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Jako věřící si všichni musíme uvědomit, že láska je na prvním
místě: láska nesmí být nikdy ohrožena a největší nebezpečí
spočívá v tom, že přestaneme milovat.
Papež František

První svaté přijímání|20. září 2020
foto Michal Novotný

Slovo kněze

Setkání s Pánem
Milá farní rodino!
V listopadu myslíváme na naše zemřelé. Na role, které zaujímali
v našich rodinách, životních příbězích. Myslíme na místa, která jim
připravil Bůh ve svém věčném scénáři. Na místa, která připravil i nám. Na
setkání s nimi v bližší či vzdálenější budoucnosti. Na setkání s Bohem, ke
kterému směřuje celé drama života na zemi.
S trochou nadsázky jde jen o první jednání, to nejkratší v celém
příběhu. Zároveň nejdůležitější pro jeho pokračování. Zahrnuje naše trvání
od narození do smrti.
Druhé dějství se otvírá ve smrti a stavu, v němž se připravujeme na
bezprostřední setkání s tím, který je Láskou.
Třetí dějství otvírá nekonečnou a zároveň nevyčerpatelnou kapitolu,
v níž poznáváme Tajemství, a s každým poznáním roste naše štěstí. A láska
k těm, kteří putují s námi, ať už na zemi, či v nebi. Dojdeme vzkříšení těla
na konci věků. Toto drama už nekončí, na rozdíl od předchozích.
Snažíme se první jednání zvládnout tak, aby ta delší část příběhu byla
pro všechny věčným potěšením. V druhém si vzájemně prospíváme. Co jsme
nedokázali v životě a čím jsme byli pokřiveni, pomáhají nám po smrti
narovnat živí. A když projdeme očistným procesem, na prahu třetího jednání
prosí spasené duše zase za nás živé. Abychom živí i ti, co byli mrtví, společně
povstali k životu v blízkosti věčné Lásky Otce i Syna i Ducha Svatého.
Odpustky, tedy prominutí časných trestů za hříchy, získáváme duším
zemřelých – letos výjimečně po celý listopad – skrze modlitbu a úkony,
které církev předepisuje. Podílíme se tak na narovnání pokřivenosti, kterou
si zemřelí nesou s sebou. A sami již nemohou nic dělat. Nejde o odpuštění
věčných trestů za hříchy, to může jen Bůh. Ani neobcházíme rozhodnutí
žádného člověka pro nebo proti Kristu. Pokud se ale rozhodl pro, jde o
zástupnou oběť, kterou přispíváme zemřelým, aby dorostli své původní
krásy a velikosti.
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Základním kamenem je milost posvěcující (stav přátelství s Bohem).
Pokud je narušená těžkým hříchem a není z nějakých důvodů možné
přijmout svátost smíření, povězte Bohu o tom, jak moc byste chtěli. Jak
moc je vám líto, že v sobě nesete překážku. A že prosíte, aby vám odpustil.
A v příhodné době o zpověď požádejte. On je milosrdný a přijme to. Dále
svaté přijímání. To je dnes také složitější. Můžete ho nahradit vzbuzením
upřímné touhy po Kristu a modlitbou duchovního přijímání v kancionále.
Přijmout pak, jak to bude možné, můžete Eucharistii přijmout. Přesnější
výčet podmínek v případě zůstávání doma v důsledku pandemie, naleznete
v popise papežského úřad níže.
K získání dober pro zesnulé můžete využít i sledování online
bohoslužby z našeho farního kostela na YouTube 1. 11. v 9.30 hodin
a 2. 11. v 18.00 hodin. Na památku všech zemřelých bude virtuálně
připojena i předtočená modlitba na hřbitově. Na kabelové TV potom ze
záznamu o den později. Tedy 2. 11. v 18.00 a 3. 11. v 18.00.
Modlím se za vás a dá-li Bůh, budu vám dále k dispozici k čemu
budete potřebovat. Jsem připraven k telefonickým rozhovorům
i poskytování individuálního prostoru pro poskytování duchovní péče na
faře. Individuálně je možné se domluvit i na návštěvě u vás. Vládní nařízení
pamatují na duchovní péči podobně jako na zdravotní a sociální. Prosím
jen o telefonickou domluvu (605 727 555).
P. Pavel Sandtner

