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30. srpna 2020 | XX. ročník |září

Uprostřed tolika prchavých věcí nám Pán chce připomenout
to, co zůstane navždy: láska, protože „Bůh je láska“.
Papež František

Farní tábor |16.-21. srpna 2020
foto Marie Blažíčková

Slovo kněze

Pokoj a dobro
Vám všem, se kterými mohu v našem městě a farnosti prožívat ty
neobyčejné události obyčejných dní! Každý den se za vás všechny modlím
a mám velkou radost, když mě o modlitbu žádáte. Velmi rád skládám před
Boha spolu s vámi, co vás tíží. Prožíváme teď zvláštní dobu. Ale nebojte se,
hoďte svoji starost na Pána, On se postará. Půjdeme dál a budeme dělat co
dříve, samozřejmě s přihlédnutím k tomu, jaká bude situace. Každé setkání
je neopakovatelné, tak jak se stane. Věřím a těším se na všechno, co se
podaří. Ať už s rouškou nebo bez. Nakonec je na roušce snad i cosi
pozitivního. Nutí člověka dívat se na to nejkrásnější, co každý z nás nese na
tváři, to jsou naše oči. Umí se smát, umí vyprávět a povzbudit. S tím jistě
udělal zkušenost už biblický Mojžíš a Boží lid, ačkoli kvůli viru to tedy
nebylo. „Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory
desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem
září kůže na tváři. Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září
kůže na tváři, báli se k němu přistoupit. Ale Mojžíš je zavolal, i vrátili se
k němu Áron a všichni předáci pospolitosti a Mojžíš k nim promluvil. Potom
přistoupili všichni Izraelci a on jim přikázal všechno, o čem s ním Hospodin
mluvil na hoře Sinaji. Když k nim Mojžíš přestal mluvit, dal si na tvář závoj.
Kdykoli Mojžíš vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj,
dokud nevyšel. Pak vycházel, aby k Izraelcům mluvil, co mu bylo
přikázáno.“ Tak si budeme přát, abychom na sebe mohli hledět s nezakrytou
tváří. A kdyby to nebylo možné, pamatujme na oči!
P. Pavel Sandtner
Pastorační plán

Akce na září 2020
4. 9.
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19.30 setkání mládeže (13+) na faře

5. 9.
6. 9.
12. 9.
13. 9.
17. 9.
18. 9.

19. 9.

20. 9.

26. 9.
27. 9.
28. 9.

11.00 mše sv. v Utíně – žehnání polí
Poutní mše sv. v Olešence
od 9.00 prohlídka interiéru farního kostela v rámci
Přibyslavských slavností
19.30 setkání mládeže (18+) na faře
9.30 mše sv. na náměstí v rámci Přibyslavských
slavností (mimořádná sbírka na opravu soklu kostela)
19.30 setkání nad Biblí (s kávou a posezením)
16.00 setkání dětí připravujících se na 1. sv. přijímání
na faře (po mši sv. program na faře, snad i
s přespáním)
8.00 snídaně a dopolední příprava na nedělní slavnost
dětí na faře + oběd
13.30 nácvik liturgie s rodiči v kostele
14.00 zpověď dětí a rodičů (bude přítomen další kněz)
Odpolední program na farní zahradě.
9.30 mše sv. – 1 svaté přijímání
(po mši sv. krátké pozdravení na faře)
15.00 farní odpoledne na zahradě (otevřené všem
dětem a farníkům) – divadlo pro děti v podání Víti
Marčíka (představení Malý princ)
Sbírka na církevní školství
9.00 mše sv. v DPS
Přibyslavské Nocturno (program na str. 11)
Poutní mše sv. v Žižkově Poli
Poutní mše sv. ve Stříbrných Horách
18.30-21.00 svatováclavská adorace ve farním kostele

