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Pokud chceme prožít Vánoce, musíme otevřít naše srdce a
být připraveni na nečekané změny v životě. Nechme se tyto
Vánoce Ježíšem překvapit...
Papež František

Večer|18. a 20. listopad 2020
foto P. Pavel Sandtner

Slovo kněze

Vánoční přání - Papinův hrnec
Doba virová nás vystavuje tlaku. Pod tlakem jsme rozpracováni
trochu jako maso v papiňáku. Tlak v hrnci je trojnásobný oproti běžnému
atmosférickému tlaku… Měkneme. Může to být dobrá příležitost.
Osvědčené způsoby a cesty nejsou možné. Stereotypy jsou narušeny. Tlak
nás dostává do těsné blízkosti nebo naopak do nemilé vzdálenosti. Jsme
vystaveni příležitosti srovnat se se sebou samými. Jsme donuceni řešit v
nebezpečné situaci a pod tlakem okolností a obav svůj vztah s Bohem. Jak
to s Ním vlastně myslíme. Jsme nuceni k revizi vztahů doma. Co mi ještě
stojí za to? Objevujeme, co všechno znamená milovat. Poznáváme zblízka
co druhé zraňuje a my si toho možná dříve nevšimli… Ta doba je příležitost
položit vedle starých zajetých kolejí nové a pružnější kolejiště. Kéž
bychom využili příležitosti. Hledáme nové cesty. Nové způsoby, jak si sebe
navzájem zamilovat. Nové způsoby, jak prožívat svou bezmoc, nemoc,
samotu. Vidíme nově co je důležité a co není. Bez čeho jsme se dříve
neobešli a teď to jde. Prosím jen nenechte vyhasnout vztahy, na kterých
vám záleží. Volejte si, pište si, nezapomínejte na staré a nemocné.
Nenechte své drahé opuštěné, protože máte smrtelný strach z nákazy. Umřít
sám zdravý je horší než umřít s virem po tom, co jsem viděl svoje nejdražší.
Nenabádám k neopatrnosti, naopak. Nabádám a povzbuzuji, abyste udělali
to, co je třeba, aby vaši blízcí nezůstali opuštění. Chytrá karanténa se dnes
používá jako označení pro digitální projekt. Dejme si chytrou karanténu ve
znamení skutečné moudrosti. Chraňme svoje blízké, ale nedopusťme, aby
ochrana před virem zlomila naši schopnost lásky. Chytrá karanténa ochrání
blízkého a nezabrání projevům lásky! Izolace za každou cenu je špatná
izolace. Zachráníme život, snad. Ale jaký život pro člověka, který má
blízko ke smrti? Budeme ho držet v izolaci další dva roky? Budou Vánoce.
Buďte opatrní, ale milujte se navzájem. Bůh je s vámi. Už brzy uteče
Ježíšek před Herodovými vojáky do Egypta s matkou i pěstounem. Protože
s vojáky nemohou bojovat. Mějme respekt před nebezpečím. Ale dejme
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pozor na to, abychom ve jménu „lásky“ a ochrany rizikových skupin
nenašli alibi pro skutečnou lásku a neizolovali druhé nejen fyzicky, ale i
duchovně, srdcem, ve svém nitru. A tak při vší opatrnosti a užití
ochranných prostředků, prosím nenechte své drahé samotné! Požehnané
Vánoce a šťastný Nový rok
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na prosinec 2020
Ke konání akcí jsem prozatím zdrženlivý. Letos jistě neproběhne
pravidelná výstava betlémů při prvním adventním víkendu. Omezení
shromažďování na 6 osob tomu nevychází vstříc. Konání akcí v prosinci
bude oznamováno s týdenním předstihem v ohláškách na webu farnosti a s
platností vymezenou aktuálními omezeními.
Každopádně budeme letos v kostele Vánoce slavit. Při dětské
půlnoční 24. 12. v 16.00 hodin budeme zasvěcovat farnost dítěti Ježíš. A
korunovat sošku pražského Jezulátka. Bohoslužbu budeme přenášet na
kanálu YouTube. Tak i ostatní bohoslužby v obvyklém pořádku, uvedeném
níže. Podle možností se pokusíme přenášet bohoslužby ze záznamu i na
kabelové televizi. Město se nám pokusí vyjít vstříc, jak jen to bude možné.
Rozhlasem se dovíte včas, co ještě teď nevíte. A kdo ví, třeba bude možné,
abyste sami přišli…

24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.

