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Ježíš nečeká, až budeme dobří lidé, aby nás pak mohl
milovat, ale dává se k dispozici komukoliv, kdykoliv.
Papež František
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Slovo kněze

Dvě holoubata nebo něco jiného?
Co vyslovit v době jakou prožíváme? Otčenáš, jenž jsi na nebesích,
přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi! Když při
událostech svátku „obětování Páně“ přinášeli rodiče malého Ježíška do
chrámu, podle zvyku obětovali zvířecí oběť. Tak v případě prvního
mužského potomka, který byl zasvěcen Hospodinu, velel Zákon. Jakou oběť
budeme nuceni přinést my, abychom zachovali své zasvěcení Hospodinu,
lásku, přátelství s lidmi a důstojnost svého člověčenství v této době? Co bude
třeba snést a vydržet a jak dlouho to bude trvat? Nevíme. Můžeme ale
souhlasit. Přijmout zkoušku za vlastní a sledovat to podstatné – drama
vztahů, to je to nejcennější, co máme. A o to se vede skutečný zápas. Jestli
se necháme zahltit vlastním znechucením, zhrzeností, otráveností a skepsí
nebo strachem. Jestli se zhroutíme do sebe. Je to boj, který vedeme po celý
život a v této době vystupuje naléhavě do popředí. Boj s egocentrismem.
„Zachraň sám sebe,“ radí kolemjdoucí Ježíšovi na kříži. „Sestup
z kříže.“ Co na to říct, jestli na tom kříži nevisel sám za sebe, ale za jiné?
Zachránil by snad sám sebe, ale co ti druzí? Kvůli nim přece přišel a žil.
Když ale sledoval jejich záchranu, tak i sám sebe zachránil. Ale ne tak, že
sestoupil z kříže. Zůstává tu oběť. Strpět to všechno a přinést své „dvě
holoubata“ jako účast na utrpení Kristově – za druhé. Přijmout, co zbývá
„vytrpět do plné míry Kristových útrap“, jak píše apoštol Pavel. Pozornost
je třeba v této době poněkud odvrátit od sebe a svých pocitů směrem
k druhému. Nejen se „vzájemně chránit“. Ale vnímat druhé a jejich potřeby,
prožitky, naslouchat jim. A vyjít jim vstříc skrze prostředky, které jsou po
ruce. Nezahazovat příležitosti, protože jsou zvláštní a nezvyklé. Třeba i Bůh
něco potřebuje, aby nás mohl zachránit. Přinejmenším naši důvěru a ochotu
přijmout jeho cestu záchrany. Na ní nejde o „něco“, ani jen o „mě“, ale
o „nás“. Co je nepříjemné, co bolí, co trápí a dlouho trvá, prosím obětujte
Bohu a nabídněte mu snášené utrpení, ať ho sám použije ve prospěch
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ostatních. Nebo sami řekněte, proste za co, za koho, byste to chtěli obětovat.
Pak to všechno získá smysl. Celá tahle doba se svými výzvami.
Bůh vám žehnej. Jste „Kristovi spolupracovníci a dědici království“,
jak píše jmenovaný apoštol. Žehnám všem nemocným, pomáhajícím,
osamělým a jinak strádajícím. Ve jménu lásky Otce i Syna i Ducha Svatého.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na leden a únor 2021
Na měsíc leden a únor budeme i nadále ve farnosti akce oznamovat
v týdenním předstihu. Vzhledem k platným omezením budou dál 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 budou bohoslužby i na kabelové televizi
vždy v pondělí v 18.00. Pravidelně je ještě přenášena online adorace na
YouTube – studio Baptista každou sobotu od 19.30 hodin.
P. Pavel Sandtner