Návštěvy nemocných
Dle aktuálních ohlášek.
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Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Mimořádné sbírky
Vzhledem ke skutečnosti, že náklady na plánované akce jsou značné,
příspěvek Ministerstva kultury ČR nijak vysoký a došlo i k oslabení našich
dárců a sponzorů. Také kvůli výpadku prostředků způsobenému
dočasným uzavřením kostelů, si vás dovolím vás požádat o přispění do
mimořádných sbírek. Prostředky, které nyní aktuálně do konce roku chybí,
se pohybují po zahrnutí běžného i sbírkového účtu kolem 500-700 tisíc
korun. Rozpětí je dáno předpokladem příjmů, které lze těžko
předpovědět.
Termíny sbírek: 13. 9.; 4. 10.; 22. 11. a sbírky o Vánocích.

P. Pavel Sandtner

Výuka náboženství ve školním roce 2020-2021
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.+6.
7.-9.

Den
středa
úterý
úterý
čtvrtek
středa
úterý

Hodina
11.35 – 12.20
11.35 – 12.20
12.25 – 13.10
11.35 – 12.20
12.25 – 13.10
13.30 – 14.15

Vyučující
Lenka Omesová
Mgr. Leona Macková
P. Pavel Sandtner
Mgr. Ludmila Kachlíková
Mgr. Ludmila Kachlíková
P. Pavel Sandtner

Výuka náboženství začne od 21. září 2020.
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Papež František

Bůh nenechá zaniknout naše tělo v nicotě
(Angelus, 15. srpna 2020)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Když stanul člověk na
Měsíci, byla vyslovena věta, která
se stala slavnou: „Malý krůček pro
člověka, velký skok pro lidstvo.“
Lidstvo
vskutku
dosáhlo
historického úspěchu. Dnes však
slavíme nekonečně větší počin,
totiž Nanebevzetí Panny Marie.
Madona stanula v ráji, neodebrala
se tam jenom duchem, nýbrž
i tělem, cele sebou samou. Tento
krok drobné Nazaretské Panny byl
pro lidstvo velkým skokem vpřed.
Málo je platné procházet se po
Měsíci, nežijeme-li jako bratři na
Zemi. Avšak to, že jedna z nás
tělesně přebývá v Nebi, dává
naději nám: chápeme, že jsme
drahocenní, určení ke vzkříšení.
Bůh nenechá zaniknout naše tělo
v nicotě. S Bohem není nic
ztraceno! V Marii je dosaženo cíle,
a my máme před očima důvod,
proč putovat: nikoli proto,
abychom získávali tady dole věci,
které pominou, nýbrž abychom
získali tam nahoře vlast, která

potrvá navždy. A Madona je
hvězda, která nám ukazuje směr.
Ona šla první. Ona, jak učí koncil,
„září před putujícím Božím lidem
jako znamení jisté naděje a útěchy“
(Lumen gentium, 68).
Co nám radí naše Matka?
První, co říká v dnešním evangeliu
je: »Velebí má duše Pána« (Lk
1,46). Zvykli jsme si slyšet tato
slova, takže možná už nevnímáme
jejich smysl. Velebit znamená
doslova „činit velkým“, zveličovat. Maria „zveličuje Pána“,
nikoli problémy, které jí v té chvíli
také nechyběly, nýbrž Pána.
Kolikrát jen se však necháváme
zavalovat problémy a pohlcovat
strachem! Madona nikoli, protože
pokládá za primární životní
veličinu Boha. Odtud tryská
Magnificat, odtud se rodí radost,
nikoli z absence problémů, které
dříve či později přijdou, nýbrž rodí
se z přítomnosti Boha, který nám
pomáhá a je nám nablízku. Bůh je
totiž veliký, a shlíží především na
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nepatrné. Jsme jeho slabost lásky.
Bůh pozoruje a miluje maličké.
Maria se totiž pokládá za
nepatrnou a velebí „veliké věci“
(v.49), které jí učinil Pán. Jaké?
Především nenadálý dar života:
Maria je pannou a stane se
těhotnou, a také Alžběta ve svém
stáří čeká syna. Pán činí zázraky
s nepatrnými, s těmi, kteří se
nepovažují za velikány, nýbrž
dávají v životě prostor Bohu. On
prokazuje milosrdenství těm, kteří
Mu důvěřují, a povyšuje pokorné.
Maria za to Boha chválí.
A my se můžeme ptát:
nezapomínáme chválit Boha?
Děkujeme mu za veliké věci, které
učinil nám? Za každý den, který
nám dává, protože nás miluje
a vždycky nám odpouští; za jeho

