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Marie, Matka, která pečovala o Ježíše, se s mateřskou
náklonností a bolestí stará také o tento zraněný svět.
Papež František

První svaté přijímání divadlo|20. září 2020
foto Pavel Sandtner

Slovo kněze

Uzly, zrnka a provázky
Měsíc říjen je měsícem modlitby Růžence. Provázek se zrnky, který
nám slouží k uskutečnění této modlitby jako vnější nástroj, je symbolický.
Vytváří obrazně spojení dramatických událostí života Krista a těch našich.
Posouváme korálky mezi prsty a ony protékají jako čas, který propojujeme
s Boží věčnou přítomností. A to i když se modlíme s rouškou… I tu roušku
spojujeme s příběhem Páně, můžeme přitom myslet na roušku Veroničinu,
která ulevila Kristu v bolestech, nebo na pohřební plátna, do kterých bylo
zavinuto jeho tělo. Rouška tu zůstává jako prostředek ke službě druhým.
Snad jejím nošením prokazujeme službu druhým i my. Budoucnost se před
námi rýsuje v dosti rozpitých obrysech.
Ten provázek naděje, který by spojil naše těžkosti s vítězstvím Krista
(právě v bezmoci kříže), moc potřebujeme. Maria nám byla dána za matku
právě v okolnostech Ježíšovy smrti a utrpení. Ona nám může pomoci navázat
nit spojení s Bohem, aby se toto spojení stalo pro náš život nosným.
I v této zvláštní době. Abychom při všech těžkostech podrželi v mysli,
že nejvzácnější cesta, kterou jde v životě jít za všech okolností, je cesta lásky.
A po ní nás Ježíš provede čímkoli. Nemusíš mít peníze, nemusíš být zdravý,
můžeš mít „smůlu“, ale snad vždycky můžeš mít rád a nechat se mít rád. To
je cesta, kterou nabízí Bůh. Na ní získává smysl všechno, pokud se to propojí
s úsilím lásky. Právě když nemohu nic, milovat ještě můžu, v tom gestu na
kříži, kdy Kristus nabízí svou bezmoc Bohu a zachraňuje mnohé. Maria nás
zve k přátelství s Kristem, jako matka dává svým dětem to nejlepší, co zná.
Nebojme se. A v době, která přeje nevraživosti, se na druhé dívejme zpříma
a s milosrdenstvím.
Zvu vás k modlitbě Růžence na první sobotu před ranní mší svatou,
která bude v 7.30. Snad při každé první sobotě, která je zasvěcena mariánské
úctě. Začneme se modlit v 6.50.
P. Pavel Sandtner
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Pastorační plán

Akce na říjen 2020
Všechny plánované akce mohou být zrušeny nebo přesunuty podle
epidemiologické situace v regionu! Sledujte prosím aktuální ohlášky.

4. 10.

Mimořádná sbírka na sokl kostela (váže se k veřejné
sbírce)

6. 10.

16.30-18.00 setkání dětí od předškolních do 2. třídy
a od 3. třídy a starších každé úterý v lichém týdnu

9. 10.
10. 10.
13. 10.
15. 10.
16. 10.
17. 10.
20. 10.
22. 10.
23. 10.
23.-25. 10.
30. 10.
31. 10.

15.30 setkání scholičky
19.30 setkání mládeže (18+) na faře
17.00-19.00 setkání misijního klubka na faře
19.30 modlitby otců na faře
15.30 setkání scholičky
19. 30 setkání mládeže na faře
19.30-21.00 adorace v kostele
16.30-18.00 setkání dětí od předškolních do 2. třídy
a od 3. třídy a starších každé úterý v lichém týdnu
19.30 biblická hodina na faře
15.30 setkání scholičky
Duchovní obnova manželů ve Slavoňově
15.30 setkání scholičky
Jednodenní výlet pro mládež