16.00 Dětská půlnoční s korunovací Jezulátka
(YouTube)
24.00 Půlnoční mše svatá obětovaná za dobrodince
a občany Přibyslavi (YouTube)
8.00 a 9.30 (YouTube)
8.00 a 9.30
8.00 a 9.30 (YouTube)
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31. 12.
1. 1.

16.00
8.00 a 9.30 (YouTube)

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Veřejná sbírka
Informuji vás všechny také o stavu veřejné sbírky. Předně se srdečným
poděkováním za vaše dary. O půlnoční, která bude přenášená přes
YouTube, pokud se do Vánoc stav dramaticky nezlepší, bude bohoslužba
sloužená za vás, i všechny dobrodince farnosti a kostela, farníky, občany.
Stav veřejné sbírky je v současné době k 19.11. 7 918 Kč. Probíhá
umořování finančních pohledávek, vyjednávání o půjčce od města. Ta je
prakticky schválená. Tento týden rozešleme více než sto oslovení
firmám, s některými bylo jednáno ústně. Pokusím se ozřejmit stav v
celých číslech. Na dokončení obkladu kostela (celkem 1 492 430 Kč) chybí
doplatit 717 143 Kč. Uhrazená „polovina“ částky je strukturována takto:
Město ............................. 149 243.Kč
MK ČR ............................ 200 000.Kč
Farnost........................... 363 040.Kč (210 000.Kč z veřejné sbírky)
Celkem zaplaceno......... 712 283.Kč
Zbývá.............................. 780 147.Kč
Pokud byste se rozhodli nám přispět, budeme moc rádi. Číslo účtu je
5528414319/0800. Na dar je možné vyhotovit potvrzení na slevu
výpočtu daně. Kostel je již z vnější části opraven a zabezpečen co do
pronikání vlhkosti (fasáda, chemická sanace a sochy 2016 - 2018) a
větrání zdiva (obklad žulovými deskami 2019 - 2020). Letos dojde ještě
ke vztyčení několika náhrobních kamenů kolem obvodu kostela. Zbývají
kamenné portály. Končí tak práce započaté v roce 2016. V příštím roce
se nám snad podaří na věž vrátit i křížek.
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Poděkování
Děkuji vám všem. Občanům, farníkům. Veliké dílo jsme dali společně
dohromady. Děkuji našim sponzorům a mezi nimi předně městu
Přibyslav, které si zaslouží nějaké oficiální uznání za péči o památky ve
svém katastru. Navrhnu nějaké, ale až bude možné, aby se setkala farní
rada. Řád zlatého lva to nebude, ale třeba titul čestného patrona kostela
v Přibyslavi?
Přenášené obřady online a na kabelové TV
Díky vstřícnosti města už teď přenášíme nedělní mši pro ty, kteří nemají
možnost sledovat ji z počítače v přímém přenosu ze záznamu, vždy v
pondělí v 18. 00. Na kanálu YouTube budou přenášeny bohoslužby živě.
Odkazy na farních stránkách a Facebooku i na stránkách města.
Pravidelně budeme vysílat i adoraci vždy v sobotu v 19.30 hodin na
YouTube. Pokud budou trvat omezení spojená s epidemií koronaviru.