laskavost? A také za to, že nám
daroval svoji Matku, za bratry
a sestry, které nám posílá do cesty,
za to, že nám otevřel Nebe?
Děkujeme za to Bohu, chválíme za
to Boha? Pokud zapomínáme na
dobro, srdce zakrňuje. Pokud však
jako Maria pamatujeme na veliké
věci, které činí Pán, pokud jej
alespoň jednou denně velebíme,
pak děláme velký krok vpřed.
Jednou za den říci: Velebím tě
Pane! Říci: Požehnán buď Pán, což
je drobná modlitba chval. Touto
drobnou modlitbou se srdce
rozšiřuje a radost zvětšuje. Prosme
Madonu, nebeskou bránu, o milost
začínat každý den pohledem
k nebi, k Bohu, a říkat Mu: Děkuji!
Jak říkají maličcí velikým: Děkuji.

Eliška Pometlová
Bůh nenechá zaniknout naše tělo v nicotě. Dostupné z
<https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31508> [cit. 2020-08-20]

Mikroblog o životě z víry

Je potrat špatný?

Kdykoliv se v médiích objeví zpráva o násilnické matce, která své
vlastní dítě ubila k smrti, všichni se shodnou na tom, že to je bez ohledu na
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dané okolnosti hrozný zločin. Pokud však jde těhotná matka na potrat,
protože z finančních nebo jiných důvodů dítě nechce, hodně lidí pokrčí
rameny.
V obou případech bylo usmrceno nevinné dítě, ať mu bylo deset nebo
tři měsíce rostlo v matčině lůně. Lidský život začíná početím, kdy je
vajíčko jeho matky oplodněno otcovou spermií. Pokud rodiče záměrně
udělají něco, co vývoj jejich dítěte naruší a způsobí jeho smrt, bez ohledu
na to jak brzy po početí, své dítě zabíjejí. Je to naprostý opak toho, co si
dítě od svých rodičů zaslouží: péči, ochranu a výživu.
Potrat
Někdy se těhotenství přeruší samovolně bez cizího zapříčinění.
Matčino tělo pak vyloučí embryo samovolným potratem. I když je to
smutné, samovolný potrat se objevuje přirozeně, když se v těhotenství děje
něco vážného. To se velmi liší od záměrného potratu, který je vyvolaný
úmyslně. Když vidíš, jaký zármutek mohou rodiče, obzvláště matka, cítit
při samovolném potratu, můžeš o něco lépe pochopit nelidskost potratu.
Ježíš řekl: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá“.
Musíme vzít tuto větu vážně. Náš Bůh je Bohem života. Páté přikázání říká
„Nezabiješ“. Každý člověk má právo na život, bez ohledu na svůj věk.
Proto církev potrat za všech okolností odmítá.
Osudná zástěrka
Potratový průmysl a lidová kultura hovoří způsobem, který skrývá
skutečnost, že potraty zabíjejí nevinnou lidskou bytost. Termíny jako
„přerušení těhotenství“ nebo „plod početí“ jsou běžné. Technicky nejsou
nesprávné, ale jsou zavádějící, když nahrazují běžný jazyk, který používáme,
když mluvíme o nenarozených dětech, a dehumanizují je tak. Blahoslavená
Matka Tereza jednou řekla, že potrat je dvojitá vražda: nezabíjí jenom to dítě,
ale také svědomí matky. Rozhodnutí jít na potrat se často provádí velmi
rychle a chladnokrevně. Mnohem častěji je však toto rozhodnutí se svými
závažnými a nezvratnými důsledky mučivou zkušeností.
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Následky rozhodnutí
Mnoho žen, které podstoupily interrupci, trpí pocitem viny,
zármutkem a depresemi. Někdy je prvním pocitem po potratu úleva, že
problém se vyřešil, ale později, někdy až po letech, se může objevit lítost.
A nedá se už udělat nic, aby se život dítěte vrátil. Tato bolest může být až
nesnesitelná. Bůh naštěstí odpouští těm, kteří litují toho, co udělali. Mnoho
žen získalo po potratu milosrdenství a uzdravení ve svátosti smíření.
Potrat (interrupce) je úmyslné zabití lidské bytosti v lůně ženy. Je to velké
provinění & je nutné jej za všech okolností odmítnout.
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 376-377)
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.