Návštěvy nemocných
Dle aktuálních ohlášek či osobní domluvy.
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Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Výstava betlémů
Nad výstavou betlémů se letos vzhledem k indispozici organizátorů vznáší
otazník. Pokud by se našel někdo, kdo by si případný program, třeba
i zkrácený, vzal na starost, ať se přihlásí. Pokud ne, pravděpodobně se letos
výstava neuskuteční.
Veřejná sbírka
V roce 2020 provedeme práce na soklu za 1 492 430 Kč. Cílová částka,
kterou bychom rádi v roce 2020 shromáždili na sbírkovém účtu, je
1 000 000 Kč. Podíl farnosti po odečtení příspěvku Ministerstva kultury ČR
a města Přibyslav je 1 143 187 Kč. Stav účtu je k 10. 9. 2020 155 293 Kč.
Rádi bychom vám touto cestou poděkovali za vaši podporu, pokud jste v
minulosti jakýmkoli způsobem do veřejné sbírky přispěli. Na dar je možné
vystavit potvrzení pro úlevu daně z příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Pokud byste byli ochotni nám pomoci, můžete
přispět na účet č. 5528414319/0800 nebo v hotovosti do pokladničky. Je
možné se sejít i osobně. V tom případě prosíme o zkontaktování.

Obnova manželů
Pokud nám to okolnosti doby dovolí, rád bych manželům nabídl možnost
pookřát a duchovně se obohatit v prostředí Orlického podhůří nedaleko
Nového Města nad Metují v termínu 23.-25. 10. Je zde dům s 12 dvoulůžky
a kuchyní. Rád bych vás pozval a připravil víkendový pobyt pro manžele
s modlitbou, mší svatou, adorací, několika přednáškami a procházkou.
Cena za osobu a noc je 280 Kč (s vlastním povlečením 260 Kč). Plus jídlo,
které bychom si částečně vařili sami, částečně se dá objednat v nedalekém
hotelu. Zájemci prosím piště na fara.pribyslav@seznam.cz nebo volejte
774 928 766 (Eva Bártová) do neděle 18. října.

P. Pavel Sandtner
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Papež František

Boží jednání je víc než spravedlivé
(Angelus, 20. září 2020)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Dnešní evangelium (srov. Mt
20,1-16) vypráví podobenství
o dělnících, kteří jsou v průběhu
dne hospodářem povoláni, aby
pracovali na jeho vinici. Tímto
příběhem nám Ježíš ukazuje
překvapivý
způsob
Božího
jednání, představovaný dvojím
přístupem
hospodáře,
který
povolává a odměňuje.
Prvním
postojem
je
povolání. Pán vinice pětkrát během
dne vychází na náměstí, aby najal
dělníky k práci na svojí vinici:
v šest hodin, v devět, ve dvanáct,
ve tři a v pět odpoledne. Působivý
je obrázek tohoto hospodáře, který
několikrát za den vychází ven, aby
hledal dělníky pro svoji vinici.
Hospodář představuje Boha, který
povolává všechny a povolává
neustále. Takto jedná Bůh i dnes:
nadále volá kohokoli a kdykoli,
aby nabídl práci na svém
království. Takový je Boží styl,
který jsme povoláni přijmout
a napodobit. Bůh nezůstává

uzavřen ve svém světě, ale neustále
„vychází“, stále vychází hledat
nás, není odloučený. Bůh vychází
hledat lidi, protože ze svého plánu
lásky nechce vyloučit nikoho.
Také naše komunity jsou
povolány vycházet z nejrůznějších
možných
„ohraničení“,
aby
nabízely všem slovo spásy, kterou
nám přinesl Ježíš. Je třeba se
otevřít horizontům života, jež
nabízejí naději těm, kdo obývají
existenciální periferie a dosud
nezakusili nebo ztratili sílu a světlo
ze setkání s Kristem. Církev má
jako Bůh stále vycházet. Pokud
církev nevychází, roznemůže se
spoustou nešvarů, které máme
v církvi. A proč jsou v církvi tyto
choroby? Protože nevychází. Je
pravda, že vycházením vzniká
nebezpečí úrazu. Lepší je však
církev,
která
havaruje
při
vycházení, tedy hlásání evangelia
než církev stonající uzavřeností.
Bůh vždycky vychází, protože je
Otcem, protože má rád. Církev si
má počínat stejně: stále vycházet.
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Druhý postoj hospodáře,
který představuje Boha, je jeho
způsob odměňování dělníků. Jak
odměňuje
Bůh?
Hospodář
s prvními dělníky přijatými ráno
smluvil »denár« (v.2). Těm, kteří
se přidali potom, řekl: »Dám vám,
co bude spravedlivé« (v.4). Na
konci dne pán vinice nařídí dát
všem stejnou odměnu, tedy jeden
denár. Ti, co pracovali od rána, se
rozhořčili a reptali proti hospodáři,
ale on trvá na svém: chce dát
maximální odměnu všem, i těm,
kteří přišli poslední (vv. 8-15). Bůh
platí vždycky maximum, neplatí
polovičatě. Platí všechno. A tady je
zřejmé, že Ježíš nemluví o práci
a její spravedlivé odměně, což je
jiný problém, nýbrž o Božím
království a dobrotě nebeského
Otce, který neustále vychází, zve
a platí maximum všem.
Tak totiž jedná Bůh: nehledí
na čas a na výsledky, nýbrž na
ochotu a velkorysost těch, kteří se
dávají do Jeho služeb. Jeho jednání
je víc než spravedlivé v tom
smyslu, že přesahuje spravedlnost