Život ve farnosti

Veřejná sbírka
Na konci roku jsme ukončili sběr prostředků na účtu veřejné sbírky.
Za rok 2020 přibylo na účtu k 31. 12. celkem 364 084 Kč. Ze strany
Ministerstva kultury ČR a města Přibyslav bylo uhrazeno 349 243 Kč. Sokl
kostela byl do výše 713 327 Kč financován z těchto zdrojů. Zbylou část
z celkové sumy (779 103 Kč) jsme doplatili z kmenového účtu farnosti
a půjčky od města Přibyslav. Ta byla samozřejmě schválena biskupstvím.
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Nebylo totiž možné předpokládat výši darů za měsíc prosinec a zároveň
bylo nutné uhradit včas pohledávky. Díky vašim štědrým darům na
kmenový účet farnosti, které došly právě v prosinci, bude doba úvěru jistě
zkrácena. Za to vám moc děkuji. Podrobnosti se dozvíte, až budou hotovy
uzávěrky.
O potvrzení o daru se prosím hlaste, darů bylo mnoho.
P. Pavel Sandtner

Úkony duchovní správy za rok 2020
Během roku 2020 bylo v naší farnosti pokřtěno 33 dětí, uzavřeno bylo
5 církevních sňatků a odslouženo 35 pohřbů. První svaté přijímání přijalo
20 osob. Pomazání nemocných bylo uděleno 57 věřícím.
Eva Bártová