Zadávání úmyslů na příští liturgický rok
Úmysly na příští rok si můžete zadávat v prvním adventním týdnu tímto
způsobem:
Pondělí až pátek 16.00 - 17.00 hodin telefonicky na čísle 773 551 771 - pan
Zdeněk Matějka, nebo kdykoli během tohoto času na email
zdenek.matejka@seznam.cz
Intence budou zapisovány podle toho, kdy došly, vždy večer podle
dispozic pana Matějky. Další zadávání bude upřesněno.
Děkujeme panu Matějkovi za spolupráci.

P. Pavel Sandtner
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Papež František

Absolutizujeme přítomnost, jako bychom nikdy
neměli zemřít
(Angelus, 8. listopadu 2020)
Dobrý den, drazí bratři a sestry!
Evangelium této neděle (Mt
25,1-13) nás zve, abychom
pokračovali v úvaze o věčném
životě, započaté o slavnosti Všech
svatých a Vzpomínce na všechny
věrné zemřelé. Ježíš v něm vypráví
podobenství o deseti pannách,
pozvaných na svatební hostinu,
která
symbolizuje
nebeské
království.
V Ježíšově době bylo
zvykem, že se svatby slavily v noci
a průvod pozvaných kráčel s
rozžatými lucernami. Některé
družičky jsou pošetilé – sice s
sebou vezmou lampy, ale nikoli
olej, zatímco ty moudré si spolu s
lampou přinesou také olej. Ženich
se opožďuje a všechny dívky
zmůže dřímota. Když pak nějaký
hlas oznámí, že zakrátko ženich
přijde, pošetilé družičky teprve v tu
chvíli zjišťují, že nemají dostatek
oleje a prosí o něj ty moudré, které
jim ale odpoví, že jim ho nemohou
dát, protože by pak olej nevystačil
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pro nikoho. Jakmile se pošetilé
dívky vypraví za prodavači oleje,
přichází ženich, moudré družičky s
ním vcházejí na svatební hostinu,
kdežto ty opozdilé čeká odmítnutí.
Je jasné, že nám Ježíš tímto
podobenstvím chce říci, že na
setkání s ním máme být připraveni.
Nejenom na konečné setkání,
nýbrž také na malá – malá a velká
– každodenní setkání, která mu
předchází a pro něž nestačí pouze
lampa víry, ale vyžaduje se také
olej milosrdné lásky a dobrých
skutků. Víra, která nás skutečně
spojuje s Ježíšem, „se projevuje
láskou“, jak prohlašuje apoštol
Pavel (Gal 5,6), a za takovou víru
lze označit postoj moudrých dívek.
Moudrost a obezřetnost spočívá v
tom, že nečekáme na poslední
chvíli, abychom opětovali Boží
milost, nýbrž činíme tak okamžitě,
začínáme hned. „Ano, pak se
možná někdy obrátím...“ – „Obrať
se dnes! Změň život dnes!“ –
„Ano, jistě, ale až zítra“. Je to tak?

Takový zítřek nikdy nenastane,
začněme dnes. Pokud chceme být
připraveni na poslední setkání s
Pánem, máme s ním již od
nynějška spolupracovat a konat
dobré skutky podněcované jeho
láskou.
Víme, že se nám bohužel
často stane, že zapomeneme na
svůj životní cíl, tedy konečné
setkání s Bohem, čímž se vytrácí
smysl očekávání a za absolutní se
považuje přítomnost. Když se
absolutizuje přítomnost, hledí se
pouze na ni, a vytrácí se smysl pro
očekávání, který je velice krásný.
Je tolik nezbytné očekávat Pána,
protože nás to též vymaňuje z
momentální rozporuplnosti. Když
naopak ztrácíme smysl pro
očekávání, maří takový přístup
jakoukoli perspektivu posmrtného
života: vše se dělá tak, jako
bychom nikdy neměli odejít na
věčnost. Zajímá nás výlučně, jak
stále více vlastnit, vyniknout,
zařídit se... Jestliže se dáme vést