Život církve

Možnost získat dušičkové odpustky
Apoštolská penitenciárie na žádost České biskupské konference
prodloužila dovolení, aby věřící mohli získat plnomocné odpustky pro duše
zesnulých již týden před dušičkami. Kromě toho Apoštolská
penitenciárie z pověření papeže Františka umožnila letos získat
plnomocné odpustky pro duše zesnulých po celý listopad.
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1. Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s návštěvou
kostela, je letos možné získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní
volby. V daný den
- návštěva kostela nebo kaple,
- modlitba Otčenáš,
- modlitba Věřím,
- modlitba na úmysl Svatého Otce,
- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
- svaté přijímání; a v okruhu těchto dní svátost smíření.
2. Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do
8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos možné získat
kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. V daný den
- návštěva hřbitova,
- modlitba za zesnulé,
- modlitba na úmysl Svatého Otce,
- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
- svaté přijímání a v okruhu těchto dní svátost smíření.
3. Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa)
mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie.
- v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov,
- zříci se jakéhokoli hříchu,
- vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za
Svatého Otce jakmile to bude možné,
- pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma)
nebo vykonat skutek milosrdenství spojený s obětováním svých
těžkostí Bohu.
Eva Bártová
Zdroj: bihk.cz. Dostupné z
<http://www.liturgie.cz/clanky/a/dusickove-odpustky-prehledne> [cit. 2020-10-28]
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Pastorační plán

Akce na listopad 2020
Na měsíc listopad budeme ve farnosti akce oznamovat v týdenním
předstihu. Vzhledem k platným omezením budou mše svaté v neděli v 9.30
hodin pravidelně přenášeny v reálném čase přes YouTube – studio
Baptista. Odkaz bude umístěn na farních stránkách a na Facebooku. Ze
záznamu pak budou bohoslužby i na kabelové televizi vždy v pondělí
v 18.00.
Bohoslužba za zemřelé se bude sloužit v pondělí 2. 11. v 18.00 hodin
a bude přenášena online. Ze záznamu v kabelové televizi bude ke shlédnutí
v úterý 3. 11. v 18.00. Ostatní bohoslužby budou s vašimi úmysly slouženy
bez účasti lidu v blíže neurčenu hodinu (dám přednost aktuálním potřebám
lidí a bohoslužbu si vždy naplánuji v příhodném čase). Pravidelně je ještě
přenášena online adorace na YouTube – studio Baptista každou sobotu
od 19.30 hodin.
P. Pavel Sandtner

Papež František

Evangelium není rezervováno vyvoleným
(Angelus, 11. října 2020)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Podobenstvím o svatební
hostině z dnešního evangelia
(srov. Mt 22,1-14) načrtává Ježíš
plán, který má s lidstvem Bůh. Je
to příběh krále, k terý »vystrojil
svému synu svatbu« (v.2) a je
obrazem Otce, jenž zamýšlí