.
Fotogalerie

Přífarní tábor
20.-24. 7. 2020
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Pozvánky, nabídky

Od „lípy k břízkám“
V sobotu 5. 9. se bude konat – s následným přátelským posezením
a pohoštěním – v 11.00 mše svatá u Božích muk v Utíně.

(snímek z minulého roku, foto Stanislav Močuba)

Srdečně zvou farníci z Utína

Nocturno 2020
26. září 2020 – farní zahrada – start 15.00 – vstupné dobrovolné
Zvíře jménem Podzim, Matěj Ptaszek, Honza Pták,
Jana Vébrová, Vilémova kapela,
roušky s sebou
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Základní výčet pro letošní ročník festivalu Přibyslavské Nocturno:
•

Zvíře jménem Podzim, orchestr složený z hudebníků, přátel, členů
blízkých kapel. Kapela, která se potkala na cestě podzimem. Má až
18 hlav. Váží skoro tunu. Absorbovalo celého Kittchena, Aid Kida,
Spomenika a 27, půlku Kieslowski, Calm Season, MANU i
Půljablkoně, třetinu Obří broskve a MaTeMata.
Celý projekt stojí za úsilím Jakuba Königa, který si vybral opravdu
citlivé a šikovné spoluhráče. Právě díky nim si může dovolit volně
přecházet z folkové jednoduchosti do barokně členitých
ornamentů, plných funkčních elektronických prvků, aniž skladby
sklouzávají do laciné vykonstruovanosti.
www.zvirejmenempodzim.cz
•

Matěj Ptaszek bude vyprávět o své životní etapě, kdy žil v Jižní
Americe, vtipně, dojemně se spoustou hloubavých glos
zachycujících realitu života v prostředí, v němž se v nádherné
přírodní scenérii snoubí lidskost i nenávist, dobrosrdečnost i
násilí, historie i moderní svět.
https://m.facebook.com/matej.ptaszek
•

Jana Vébrová je hodně svérázná a osobitá písničkářka z Lužických
hor. Právě ona "vykořeněnost" tamějšího kraje a nula procent
folklóru ji asi donutily najít si svůj vlastní, na české scéně
nevídaný způsob pěveckého projevu, nikde neškolené hry na
akordeon a skladebnosti jejích písní. V tomto je naprosto
originální, neovlivněná a mimočasová. Svoji každou píseň se snaží
vystavět novým, neopakovatelným způsobem.
@ http://janavebrova.com
•

Vilémova kapela se sestává ze čtyř dobrosrdečných hochů. Příliš
nemluví, raději za sebe nechávají hovořit činy. Dalo by se tak říci,
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že se jedná o Vilémovu kapelu činu. Debutová deska nese název
Yorkshire nebude stát v koutě!
vilemovakapela.cz
Přijďte, užijte si sobotní podvečer, těšíme se na vás.
Srdečně zvou pořadatelé

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Září L. P. 2020
31. 8.
1. 9.
2. 9.

7.30
18.30
7.30
18.30

3. 9.
4. 9.