tím, co se nám zdá přitažlivější, co
se nám líbí, pokud hledáme vlastní
zájmy,
pozbyde
náš
život
plodnosti. Neuložíme tak žádnou
zásobu oleje do své lampy, která
vyhasne ještě před setkáním s
Pánem. Máme žít dnes, avšak onen
dnešek směřuje k zítřku, k onomu
setkání, obtěžkanému nadějí.
Pokud naopak bdíme, prokazujeme
dobro opětováním Boží milosti,
můžeme klidně očekávat ženichův
příchod. Nezneklidní nás, že nás
Pán může zastihnout i ve spánku,
protože
jsme
každodenními
dobrými
skutky
shromáždili
zásobu oleje. Nastřádali jsme ji v
onom očekávání na co možná
nejdřívější příchod Pána, který
přijde, aby mne odvedl s sebou.
Prosme
o
přímluvu
Nejsvětější Pannu Marii, aby nám
pomáhala v prožívání činné víry,
jako byla ta její. Maria je zářivou
lampou, s níž můžeme překonat
posmrtnou noc a dojít na velikou
oslavu života.
Eliška Pometlová

Absolutizujeme přítomnost, jako bychom nikdy neměli zemřít. Dostupné z
<https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31896> [cit. 2020-11-22]

7

Mikroblog o životě z víry

Co když lidé nemohou mít děti?
Manželské páry často velmi trpí, když zjistí, že z fyzických příčin
nemohou mít děti. Vždyť plození je jedním z cílů jejich láskyplného
sjednocení, které je vyjádřené skrze jejich sexuální spojení. Někteří lidé se
pochopitelně obrací na medicínu, aby mohli mít děti, po kterých tak touží,
a současná medicína dokáže mnoho úžasných věcí. Ovšem ne všechno, co
je lékařsky možné, je také dobré. Léčba neplodnosti je morální pouze
tehdy, pokud člověk respektuje jak lidskou sexualitu, tak život
nenarozeného dítěte. Při zvažování těchto záležitostí jsou pro církev
důležitá tři kritéria.
Dítě je dar
Za prvé každá lidská bytost je darem a zaslouží si, aby se s ní
zacházelo jako s osobou bez ohledu na její velikost. Rodiče nemají na dítě
právo a nikdy by sním neměli zacházet jako s produktem nebo s věcí.
Člověk by se nikdy neměl vyrábět (v centrech asistované reprodukce), ale
vždy má být přijatý jako dar a jako výsledek lásky mezi oběma partnery.
Sjednocení a plození
Za druhé manželský pár se důvěrně sjednocuje skrze své sexuální
spojení, které je samo ze své podstaty otevřené novému životu. Tyto dva
prvky, jednota a plození, nesmí být od sexuálního aktu oddělené. Pro církev
je přijatelná pouze taková léčba neplodnosti, která nenarušuje toto spojení.
K početí má proto docházet při tělesném spojení muže a ženy, a ne mimo
ně v laboratoři.
Rodina
Za třetí jednota rodiny se musí vždy bránit. Dítě si zaslouží, aby bylo
počaté v manželském objetí vlastního otce a matky a být jimi vychovávané.
Pokud jsou děti počaté tak, že jsou odstřižené od svých biologických
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rodičů, mohou být zmatené o sobě samých, svém původu a lidech, se
kterými žijí. Manželství může být bez biologických dětí šťastné a takový
pár může být velkým přínosem pro život ostatních lidí. Adopce je jedna
z možností. Má dvojí přínos: osiřelé dítě dostane rodinu a bezdětný pár
může přijmout dítě. Pár se v takovém případě nicméně nesmí adopce
dožadovat. Zájmy dítěte musí stát vždy na prvním místě. Ve své podstatě
si dítě zaslouží, aby ho vychovávali jeho vlastní otec a matka, kteří milují
jeden druhého a své dítě. To bohužel vždycky není možné, když například
jeden z manželů zemře. To však není důvod k tomu, abychom se vzdali
tohoto důležitého základního principu rodinného života. Jak řekl papež
František: „Pokud chybí Boží láska, také rodina ztrácí harmonii,
převládnou individualismy a pohasíná radost. Avšak rodina, která žije
radost víry, spontánně víru předává, je solí země, světlem světa a kvasem
celé společnosti“.
Neplodnost může být velmi smutná. V některých případech se dá vyléčit.
Dítě však není právo & nikdy nesmí být vyžadované jako nějaký produkt,
ani se sním tak nesmí zacházet.
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 384-385)
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.