uspořádat pro celou lidskou
rodinu úžasnou slavnost lásky a
společenství
se
Svým
jednorozeným Synem. Dvakrát
posílá král svoje služebníky se
vzkazem k pozvaným, kteří však
odmítají přijít, nechtějí slavit,
protože se zaobírají něčím jiným:
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prací na poli a obchodem.
Častokrát i my upřednostňujeme
svoje zájmy a materiální
záležitosti před Pánem, který nás
volá na slavnost. Král však
nechce, aby hodovní síň zůstala
prázdná, neboť touží rozdávat
poklady svého království. Řekne
tedy služebníkům: »Jděte na
rozcestí a pozvěte na svatbu, koho
najdete« (v.9). Tak jedná Bůh.
Když je odmítnut, místo aby se
poddal, posílá a zve všechny, kdo
se nacházejí na rozcestích, nikoho
nevylučuje. Nikdo není předem
vyloučen z Božího domu.
Původní
výraz,
který
používá Matouš, se vztahuje
k okrajům cest, totiž k oněm
místům, kde městské cesty končí
a začínají stezky, vedoucí na venkov, do neobydlených zón, kde je
život nejistý. K těmto lidem na
rozcestích
posílá
král
z podobenství svoje služebníky
v jistotě, že tam najde lidi ochotné
přijít na hostinu. Hodovní síň se
naplní „vyděděnci“, kteří byli
stranou a nikdy se nezdáli být
vhodní pro účast na slavnosti
svatební hostiny. Král dokonce
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říká poslům: „Pozvěte všechny,
dobré i zlé.“ Bůh volá i zlé. Někdo
si pomyslí: „Já jsem ale tolik
zlý...“ Volá i tebe: „Přijď, přijď!“.
Ježíš chodil obědvat s celníky, což
byli veřejní hříšníci, byli zlí. Ježíš
se nebojí naší duše zhyzděné
ničemnostmi, protože nás má rád,
zve nás. A právě církev je
povolána dosáhnout dnešních
rozcestí, tedy zeměpisných a
existenciálních periferií lidstva,
marginalizovaných míst a situací,
ve kterých se nacházejí a žijí
jakési cáry lidství, postrádající
naději. Je třeba nepři-způsobovat
se
pohodlným
a
běžným
způsobům šíření evangelia a
prokazování lásky, nýbrž otevřít
brány vlastního srdce a našich
společenství všem, poněvadž
evangelium není rezervováno
několika vyvoleným. I ti, kteří
jsou na okraji, ba dokonce
vytlačováni
a
opovrhováni
společností,
jsou
Bohem
považováni za hodné Jeho lásky.
Bůh připravil hostinu pro
všechny: spravedlivé i hříšníky,
dobré i špatné, inteligentní i
nevzdělané.

Fotogalerie

První svaté přijímání 20. září 2020 (foto Michal Novotný)
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Včera se mi podařilo
zatelefonovat jednomu staršímu
italskému knězi, který působí od
mládí jako misionář v Brazílii,
neustále mezi vyděděnci a ubožáky. A nyní prožívá svoje stáří
v pokoji. Vydal svůj život chudým.
Toto je naše matka církev, to je
Boží posel, který chodí na rozcestí.
Pán však klade jednu
podmínku: obléci si svatební oděv.
Tím se vracíme k podobenství.
Když je síň plná, přijde král
pozdravit ty, kdo přišli jako
poslední. Uvidí však jednoho
člověka, který nemá svatební šaty,
tedy jakýsi druh pláště, který každý
pozvaný u vchodu dostával darem.
Lidé přicházeli oblečeni normálně,
jak každý mohl, ne luxusně, ale
dostávali u vchodu zdarma jakýsi
ozdobný přehoz. Onen člověk jej
však neměl, poněvadž tento
zdarma rozdávaný dar odmítnul,
sám sebe tak vyloučil, takže král
nemůže učinit nic jiného, než jej
vyhodit ven. Proč? Protože nepřijal
dar, a Ježíšovo a Boží povolání je
darem, je milostí. Onen člověk
přijal pozvání, ale pak usoudil, že

pro něj nic neznamená. Vystačil si
sám a neměl vůbec žádnou touhu
se změnit nebo dovolit Pánu, aby
změnil jeho. Svatební šat – onen
darovaný přehoz – symbolizuje
milosrdenství, které Bůh dává
zdarma, milost. Boží pozvání – i to,
že tě Bůh přivádí na slavnost – je
milost.
Bez
milosti
nelze
v křesťanském životě učinit ani
krok. Všechno je milost. Nestačí
přijmout pozvání k následování
Pána, je třeba ochoty vydat se na
cestu obrácení, která proměňuje
srdce. Šat milosrdenství, které Bůh
nepřetržitě nabízí, je zdarma daný
dar Jeho lásky. Je to milost, která si
žádá, aby byla přijata úžasem
a radostí. „Díky, Pane, že jsi mi
daroval tento dar.“
Nejsvětější Maria pomoz
nám
napodobit
služebníky
z evangelního podobenství, ať
vyjdeme ze svých schémat
a omezených obzorů a zvěstujeme
všem, že nás Pán zve na hostinu,
aby nás obdařil milostí, která
zachraňuje, a obdaroval nás.