a projevuje se v Milosti. Všechno
je milost. Naše spása je milost.
Naše svatost je milost. Obdařuje
nás darem Milosti víc, než
zasluhujeme. Kdo uvažuje lidskou
logikou, tedy na základě zásluh
získaných svojí dovedností, stává
se z prvního posledním. Říká si:
„Já jsem se tolik napracoval, tolik
jsem pro církev udělal, a platí mi
stejně jako tomu, kdo přišel
poslední...“ Pamatujme, kdo byl
prvním kanonizovaným světcem
v církvi! Dobrý lotr. „Ukradl“
Nebe v poslední chvíli svého
života. Toto je Milost, takový je
Bůh i k nám všem. Avšak ten, kdo
se pokorně svěřuje Otcovu
milosrdenství, stává se – jako
dobrý lotr – z posledního prvním
(srov. v.16).
Nejsvětější Maria ať nám
pomáhá vnímat každý den radost
a úžas z toho, že jsme Bohem
povoláni pracovat pro Něho, na
Jeho poli, kterým je svět, na Jeho
vinici, kterou je církev; a mít jako
jedinou odměnu Jeho lásku,
Ježíšovo přátelství.
Eliška Pometlová

Boží jednání je víc než spravedlivé. Dostupné z
< https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31670> [cit. 2020-09-26]
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Život ve farnosti

Farní tábor v Brtnici 2020
Již po páté se farní tábor konal v Brtnici, tento rok to bylo ale jiné,
protože poprvé rodiče děti na tábor přivezli sami, předchozí roky, jsme na
tábor jezdili společně. Tábor se konal od 15. do 21. srpna. A já doufám a
pevně věřím, že si ho děti užily i letos. Tento rok se tábor nesl v duchu
Avengers (ne všichni téma znali, ale i přesto jsme to všichni zvládli),
společně jsme hráli hry, modlili se (za vše, co se týkalo duchovní stránky,
bych chtěla poděkovat panu faráři Pavlu Sandtnerovi, který si pro děti
připravil krásnou adoraci, zamyšlení a mši svatou v přírodě), zpívali jsme
společně táborovou hymnu, pro děti, které šli k 1. sv. přijímání, byl
připraven i program přímo pro ně. I přesto, že tento rok byl tábor v ohrožení
ohledně „koronavirové“ situace, jsem ráda, že se uskutečnil a že vše
dopadlo dobře, protože je mým posledním 😊. Nikomu se nic nestalo a
všichni jsme se ve zdraví vrátili domů. 😊
Chtěla bych poděkovat všem vedoucím, kteří se mnou na tábor
jezdí/jezdili, ne vždy jsem byla milá a hodná 😊, ale ne vždy to je možné.
Chtěla bych poděkovat i dětem, které na tábor jezdily, doufám, že si tábor
vždy užily a byly spokojené. Ale hlavně bych chtěla poděkovat vám,
rodičům, kteří děti s námi na tábor posíláte, dodává nám to odvahu a sílu
tábor pořádat i v dalších letech.
Měla jsem možnost tábor pořádat 10 let a věřte, že ač to nebylo vždy
jednoduché, tak jsem za to vděčná, a tábory jsme si vždy užili i my vedoucí.
A nyní už předávám „štafetu“ dál.
Děkuji všem za podporu a modlitby, bez kterých by se to vše neobešlo.
Za kolektiv vedoucích Maruška Blažíčková
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Fotogalerie