Úvaha

O Vánocích
Tak jsem vám mezi lidmi zaslechla, jestli vůbec budou letos Vánoce!
Trochu mě to zarazilo. Proč by nebyly!? Většina z nás v tomto roce
narozeniny měla, všichni jsme o rok starší. Možná jsme je neslavili tak, jak
bychom si představovali, ale den narození nám nikdo neodložil, ani
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nezrušil! Každý si ho nějak připomněl. Tak proč bychom neoslavili
narození Ježíšovo!? Asi to bude jiné, než jak jsme byli zvyklí, ale celý tento
rok je zvláštní a nezvyklý. Plný různých příležitostí, které bychom jindy
neměli. V adventu si často říkáme, že příště to uděláme jinak - nebudeme
se tolik honit, gruntovat, péci, běhat po obchodech a shánět dárky na
poslední chvíli… No, letos to možná ani nepůjde. A toho cukroví a jídla
také nemusí být tolik, protože, kdo ví, kdo bude moci přijít na návštěvu.
Takže možná přišla příležitost se nehonit a uvědomit si, co pro mě vlastně
Vánoce znamenají, čím pro mě jsou? Jde mi o zvyky a tradice nebo je
vnímám jako oslavu Ježíšova příchodu na svět?
Vánoce = dárky. Dáváme i dostáváme. Co člověk opravdu potřebuje?
Všechno, co máme, máme od Boha. Lásku dostáváme, lásku máme dávat.
Ani děti nepotřebují hromady drahých, značkových, interaktivních hraček
a her. Je úžasné vybalit pod stromečkem nějakou pěknou rodinnou hru (na
internetu vyberete, objednáte) a pak jí celé Vánoce hrát. Nebo knížky, a
spolu je číst. Prostě cokoli, co vás baví a těší, ale hlavně spolu! Když si
každý někam zaleze a dělá „jen to své“, moc lásky nepředá. A ten největší,
nejdražší a nejvzácnější dárek jsme už dostali. Tenkrát v Betlémě.
Vánoce = návštěvy rodiny a přátel. Možná nebudeme moci navštívit
své příbuzné, ale můžeme napsat, zavolat, i videohovor uskutečnit, vždyť
teď je tolik možností! A kdo je můj přítel? Ten, s kým si rozumím, kdo mě
vyslechne, komu se mohu se vším svěřit, kdo mě potěší, komu na mě záleží.
Tvůj nejlepší přítel už přišel. Tenkrát v Betlémě.
Vánoce = koledy a zpívání. Je to nádhera, když můžeme naživo
poslouchat zpěv těch, kteří mají „skřivánka v hrdle“, a majestátní hlas
varhan. Ale neméně krásné je, rozsvítit stromeček, sednout si k němu a
přezpívat všechny koledy, na které si vzpomeneme. A vůbec nic si nedělat
z poznámek typu „mami, ty tam zpíváš nějakej třetí hlas!“ A, že nemáte s
kým, a opravdu to neumíte? Určitě na internetu nebo v televizi něco
krásného najdete a můžete si se zpěváky jen tak pobrukovat. Ze všech
nejvíc, nejradostněji a nejšťastněji, a přece docela potichoučku, zpívalo
srdce Mariino. Tenkrát v Betlémě.
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Vánoce = mše, hlavně půlnoční. Proč chodím na půlnoční? Jen z
tradice nebo mám opravdovou radost z pozvání na „narozeninovou oslavu“
Božího Syna! Vypadá to, že letos si budeme moci vybrat, kam se na
půlnoční „vydáme“. A asi na všechny sváteční mše. Ale, jak se říká,
všechno zlé je pro něco dobré. Tolik krásných kostelů a úžasných kněží
bychom stěží jindy poznali. A že ten náš, je prostě náš a v obýváku to není
ono? Možná o to více chce Ježíš přijít k nám, do našich domovů. Byli, a
jsou, na tom lidé hůř. Ve válkách a nepokojích, uvěznění pro svoji víru a
přesvědčení (vzpomeňme na dobu komunismu…). Buďme vděční za to, co
máme. Jak bylo asi Jemu, ve chlévě, na slámě. Tenkrát v Betlémě.
Když je bílo, mrzne a padá sníh, když září stromečky a dětská očka,
a voní jehličí a cukroví, to je krásná vánoční nálada. Ale ta pravá vánoční
atmosféra nastává, když vejde Ježíš - Láska do našeho srdce. Jako tenkrát
v Betlémě.
Krásné a pokojné Vánoce, hodně zdraví, a hlavně Boží požehnání do
nového roku.
Lenka Omesová
P.S. A nezapomeňte, že Vánoce končí nedělí po Třech králích, a ne 27.
prosince🙂.