Eliška Pometlová
Evangelium není rezervováno vyvoleným. Dostupné z
<https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31774> [cit. 2020-10-22]
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Mikroblog o životě z víry

Musím své tělo přijmout takové jaké je?
Bible nám říká: „Nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého,
který ve vás bydlí a kterého vám dal Bůh, a že proto už nepatříte sami sobě?
Oslavujte proto Boha svým tělem“. Bůh stvořil tvé tělo jako místo,
v kterém chce on sám přebývat. Náš milující Bůh chce, abychom byli sami
se sebou spokojení ve vztahu k němu.
Sebepoškozování a sterilizace
Kvůli svému vztahu s Bohem můžeme být ochotní snést drobné
fyzické nepohodlí. Na tomto základě se postíme nebo konáme jiný druh
pokání, což je vznešený způsob, jak dát najevo, že chceme být Ježíšovi
blízko, jak je to jen možné, dokonce i v jeho utrpení, Přivodit si bolest ze
zdravotních důvodů, např. držet dietu při léčení cukrovky nebo nechat si
vytrhnout zub je také přijatelné. Působit si však úmyslně fyzickou bolet nebo
poškozovat své tělo z jiných důvodů je v protikladu s Boží vůlí, tedy s tím,
co pro nás Bůh zamýšlel. Bůh nám dal naše tělo a přikázal nám, abychom se
o ně starali, a ne mu ubližovali. Jsou dovolené pouze takové chirurgické
zákroky, které jsou nezbytné ze zdravotních důvodů. Proto je špatná
například sterilizace. Sterilizace je operace, která úmyslně poškozuje zdravé
reproduktivní orgány člověka. Nejenom že mrzačí lidské tělo, ale také
člověka zneschopňuje zplodit děti, což odporuje křesťanskému pohledu na
manželství. Odstranění vaječníků napadených rakovinou je naopak dovolené
kvůli záchraně života ženy, i když má za následek sterilizaci.
Plastická operace
Plastický chirurg toho dokáže udělat hodně, aby opravil poškozené
tělo. Nahrazení těžce popálené kůže nebo přišití odtržené končetiny je
zaměřené na obnovení tělesné integrity. Stejný cíl mají operace, které
napravují rozštěp patra či jiné fyzické deformace. Poněkud
komplikovanější je to v případě, kdy se jedná o plastickou operaci obličeje,
zvětšení prsou nebo o liposukci. Provádí se tyto zákroky ze zdravotních
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důvodů nebo z marnivosti? Mnoho lidí se cítí méněcenně kvůli tomu, jak
vypadají. Někteří si myslí, že jsou tlustí nebo oškliví, i když ve skutečnosti
nejsou, a trpí psychickými poruchami. Neschopnost přijmout se a mít se
rád/ráda je psychologický nebo duchovní problém, který operace nevyřeší.
Můžu si nechat operativně změnit pohlaví?
Transsexuál je muž, který se cítí být ženou, nebo žena která se cítí
být mužem. Není to totéž jako transvestita, což je člověk, který rád nosí
oblečení opačného pohlaví. Někteří transsexuálové podstupují operaci,
která způsobí anatomickou změnu jejich pohlaví. Církev se staví proti
těmto operacím, protože pohlaví je fyzická, biologická skutečnost, kterou
není možné chirurgickým zákrokem změnit. Taková operace mrzačí tělo,
způsobuje neplodnost a znemožňuje uzavření manželství. Transsexualita je
vážný psychologický problém, který může být příčinou velkého trápení, ale
operace ho nemůže napravit. Transsexuál potřebuje naopak
psychologickou pomoc, aby se mohl naučit přijmout sebe sama a nalézt
smysluplné vztahy takový, jaký je. Můžeme si být jistí, že Bůh, který nás
stvořil, nás miluje takové, jací jsme, a jestliže někdo trpí Kristus trpí s ním.
Nejsme vlastníci svého těla, ale jeho strážci. Nesmíme svému tělu, které
nám Bůh dal, zbytečně ubližovat nebo ho mrzačit.
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 382-383)
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.

Nabídky, oznámení

Římsa do schránky
Stejně jako na jaře, i nyní bychom chtěli nabídnout možnost doručení
Římsy těm, kteří ji čtou, ale z nějakého důvodu – nejen momentálně v době
pandemie – mají problém si ji v kostele vyzvednout. Pokud byste věděli
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o někom, napište nám na flpribyslav@seznam.cz nebo na jedno
z telefonních čísel – 774 928 766 či 720 427 964 – jméno a adresu a budeme
se snažit doručit Římsu do poštovní schránky.