Farní tábor
15. – 21. 8. 2020
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foto Marie Blažíčková
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Mikroblog o životě z víry

Co když je žena znásilněná,
nechce mít dítě nebo je nemocná?
Právo na život je tím prvním a nejdůležitějším právem. Většina lidí
souhlasí s tím, že dítě má svá práva dokonce ještě předtím, než se narodí.
V některých případech se však zdá být téměř nelidským chránit práva
nenarozeného dítěte, když to jeho matce může způsobit bolest, zármutek
a utrpení. Situace popisovaná v následujícím odstavci se naštěstí nestává
příliš často.
Znásilnění
Mnoho lidí je přesvědčených, že by ženě, která byla znásilněná,
nemělo bránit v tom, aby šla na potrat. Znásilnění je skutečně strašlivý
zločin. Násilník agresivně zneužije druhou osobu k získání něčeho, co mu
může být pouze dobrovolně darováno z lásky. Je proto pochopitelné, že
žena, která otěhotní poté, co byla znásilněná, zvažuje interrupci. Stalo se jí
něco strašného a dítě, které v ní roste, jí to neustále připomíná. Potrat je
však také násilný čin. Nesmíme myslet pouze na hrůzy spojené se
znásilněním, ale také na ty, které jsou spojené s potratem. Dítě žádnou vinu
nenese. Jak může jeho zabití potrestat zločin násilníka? Jak matka, tak dítě
jsou nevinní. Oba si zaslouží péči a podporu. A pokud se matka rozhodne
dát dítě k adopci, mělo by se jí dostat pomoci, kterou potřebuje, aby to
mohla udělat.
Lítost
Někdo může mít pohlavní styk s druhou osobou dobrovolně,
a později toho litovat. Pokud takové setkání vyústí v těhotenství, otec
a matka možná nebudou chtít své dítě na svět přivést. Možná jsou oba velmi
mladí, možná se žádný z nich nedokáže z jiných důvodů o dítě postarat
nebo v tom byla žena ponechaná, aby se s tím vypořádala sama. Ale i v této
situaci musíme vzít v úvahu skutečnost, že dítě už existuje a má, jako každá
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lidská osoba, právo žít. Společnost by měla pro dobro všech rodičům
pomáhat, aby své děti nezabíjeli. Matka potřebuje podporu, aby mohla dítě
porodit a pak ho možná dát adoptivním rodičům, pokud je to nejlepší
alternativa. Naštěstí existují organizace, některé jsou spojené s církví, které
mohou mladým matkám v takové situaci poskytnout pomoc. Interrupce
není nikdy nevyhnutelná! Neplánované a zpočátku nechtěné dítě je stále
důležitým členem lidské rodiny.
Život matky v ohrožení
Velmi těžká situace nastává tehdy, když těhotenství ohrožuje život
matky. Výchozím bodem pro jakékoli řešení v této situaci je úcta k životu
obou – matky i dítěte. Musí se vynaložit snaha pro záchranu obou životů
a neobětovat jeden život kvůli tomu druhému. Ani matka, ani dítě nemůžou
být úmyslně a přímo zabiti pro dobro toho druhého. Pokud by však
například vyjmutí zasažené dělohy zachránilo matku, pak by tento zákrok
byl morální, i když by dítě při tom zemřelo, pokud by smrt dítěte nebyla
zamýšlená. Existují matky, které za cenu svého vlastního života
dobrovolně a statečně rozhodnou vzdát se během těhotenství léčby, aby
mohly zachránit své nenarozené dítě.
Když přijde na tato vážná rozhodnutí, skutečně potřebujeme Boží
pomoc. Každé rozhodnutí musí být vždycky založeno na jeho lásce ke
každému člověku.
Znásilnění je hrozný zločin. Těhotenství může někdy přijít v nevhodnou
dobu. Nenarozené dítě má právo žít, stejně jako jeho matka!
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 380-381)
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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Oznámení