Život ve farnosti

Adventní snažení pro děti
Milé děti i rodiče. Letos asi nebudete moci přicházet do kostela tak
často, jako jiné roky. Ale přesto je pro vás připraveno snažení na advent.
Najdete ho na webových i facebookových stránkách naší farnosti, kde si ho
můžete stáhnout a vytisknout. Jsou to tři listy papíru. Na jednom je zelený
stromeček, na druhém svíčky, ozdoby a hvězda a na dalším úryvky z Bible
(abychom se také něco dozvěděli🙂).
Vaším úkolem bude udělat z obyčejného stromečku stromeček
vánoční! A jak? Každý den, když se pomodlíte na nějaký pěkný úmysl,
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vystřihněte svíčku a nalepte na stromeček. Ozdobičku nalepíte za pomoc
nebo dobrý skutek. A když si přečtete úryvek, který je v rámečku, můžete
nalepit hvězdu. Kam, to určitě víte. A za každý další „příběh“ udělejte k
hvězdičce žlutou čáru, a až přečtete poslední, bude z obyčejné hvězdy
krásná kometa. Až se advent nachýlí ke konci a stromeček bude nazdobený,
můžete ho podepsat, naskenovat a poslat P. Pavlovi, nejpozději v pondělí
21. 12. Nebo ho donést do schránky na faru. Vaše stromečky budou určitě
v kostele při dětské půlnoční mši svaté, i když vy sami byste přijít nemohli.
Rodiče, pomozte prosím dětem s vymýšlením úmyslů modliteb,
nápady na dobré skutky a pomoci. Úryvky z Bible nemusíte s dětmi číst
doslova, stačí si je společně převyprávět 😉.
P.S.: Kdo nemá možnost si snažení vytisknout, může si ho vzít u hlavního
vchodu do kostela.
Lenka Omesová

Vánoční přání a pozdrav z Náchoda
Vážení a milí přibyslavští farníci,
píši Vám s nastávající dobou vánoční a blížícím se koncem roku. V
betlémském dítěti přichází Bůh vstříc člověku. Náš život spěje k velikému
setkání s ním. Narozený Kristus je vítězem nad naším hříchem a smrtí – to
je poselství, kterému mějme otevřená srdce o letošních Vánocích.
Přeji nám všem abychom se stávali a byli lidmi smíření a pokoje,
odpuštění a vzájemné lásky.
S úctou, vzpomínkou a požehnáním
P. Zdeněk Kubeš, Náchod
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Stav nouze - koronavirus