Poděkování za Boží slůvko
Rok 2020 vyhlásila Katolická biblická federace Rokem Bible, Rokem
Božího slova. Z plánovaných aktivit souvisejících s touto iniciativou
trochu sešlo vlivem vnějších okolností, ale každý samozřejmě mohl slavit
Rok Božího slova po svém.
V kostele byly (a ještě jsou) u vchodů připraveny citáty z Bible, které
jsme si při odchodu mohli kdykoli vzít pro inspiraci a zamyšlení. Velké
díky patří panu Stanislavu Močubovi, který je po celou dobu pro všechny
připravoval. Zaplať Pán Bůh za šíření Božího slova.
Eva Bártová
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Korunovace Jezulátka
Na Štědrý den, při dětské mši svaté byli pouze děti z prvních a třetích
tříd. Z důvodu epidemie jsme se mohli účastnit pouze přenosu bohoslužby
online. I za to jsme vděční.
Tento den byl výjimečný. Byla korunována soška našeho Jezulátka
a naše celá farnost zasvěcena Dítěti Ježíši.
To vše koresponduje s výzvou našich biskupů:
Když k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme,
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 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.
Svatý otec Benedikt XVI.
při své návštěvě naší vlasti ve
dnech 26. až 28. září 2009 často ve
svých
promluvách
hovořil
o naději. Opravdový křesťan je
ten, který má velkou naději.
„Touto Velkou Nadějí může být
jedině Bůh...; nikoliv jakýkoliv
bůh, ale ten Bůh, který má lidskou
tvář“ (Spe salvi 31). Bůh, který se
zjevil v betlémském Dítěti a jako
Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý.
Lidé, kteří mají velkou naději,
mají také mnoho odvahy jako
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mágové, kteří podnikli dlouhou cestu při následování hvězdy a kteří
dokázali pokleknout před Dítětem a dát Mu drahocenné dary. Všichni
potřebujeme tuto odvahu zakotvenou v pevné naději. Poslední papežova
slova na letišti před odletem 28. září 2009: „Ať Pražské Jezulátko je
i nadále vaší inspirací a vede všechny rodiny vašeho národa!“ jsou pro
nás všechny velkou výzvou, abychom uposlechli hlasu papeže, neboť jeho
hlas je Hlasem Božím a on zastupuje Krista Ježíše na zemi, dokud On
nepřijde. I my bychom měli vykročit na cestu jako Tři králové, kteří se
poklonili Dítěti Ježíši, Králi Nejvyššímu, přijali od Něj Požehnání a nechali
se proměnit: „Byli provždy navedeni na cestu Dítěte, která je uschopňuje
přehlížet veliké a mocné tohoto světa a dovede je k Tomu, který nás
očekává mezi chudými, na cestu lásky, která přetváří svět... V tomto Dítěti
se totiž zjevuje úžasná skutečnost, že Bůh nás zná a je nám nablízku, že
Jeho Velikost a Moc se nevyjadřuje podle logiky světa, ale podle logiky
Bezbranného Dítěte, jehož Silou je jen Síla Lásky, která se nám svěřuje...
Vložme svou důvěru v Něho a věřme, že Bůh je tak Velký, že se mohl stát
Malým, aby se k nám opravdu mohl přiblížit.“
Nebuďme jako farizeové nebo zákoníci v Ježíšově době, kteří dobře
věděli, kde se má Mesiáš narodit. A zatímco ukázali směr cesty těm, kteří
se chtěli poklonit Dítěti, sami zůstali sedět na místě, nepokládali za nutné
se poklonit Dítěti, Mesiáši, proto nebyli proměněni. Připojme se
k betlémským pastýřům a mágům z východu a zpívejme spolu s anděly
Hosana! A prosme v modlitbách za český národ.
Uposlechněme výzvy papeže Benedikta XVI., které vyslovil před
Pražským Jezulátkem: „Sjednoťme se v modlitbě a prosme u Jezulátka
o Dar Jednoty a Svornosti pro všechny rodiny... Všechny je svěřujme
Svatému Pražskému Jezulátku, protože víme, jak důležité jsou stabilní
a jednotné rodiny pro skutečný pokrok společnosti a budoucnost lidstva.“
Vezměme Svaté Pražské Jezulátko do svých domovů, do svých rodin
a přijměme je do svých srdcí. Klanějme se Mu za všechny skupiny obyvatel
našeho národa a zasvěcujme se Mu osobně, se svými rodinami i se svými
farnostmi. Konejme poutě osobní, rodinné, farní a diecézní. Každý v našem
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národě je volán k tomu, aby se poklonil Malému Ježíši a přijal od Něj
Požehnání. Vždyť Požehnání Dítěte Ježíše je Mocným Poutem a Úsměv
Malého Ježíše odzbrojuje Boží Hněv a Spravedlnost. Buďme jako mágové
a nechejme se nasměrovat na cestu Dítěte, na cestu Lásky, která přetváří
svět. Staňme se „betlémskými pastýři“, kteří změnili svá srdce, zůstali
Ježíši věrni a žili okamžikem svého poklonění se Králi – Králi
Nejvyššímu. (převzato z Radio Vatikán).
Šatičky Jezulátka pro letošní oslavu Božího Narození, vskutku
královské, vytvořila paní Marie Málková a své estetické cítění uplatňovala
i při tvorbě šatiček pro různé
příležitosti a liturgická období.
S výšivkou jí pomáhá paní Janů
z České Jablonné a zapojily se
i děti navlékáním korálků na
ozdobu šatiček.
Korunka pro Jezulátko
pochází z dílny přibyslavského
klenotníka a hodináře Zdeňka
Bence, který ji „přibyslavskému“
Jezulátku daroval.
Vyrobená je z 201 g stříbra
a osazena je přírodními drahokamy
Topaz, Safír, Almandin a Ametyst
s
briliantovým
výbrusem.
Povrchová úprava rhodium a zlato.
I naše děti si při mši svaté zvolili Jezulátko za svého krále.
Ježíšku maličký, pros za nás za všechny!
Marie Pleslová
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Tříkrálová sbírka 2021
Vážení dárci,
i letos k vám přicházejí tři králové. Jako vždy přinášejí radost a boží
požehnání, netradiční okolnosti však vyžadují netradiční řešení, a proto
koledníci dorazili v online podobě. Jejich cíl zůstává stále stejný – i letos
chtějí spolu s vámi pomoci lidem v nouzi.
Přispět můžete od 1. 1. do 24. 1. 2021:
-

-

osobně DO POKLADNIČKY
odesláním FINANČNÍHO DARU na účet: 66008822/0800, VS 777
nebo VS 77705004 přímo pro havlíčkobrodskou charitu
online přes kasičku na www.trikralovasbirka.cz
dárcovskou SMS (jednorázovou nebo trvalou) ve tvaru:

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam
dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je
každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.
Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto:
65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly,
15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu,
odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí,
5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie
sbírky.
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Život církve