Redakce Římsy

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Listopad L. P. 2020
Sledujte prosím aktuální ohlášky!
2. 11.
12

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

3. 11.
4. 11.
5. 11.
6. 11.
7. 11.

8. 11.

9. 11.
10. 11.
11. 11.
12. 11.
13. 11.
14. 11.

15. 11.
16. 11.
17. 11.

18.00 Za duše v očistci (ONLINE)
x
Za Simonu Přibylovou a všechny zemřelé kamarády
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
x
Za Jaroslavu Šrámkovou a duše v očistci
18.00 Nové Dvory
x
Za duchovní povolání
x
Za nemocné
x
Za farnost
x
32. neděle v mezidobí
Za Miloslava a Věru Bukovskou, syna Miloslava, rodiče
a sourozence, Helenku, Elišku, celý rod a duše v očistci
9.30 Za rodinu Štefáčkovu, Elfmarkovu, Mášovu a duše
v očistci (ONLINE)
x
Za farnost
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
x
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
x
Za Josefa a Marii Musilovy a Zdeňka Tesaře
Památka sv. Martina, biskupa
x
18.00 Olešenka
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
x
Na poděkování za dar života a všechny Boží milosti
Památka sv. Anežky České, panny
x
Za rodiče Flesarovy, 3 syny a dceru Růženu
x
Za Marii a Františka Rutovy, živé i zemřelé z toho
rodu a duše v očistci
17.00 Žižkovo Pole
33. neděle v mezidobí
x
Za živé i zemřelé rodiny Hrubých a Zrnových
9.30 Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a Josefa a Růženu
Tománkovy (ONLINE)
11.00 Stříbrné Hory
x
Za Marii Ledvinkovou, rodiče a duše v očistci
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
13

x

18. 11.
19. 11.
20. 11.
21. 11.
22. 11.

23. 11.
24. 11.
25. 11.
26. 11.
27. 11.
28. 11.

29.
11.

Za snachu Ivanu a duše v očistci
Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
x
Za živé i zemřelé z rodiny Kubíčkovy
18.30 Dolní Jablonná
x
Za Janu a Karla Filipovy, jejich rodiče a sourozence
Za rodiče Sejkorovy, Sobotkovy, jejich sourozence
x
a jejich rodiče a sourozence, Lukáše a Mirka
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
x
Za Marii Dolákovou, manžela, dcery a duše v očistci
Slavnost Ježíše Krista Krále
x
Za Josefa a Marii Bencovy a duše v očistci
9.30 Za rodiče Vackovi, dva syny, dceru, snachu, tři zetě
a rodiče Jonákovi a syna (ONLINE)
Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka,
hlavního patrona diecéze
x
Památka sv. Ondřeje Dung-Lac,
kněze a jeho druhů, mučedníků
x
Za Bohuslava a Ludmilu Gričovy, syna Jiřího a Bohuslava
x
Na dobrý úmysl
18.00 Česká Jablonná
Za živé i zemřelé z rodu Linhartů, Zadáků, Nováků
x
a Křiklanů
x
Za Marii Rázlovou, rodiče a sourozence
x
Za farnost
17.00 Žižkovo Pole
1. neděle adventní
x
Za rodiče Sedlákovy, tři syny, snachu Danu a duše
v očistci
9.30 Za Emilii Mokrou, snachu, Janáčkovy a rod Lemperů
(ONLINE)
x
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na listopad 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:
všeobecný úmysl: Oblast umělé inteligence
Modleme se, aby pokrok v oblasti robotiky a umělé inteligence byl vždy
ve službách člověka.
národní úmysl:
Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a farní rady – ať pod ochranou
sv. Jana Nepomuckého každý naplno slouží na svém místě v církvi.
farní úmysl:
Prosme za všechny zemřelé pastýře naší farnosti a živé i zemřelé dobrodince.
úmysl kněze:
Za porozumění, pokoj a lásku v rodinách, abychom byli jejími činiteli.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně

Eva Bártová
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Vychází za technické podpory firmy ACO Industries k. s., Přibyslav
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