Plnomocné odpustky už před 1. listopadem
Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé
době od 1.11. do 8.11., mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25.10.
do 1.11.
Apoštolská penitenciárie dne 11. 1. 2020 (Prot. N. 4/20/I) prodloužila
na žádost ČBK své dovolení z 8. 8. 2012 (Prot. n. 79/12/I), na jehož základě
věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše
v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.
Toto dovolení se uděluje na následujících sedm let, tedy do roku 2026.
Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou
následující: (1) daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně
se pomodlit za zemřelé (3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4)
v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.
+ Mons. Jan Graubner
předseda České biskupské konference
Říjen, měsíc modlitby růžence

Modlitba růžence s rádiem Proglas
Na rádiu Proglas se můžete připojit k modlitbě růžence každý den kromě
neděle.
V pondělí a ve středu se v 18.00 do studií rádia Proglas přicházejí modlit
jednotlivá společenství.
V úterý, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu se k modlitbě Živého růžence
můžete připojit i vy mezi 22.30 a 23.00 na telefonním čísle 543 217 242.
Eliška Pometlová
Informace dle webových stránek rádia Proglas. Dostupné z
< https://slovo.proglas.cz/duchovni/modlitba-ruzence/> [cit. 2020-09-27]
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Říjen L. P. 2020
5. 10.

7.30

6. 10.

18.30

7. 10.

7.30
18.30
18.30
18.30
18.30

8. 10.
9. 10.
10. 10.

8.00
11. 10.
9.30
12. 10.
13. 10.
14. 10.

7.30
18.30
7.30
18.30

15. 10.
16. 10.
17. 10.

18. 10.

18.30
18.30
18.00
18.30
8.00
9.30

Za MUDr. Jiřího Procházku rod z obou stran a duše
v očistci
Památka Panny Marie Růžencové
Nové Dvory
Za Jana Prchala a duše v očistci
Za Jiřího Matouška
Za Vladimíra Zacha a jeho vnuky Romana a Martina
28. neděle v mezidobí
Za Josefa Doležala, rodiče, sestru, Josefa Landsmana
a duše v očistci
Za Františka a Blaženu Vencovy a Blanku
Klementovou, živé i zemřelé těchto rodů
Za farnost
Za uzdravení nemocné
Olešenka
Památka sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve
Za rodinu a živé i zemřelé kamarády
Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
Památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
Žižkovo Pole
Za Viléma Podrázského, rodiče z obou stran a duše
v očistci
29. neděle v mezidobí
Na poděkování za dar života a za všechnu Boží lásku
a milosti
Za Lukáše Lehrla
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19. 10.
20. 10.
21. 10.
22. 10.
23. 10.

11.00
7.30
18.30
7.30
19.00
18.30

24. 10.

18.30
18.30

25. 10.

8.00
9.30

26. 10.
27. 10.

7.30
18.00

28. 10.

7.30
18.00

29. 10.

18.00

30. 10.

18.00

31. 10.

17.00
18.00

1. 11.

8.00
9.30
11.00

Stříbrné Hory
Za farnost
Za rodinu Novotnových, Marii Vábkovou a celý rod
Dolní Jablonná
Za všechny živé i zemřelé z Keřkova
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Za Miluši a Františka Matějkovy a celý rod
Za farnost
30. neděle v mezidobí
Za Zdeňka Dvořáka a duše v očistci
Za Marii a Josefa Kasalovy a živé i zemřelé z obou
rodů
PŘECHOD NA ZIMNÍ ČAS (3.00 → 2.00)
Za doktora Otakara Kohouta a manželku Ludmilu
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Česká Jablonná
Za zemřelého Jana Vlčka, celý rod Vlčkových,
Palendalových a Novotných
Svátek výročí posvěcení katedrály Svatého Ducha
Za Miloslava Kasala, za živé i zemřelé členy rodiny
Valáškovy a Kasalovy
Žižkovo Pole
Za farnost
Slavnost Všech svatých
Za Marii Smejkalovou, manžela, dceru a vnučku
Za živé i zemřelé z rodu Dostálových a Dočekalových
Stříbrné Hory
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na říjen 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: Misijní poslání laiků v církvi
Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na
odpovědnosti v církevních institucích.
národní úmysl:
Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením
podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.
farní úmysl:
Za obrácení české společnosti, požehnání pro politiky a mír ve světě.
úmysl kněze:
Za uzdravení nemocných a útěchu pro trpící
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně

Eva Bártová
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