Stanovisko České biskupské konference k očkování
proti covid-19
Česká biskupská konference (ČBK) vydává toto stanovisko v situaci
pandemie nemoci covid-19.
Vědci celého světa se v tomto roce spojili v nevídaném úsilí, aby
vyvinuli pokud možno účinnou a bezpečnou vakcínu proti nemoci
covid-19. Současně se však šíří pochybnosti o etice vývoje a výroby
některých očkovacích látek, které jsou (domněle či skutečně) spojeny
s použitím tkání pocházejících z potracených lidských plodů.
Toto znepokojení je oprávněné: „Lidský život je posvátný
a nedotknutelný v kterémkoliv okamžiku své existence, tedy i v těch
počátečních momentech, které předcházejí jeho narození,“ napsal svatý Jan
Pavel II. v encyklice Evangelium vitae.1 Křesťanská tradice proto vždy
odsuzovala (a stále odsuzuje) umělý potrat jako velké mravní zlo.2 Z tohoto
důvodu také považuje využití buněk získaných při umělém potratu
k lékařským účelům za nepřípustné.3
Očkovací látky proti covid-19 (i ostatním nemocem) lze vyrobit
a testovat, aniž bychom nutně potřebovali materiál pocházející z lidských
plodů. Na nich se na různých místech na světě usilovně pracuje. Současně
ale bohužel platí, že většina vakcín, která bude u nás pravděpodobně během
několika následujících měsíců dostupná, byla vyvinuta s pomocí eticky
problematického materiálu.4
V Evropské unii se aktuálně (na konci prosince 2020) uvažuje
o nasazení celkem sedmi vakcín proti covid-19.5
Některé výzkumné týmy a farmaceutické společnosti při vývoji
vakcíny vůbec nepoužily buněčné kultury pocházející z potracených
lidských plodů (CureVac), jiné je naopak při vývoji a/nebo výrobě
očkovacích látek uplatnily (AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV).
V ostatních případech se na těchto buňkách jen testovala účinnost výsledné
vakcíny a její způsob vývoje a výroby byl jinak morálně nezávadný
(BioNtech-Pfizer, Moderna, NovaVax).6
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Ne všechny vakcíny proti covid-19 jsou si tedy (z etického hlediska)
rovny. V této souvislosti je třeba připomenout zásadní vyjádření Papežské
akademie pro život z let 2005 a 2017 a Kongregace pro nauku víry z roku
2008.7 Tyto dokumenty jasně rozlišují mezi morální zodpovědností vědců
a producentů léčiv, kteří používají morálně problematický biologický
materiál, a morální zodpovědností příjemců konkrétních vakcín. Pokud
není k dispozici jiná vakcína a pokud existuje nebezpečí závažného
ohrožení zdraví, je morálně přípustné dát se očkovat nebo očkovat jiné,
a to i vakcínou vyvinutou s použitím buněk získaných morálně
problematickým způsobem.8 Ke stejnému závěru dochází i nejnovější
dokument Kongregace pro nauku víry z 21. prosince 2020, který dále
upřesňuje, že se to týká i situace „v zemích, kde lékařům a pacientům
nejsou eticky bezproblémové vakcíny k dispozici, nebo kde je jejich
distribuce obtížnější kvůli speciálním podmínkám skladování a přepravy,
nebo když jsou ve stejné zemi distribuovány různé typy vakcín, ale
zdravotnické orgány neumožňují občanům vybrat si vakcínu k očkování“.9
Aby se předešlo veřejnému pohoršení, musí být jasné, že příjemce
takové vakcíny nijak neschvaluje způsob, jak byla vyrobena, a podle
svých možností též usiluje o to, aby byla v budoucnu dostupná morálně
přijatelná alternativa.10
Každý člověk má povinnost pečovat o své zdraví, protože
představuje vzácný Boží dar, jak o tom píše i Katechismus katolické církve
v článku 2288. Prevence infekčních onemocnění je důležitou součástí