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska
Drazí bratři a sestry,
všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život.
Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S
vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení
bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k
intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v
rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.
Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo
na ty, kteří obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i
dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či
vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž
je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i
sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i
osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.
Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný,
vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také
almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou.
Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9.
a 16. 12.
Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu,
kterým se necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme
skrze sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce.
Ukažme především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích
přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v
malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme
betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu
na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost
za sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně
a věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na naše viny a
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nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské
Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke
svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život,
ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle,
abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.
Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu
Spasitele i jeho darů.
Vaši biskupové
Praha, 20. listopadu 2020

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ
Biskupové nás vyzývají k postu v současné nelehké situaci. A k modlitbě
zasvěcení Dítěti Ježíš. To krásně koresponduje s přípravou na odevzdání
naší farnosti Dítěti Ježíš a korunování sošky Jezulátka
(Pro modlitbu u jesliček v rodině)
Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a
klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby
malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve
tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a
všechno tvoří nové.
Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme
tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté –
srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý
skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé
skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším
úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom
na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě vlastním –
milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého
Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou.
Amen.
Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska. [cit. 2020-11-24] Dostupné z
<https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201120prohlaseni-biskupu-cech-moravy-a-slezska>
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Vánoční příběh

Dárky v komoře
Listonoš zvonil dvakrát. Do Vánoc zbývalo pět dní. V náručí držel
objemný balík zabalený do luxusního papíru a převázaný zlatými stuhami.
„Dále,“ ozval se zevnitř hlas.
Listonoš vstoupil. Byl to zanedbaný dům. Ocitl se v tmavé a
zaprášené místnosti. V křesle tam seděl stařec.
„Podívejte, jaký jsem vám přinesl nádherný vánoční balíček!“ řekl
listonoš vesele.
„Děkuji, položte ho klidně na zem,“ řekl stařec smutným hlasem.
Listonoš zůstal v rozpacích stát s balíkem v rukou. Správně vytušil,
že balík je plný dobrot a že si stařec nežije kdovíjak dobře. Tak proč vypadá
tak smutně?
„Ale pane, nechtěl byste takový krásný dárek aspoň trochu oslavit?“
„Nemůžu…, opravdu nemůžu,“ řekl stařec se slzami v očích. A
vyprávěl listonoši o své dceři, která se vdala do blízkého města a zbohatla.
Každý rok mu na Vánoce posílala balík s lístečkem: Od dcery Luisy a
manžela.
Nikdy žádné osobní přání, návštěva, pozvání: přijeď na Vánoce k
nám!
„Pojďte se podívat,“ dodal stařec a zvedl se těžce z křesla. Listonoš
za ním šel až do komory. Stařec otevřel dveře.
„Ale…“, vyhrkl listonoš. Komora přímo přetékala vánočními dárky.
Byly to všechno dárky z předešlých Vánoc. Bohatě zabalené, převázané
blýskavými stuhami a nedotčené.
„Vy jste je ani neotevřel!“ zvolal listonoš.
„Ne,“ řekl sklíčeně stařec, „není v nich láska.“
Z knihy Bruna Ferrera vybrala
Eliška Pometlová
FERRERO, Bruno. Vánoční příběhy pro potěchu duše. Vyd. 3. Přeložil Ivana HLAVÁČOVÁ. Praha:
Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0209-7.
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Pane Ježíši Kriste, který ses narodil v Betlémě,
přijď mezi nás!
Přijď do mé duše a proměň ji.
Přijď do našich rodin a obnov je.
Dej ať se já i my všichni staneme živoucími osobami,
v nichž je přítomná tvá láska, která proměňuje svět.
Amen
(Benedikt XVI.)
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Prosinec L. P. 2020
Sledujte prosím aktuální ohlášky!
30.11.
1.12.
2.12.
3.12.
4.12.
5.12.

