.

7.30
18.30
18.30
18.30

7. 6.

11. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.

7.00
7.30
9.00
18.30
7.30

Památka Panny Marie, Matky církve
Na dobrý úmysl
Za Jana Kasala
Památka sv. Karla Lwangy a jeho druhů, mučedníků
Nové Dvory
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Za duchovní povolání
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Za rodiče Zárubovy a syna Karla
Za Jana Zacha, sourozence a duše v očistci
Žižkovo Pole
Slavnost Nejsvětější Trojice
Za Josefa Němce, vnuka Miloše Augustina a celý rod
Stříbrné Hory
Za farnost
Na dobrý úmysl
Za Vlastu, Jaroslava a Marii Mášovy, za rod Benců,
Kulhánků a Mášů
Za rodinu Tabaroni
Olešenka
Za rodiče Bencovy, dceru Marii a snachu Marii
Za Marii Kasalovou, manžela a sourozence
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Za Antonína Šrámka, syna Antonína a celý rod
Slavnost Těla a Krve Páně
Za farnost a město (průvod městem)
Za dar víry pro celou rodinu
Za dar života a zdraví
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16. 6.

18.30
7.30

17. 6.
18. 6.
19. 6.
20. 6.

19.00
18.30
18.30
7.00
18.00
8.00

21. 6.

22. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.

28. 6.
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9.30
11.00
11.00
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30

Za Márii Močubovou, sourozence, rodiče a duše
v očistci
Za Boženu Tománkovou, Květu Havlíčkovou
a Jarmilu Holubovou
Dolní Jablonná
Za dar víry pro celou rodinu
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Za P. Arnošta Jílka
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Na dobrý úmysl
Žižkovo Pole
12. neděle v mezidobí
Za Josefa a Marii Bořilovy, jejich děti, vnuka Lukáše
a celý rod
Za rodiče Holcmanovy, děti, celý rod a duše v očistci
Stříbrné Hory
Poutní mše sv. v České Jablonné
Za farnost
Za Miroslava Bukovského
Za Jana Musila

Česká Jablonná
Za rodiče Podrázských, syna Viléma a Pavlu
18.30
Šlérkovou a duše v očistci
18.30 Za Jiřího Strašila, rodiče a bratry
7.00
18.00 Žižkovo Pole
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
8.00 Za Marii a Václava Skálovy, jejich zemřelé děti
a duše v očistci
9.30 Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
18.30 Za farnost
(PŘIBYSLAVSKÁ POUŤ)
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na červen 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: Cesta srdce
Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce
nalezli životní východisko.
národní úmysl:
Za dar moudrosti pro studenty – ať pod ochranou bl. Hroznaty mladí
nacházejí pravý smysl života a nechají se vést Duchem Svatým.
farní úmysl:
Prosme za odvahu k přijetí skutečnosti a věrnost pravdě o Božím slitování,
na přímluvu sv. Jana.
úmysl kněze:
Ať je spojení s eucharistickým Ježíšem pro nás zdrojem obnovy
vzájemných vztahů.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně
Eva Bártová
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