ochrany života a zdraví, kdy nejde jen o nás, ale také o druhé lidi
a o společné dobro.11
Co se týče obav o zdravotní bezpečnost vakcín, které pociťuje nemálo
věřících rodičů, lékařů a jiných osob, je možné říci toto:12 Je jistě oprávněné
žádat zodpovědné instituce a osoby o objasnění často kladených otázek,
principů fungování vakcín i mechanismů kontroly jejich zdravotní
neškodnosti. Současně je však třeba k alarmujícím zprávám na sociálních
sítích a v jiných médiích přistupovat s kritickým úsudkem a ověřovat je
u více nezávislých odborníků.13
Úkolem České biskupské konference není suplovat činnost vlády či
Ministerstva zdravotnictví v této oblasti. Je však na místě rozptýlit
největší obavy řady věřících a vnést do problematiky určité světlo.
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Proto chceme zopakovat: nechat se očkovat je morálně přípustné.
Vakcinaci je třeba zvažovat nejen s ohledem na zdraví vlastní, ale
i druhých lidí a na společné dobro. Při svém rozhodování tedy nemysleme
jen na sebe, ale zvláště na nejzranitelnější spoluobčany, pro něž nakazit se
nemocí covid-19 znamená být ohrožen nejen na zdraví, ale též na životě.
Na druhou stranu nelze nikoho diskriminovat kvůli rozhodnutí
nenechat se očkovat. „Očkování obvykle není morální povinnost,
a proto musí být dobrovolné.“ 14 V takovém případě však člověk musí
zodpovědným způsobem udělat vše potřebné pro to, aby případně
nenakazil druhé, zvláště ty, kteří ze zdravotních a jiných důvodů nemohou
být očkováni.15
Svatý Pavel VI. při jedné příležitosti připomněl, že o žádné otázce
týkající se člověka „nelze uvažovat jen v částečných perspektivách ať
biologických [či] psychologických. [...] Je nezbytné brát v úvahu celého
člověka a celé poslání, k němuž je povolán, tedy [...] též hlediska
nadpřirozená a věčná“ 16.
My křesťané máme být pro celou společnost svědky naděje v moc
Kristova vzkříšení. Zdraví i lidský život je jistě velkou hodnotou – ale tou
nejvyšší je vykoupení a věčná spása člověka. Proto nezapomínejme na
útěchu a posilu plynoucí z Eucharistie, milost svátosti smíření a pomazání
nemocných a hojné Boží dary, které si můžeme vyprosit na přímluvu
svatého Josefa během tohoto mimořádného roku. Buďme připraveni
kterýkoli den potkat tváří v tvář toho, který je Cesta, Pravda a Život
– a především největší láska našeho srdce.
Olomouc, 22. prosince 2020
Mons. Antonín Basler, biskup zodpovědný v ČBK za oblast bioetiky
P. Pavel Sandtner
Redakčně zkráceno - poznámky pod čarou viz zdroj.
Dostupné z
<https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201222stanovisko-ceske-biskupske-konference-k-ockovani-proticovid-19?fbclid=IwAR10ifJ690W2vwzwJP27rtD6dfEkWZ0KXas361Dh6aHesb4_eZRit9cBQvA#>
[cit. 2020-12-29]
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1 Socha pražského Jezulátka advent |13. 12. 2020 | Pavel Sandtner
2 Socha pražského Jezulátka Vánoce | 25. 12. 2020 | Pavel Sandtner
3 Korunka pro Jezulátko | 25. 12. 2020 | Zdeněk Benc
4 Jezulátko | 25. 12. 2020 | Zdeněk Benc
5 MŠ Nové Dvory v kostele | 8. 1. 2021 | Blanka Sedláková
6 MŠ Přibyslav v kostele | 7. 1. 2021 | archiv MŠ Přibyslav
7 MŠ Nové Dvory v kostele | 8. 1. 2021 | Blanka Sedláková
8 MŠ Přibyslav v kostele | 7. 1. 2021 | archiv MŠ Přibyslav
9 Jesličky v kostele | 25. 12. 2020 | P. Pavel Sandtner
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Rok 2021 – Rok svatého Josefa
MODLITBA PAPEŽE FRANTIŠKA V ROCE SVATÉHO JOSEFA:

Buď zdráv, ochránce Vykupitele,
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
v tebe doufala Maria.
S tebou se Kristus stal člověkem.
Svatý Josefe, ukaž se otcem i nám,
veď nás cestou života.
Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu,
a braň nás před vším zlem.
Amen.

Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný,
setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv.
Josefa.
Apoštolským listem „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným
8. 12. 2020 u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce
všeobecné církve, vyhlásil papež František rok 2021 Rokem svatého
Josefa, Ježíšova pěstouna.
Dekretem Quemadmodum Deus, podepsaným 8. prosince 1870, přiřkl
titul Ochránce všeobecné církve Mariinu snoubenci blahoslavený papež
Pius IX.
Apoštolský list Patris corde doprovází dekret apoštolské penitenciárie,
který ohlašuje zvláštní „Rok sv. Josefa“ vyhlášený papežem a stanovuje
podmínky pro získání odpustků.
Dar plnomocných odpustků lze získat za obvyklých podmínek, mezi které
patří zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Věřící
musejí odmítnout veškerou zálibu v hříchu a zúčastnit se akcí spojených
s Rokem sv. Josefa při příležitostech určených Apoštolskou penitenciárií.
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Dekret připomíná, že sv. Josef byl mužem modlitby, který také dnes
všechny zve k prohloubení vztahu s Otcem, dovolujícímu rozpoznat Jeho
vůli v životě. Plnomocné odpustky může získat ten, kdo se nejméně na 30
minut zastaví v rozjímání nad modlitbou Otče náš nebo se zúčastní
duchovních cvičení či jednodenního soustředění zahrnujícího meditaci nad
postavou Mariina snoubence.
Sv. Josef byl spravedlivým mužem střežícím hluboké tajemství svého
srdce. Pomáhá objevovat hodnotu ticha a poctivosti v plnění každodenních
povinností. Také ti, kdo během tohoto roku po jeho příkladu vykonají
skutek tělesného či duchovního milosrdenství, mohou získat plnomocné
odpustky.
Nejdůležitějším rysem Josefova povolání byl úkol střežit Svatou
rodinu z Nazareta. Aby všechny křesťanské rodiny pocítily pozvání vytvářet
atmosféru jednoty, lásky a modlitby, je dar plnomocných odpustků rozšířen
také na rodiny nebo snoubence, kteří se společně modlí růženec.
Papež Pius XII. zavedl 1. května 1955 svátek sv. Josefa Dělníka
s poukazem na důstojnost práce a s úmyslem inspirovat sociální život
a zákony, založené na rovném rozdělení práv a povinností. Plnomocné
odpustky budou moci získat i ti, kdo svěří každodenní práci sv. Josefovi.
Sv. Josef je rovněž patronem lidí v nebezpečných situacích, trpících,
donucených k útěku a osamocených. Apoštolská penitenciárie
oznamuje možnost získat plnomocné odpustky také pro ty, kdo se pomodlí
litanie ke sv. Josefu nebo jakoukoli jinou modlitbu ke sv. Josefu, podle
vlastní liturgické tradice, na úmysl pronásledované církve a za posilu pro
křesťany vystavené různým formám útlaku. Jako zvláště vhodné
příležitosti získání plnomocných odpustků se zmiňují svátky ke cti sv.
Josefa, tedy 19. března a 1. května, ale také svátek Svaté rodiny, Neděle sv.
Josefa podle byzantské tradice, 19. den každého měsíce a každá středa,
která je v latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefu.
V současném kontextu sanitárního ohrožení je dar plnomocných
odpustků rozšířen zejména na staré lidi, nemocné, umírající a ty, kteří
nemohou vycházet z domova. Podmínkou v těchto případech je odmítnutí
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záliby v hříchu, úmysl dostát všem stanoveným podmínkám, jakmile to
situace dovolí, a modlitba ke cti sv. Josefa spojená s obětí vlastního utrpení.
Eva Bártová
Zdroj: bihk.cz. Dostupné z
<http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5950-rok-2021---rok-svateho-josefa.html> [cit. 2020-12-18]