7.30
18.00
7.30
18.00
18.00
18.00
7.30
18. 00
8.00

6.12.
9.30
11.00
7.12.
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7.30

Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Za živé i zemřelé Niedermertlovy
Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence
Nové Dvory
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Za duchovní povolání
Za Jana Kasala, manželku a rodiče
Za děti a mládež
Za farnost
2. neděle adventní
Za rodiče Pospíchalovy, zetě Jaroslava a snachu
Růženu
Za Josefu a Jana Dvořákovy a celý rod
Stříbrné Hory
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Za Marii a Josefa Sejkorovy, živé i zemřelé z obou
rodů

8.12.
9.12.
10.12.
11.12.
12.12.

18.00
7.30
18.00
18.00
18.00
18.00
8.00

13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.

20.12.
21.12.
22.12.
23.12

9.30
7.30
18.00
7.30
18.30
18.00
18.00
17.00
18.00
8.00
9.30
11.00
7.30
18.00
7.30

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
Za Marii Rázlovou, rodiče a sourozence
Olešenka
Za živé i zemřelé z rodu Karlových, Píškových a
Polívkových
Za doktora Lišku, manželku a celý rod
Panna Maria Guadalupská
Za rodiče Rázlovy a jejich rodiče z obojí strany
3. neděle adventní
Za Alenku a Jindřicha Prchalovy, zetě, jejich
sourozence a rodiče
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Za farnost
Za Vladimíra a Emilii Polákovy, celou rodinu
Polákovu, Votoupalovu, Neubauerovu a Tonarovu
Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v oč.
Dolní Jablonná
Za rodiče Fidlerovy, Horňákovy, rodinu Hrabákovu,
živé i zemřelé z obou stran
Za Františka a Marii Petrašovy a jejich syna Pavla
Žižkovo Pole
Za farnost
4. neděle adventní
Za zemřelé z rodu Bezpalců a Dvořáků
Za Otakara Veselého, rodiče z obojí strany a jejich
děti
Stříbrné Hory
Za Vlastu a Josefa Pelikánovy, živé i zemřelé z obou
rodů
Za MUDr. Jiřího Procházku, rody z obou stran a d. v o.
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18.00

Česká Jablonná

Štědrý den
24.12.

25.12.

16.00
24.00
8.00
9.30
11.00
18.00

26.12.

9.30
11.00
18.00

27.12.

8.00
9.30

28.12.

7.30

29.12.
30.12.

18.00
7.30
16.00

31.12.
1.1.
2.1.
3.1.

8.00
9.30
11.00
7.30
18.00
8.00
9.30
11.00

Za děti a mládež
Za dobrodince
1. svátek vánoční – Slavnost Narození Páně
Za Jana Macha, manželku, vnuka Jiřího a celý rod
Za Františka Bořila a duše v očistci
Stříbrné Hory
Za farnost
2. svátek vánoční – Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka
Za Miloslava Strašila, rodiče a bratry
Žižkovo Pole
Za farnost
Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
Za Jiřího Musila a živé i zemřelé z toho rodu
Za Jana a Ludmilu Málkovy
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Za Bohumilu Peprníčkovou, manžela, za živé i
zemřelé z toho rodu
Za Josefa Jeřábka, rodinu Jeřábkovu a Matouškovu
Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží
pomoc do nového roku 2021
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Za farnost
Stříbrné Hory
Za farnost
Stříbrné Hory
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na prosinec 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: Život modlitby
Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem Kristem byl živen slovem
Božím a životem modlitby.
národní úmysl:
Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily
každého přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar života.
farní úmysl:
Za uzdravení nemocných, spásu zesnulých, sílu pro pečující a zdravotníky
i pro nás všechny a za ukončení těžké zkoušky podle vůle Páně.
úmysl kněze:
Za naše dobrodince.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně
Eva Bártová
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