18.30
18.30
18.30

5. 9.
18.00
8.00
6. 9.

7. 9.
8. 9.
12

9.30
11.00
11.00
7.30

Za rodinu Pruknerovu a Močubovu
Za zemřelou Antonii Říhovou
Na dobrý úmysl
Nové Dvory
Památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve
Za duchovní povolání
Za Alenu a Jiřího Novotných
Za rodinu Coufalovu, Vlčkovu a živé i zemřelé
z těchto rodů
Žižkovo Pole
23. neděle v mezidobí
Za Miloslava a Věru Bukovské, syna Miloslava,
rodiče, sourozence Helenku a Elišku, celý rod
a duše v očistci
Za Marii a Jana Němcovy, syna Václava, živé
i zemřelé z obou rodů
Olešenka – pouť
Stříbrné Hory
Za farnost
Svátek Narození Panny Marie

18.30
9. 9.
10. 9.
11. 9.

7.30
18.30
18.30
18.30

12. 9.

18.30

13. 9.

8.00
9.30

14. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.
18. 9.
19. 9.
20. 9.
21. 9.
22. 9.
23. 9.
24. 9.

Za Věru Martínkovou, syna Jindřicha, Hanu Petrovou
a celý rod
Olešenka
Za Luboše Havlíčka
Jméno Panny Marie
Za rodiče Štefovy, živé i zemřelé z obou rodů a duše
v očistci
24. neděle v mezidobí
Za rodinu Hladíkovu, Šmidrkalovu a Grubauerovu
Mše sv. na náměstí za farnost a město (Přibyslavské
slavnosti)
Svátek Povýšení svatého Kříže

7.30
18.30
7.30
19.00
18.30
18.30
18.00
18.30
8.00
9.30

Památka Panny Marie Bolestné
Na dobrý úmysl
Památka sv. Ludmily, mučednice
Dolní Jablonná
Za Ludmilu a Františka Pometlovy, jejich rodiče
a sourozence
Za rodiče Křížovi, syna Václava a jeho ženu
Žižkovo Pole
Za farnost
25. neděle v mezidobí
Za P. Václava Konfršta
Za rod Klusáčků a Dvořáčků
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

7.30
18.30
7.30
18.30
18.30

Památka sv. Pia z Pietralciny, kněze
Na dobrý úmysl
Česká Jablonná
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25. 9.
26. 9.
27. 9.

28. 9.
29. 9.
30. 9.
1. 10.
2. 10.
3. 10.

4. 10.

18.30
18.30

Za Václava a Františka Pometlovy a duše v očistci
Za farnost
26. neděle v mezidobí
8.00 Za rodinu Mokrých a Roseckých
9.30 Za P. Karla, rodiče, sourozence a synovce
11.00 Žižkovo Pole – pouť
11.00 Stříbrné Hory – pouť
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona
českého národa
8.00 Za rodiče Beranovy a vnuka Josefa
9.30
Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
18.30 Za farnost
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
7.30 Za rodiče Rázlovy, syna a dvě snachy
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny
a učitelky církve
18.30 Za duchovní povolání
Památka sv. andělů strážných
18.30 Za Vladimíra Omese a celý rod
18.00 Žižkovo Pole
18.30 Za Břetislava Šmída, celý rod a duše v očistci
27. neděle v mezidobí
8.00 Za živé i zemřelé z rodu Zábranových
9.30 Za rodiče Doležalovy, Pazourovy, Josefa Pazoura
a Zdenka Myslivce
11.00 Stříbrné Hory
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na září 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: Úcta ke zdrojům planety
Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny
spravedlivě a ohleduplně.
národní úmysl:
Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava
politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.
farní úmysl:
Za žáky a studenty, aby dobře zvládli obtíže spojené s dobou.
úmysl kněze:
Za všechny, kteří mají obtíže se zaměstnáním a obživou pro sobě svěřené
osoby.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně
Eva Bártová
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