Zásvětná modlitba
Velký Patriarcho a patrone Kristova Tajemného těla - Církve, svatý Josefe!
Od stvoření světa jsi byl Bohem vyvolený, aby ses stal hlavou
Svaté rodiny, pěstounem vtěleného Syna Božího a snoubencem přesvaté
Panny Marie. V chudobě, v pronásledování, ve vyhnanství,
v nedostatku a v odříkání všeho druhu jsi vždy usilovně plnil
Boží vůli, vynikal jsi dobrotou, bohabojností a neúnavnou službou
druhým. Stal ses tak pro všechny generace vzorem
muže, manžela, otce i světce, křesťanským symbolem zbožnosti,
pokory lásky a čistoty. V jednotě s naším papežem Františkem
dnes o slavnosti Matky Boží Panny Marie zasvěcuji a svěřuji sebe,
kněžstvo, členy řeholních společenství
i všechen lid královéhradecké diecéze
pod Tvou mocnou ochranu.
Kéž se - na Tvoji přímluvu - zacelí bolestná rána pandemie,
kéž lidé litují svých hříchů a obrátí se k Bohu,
kéž osoby duchovní vedeny Duchem Svatým zahoří ctnostmi pro Boží
království. Kéž se v nás obnoví vědomí naší úplné závislosti na Bohu a
oživí upřímná vděčnost za dary, kterými nás Pán dnes a denně zahrnuje.
Kéž se ozdraví vztahy ve veřejném životě, v politice a ve společnosti,
kéž se obnoví a posvětí naše rodiny a vztahy v nich,
kéž skrze svátost manželství lidé znovu objeví vznešenou krásu
Původce veškerého bytí, dobra a lásky.
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Před Bohem se Ti dnes cele odevzdáváme, prosíme o Tvou trvalou
přímluvu u Pána, o ochranu a pomoc v našem povolání, v životních
křížích, v opuštěnosti, nemocech, stáří i v hodině naší smrti.
Svatý Josefe, oroduj za nás!
Papež František

Bůh nás neumí nemilovat
(Homilie, 24. prosince 2020)
Tuto noc se naplňuje velké
Izaiášovo proroctví: »Dítě se nám
narodilo, syn je nám dán« (Iz 9,5).
Syn je nám dán. Často se
říkává, že největší životní radostí je
narození dítěte. Je to něco
mimořádného, co mění všechno,
uvádí do pohybu netušené energie
a umožňuje přemáhat únavu,
těžkosti a noční bdění, neboť
přináší nepopsatelné štěstí, které
nemůže být ničím převáženo. Tím
jsou Vánoce: Ježíšovo narození je
novost umožňující nám každý rok
vnitřně se znovuzrodit a nalézt
v Ježíši sílu čelit každé zkoušce.
Ano, neboť se narodil nám, mně,
tobě a každému. Tuto svatou noc se
tento dativ vrací: »Dítě se nám
narodilo«, prorokoval Izaiáš.
»Dnes se nám narodil Spasitel«,
opakovali jsme v Žalmu; Ježíš
»vydal sám sebe za nás« (Tit 2,14),
prohlásil svatý Pavel, a anděl
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v evangeliu zvěstoval: »Dnes se
vám narodil Spasitel« (Lk 2,11).
Co však znamená toto
„nám“? Že Syn Boží, požehnán
přirozeností, přichází učinit z nás
děti, požehnané milostí. Ano, Bůh
přichází na svět jako dítě, aby z nás
učinil Boží děti. Jak podivuhodný
dar! Bůh nás dnes udivuje a každému z nás praví: „Jsi div.“ Sestro,
bratře, neklesej na mysli. Máš
pokušení považovat se za omyl?
Bůh ti říká: „Nikoli, jsi moje dítě!“.
Máš dojem, že to nezvládneš, bojíš
se, že neobstojíš, máš strach, že
nevyjdeš z tunelu zkoušky? Bůh ti
říká: „Odvahu, jsem s tebou.“
Neříká to slovy, nýbrž tím, že se
stává dítětem jako ty a pro tebe,
aby ti připomněl východisko
každého tvého znovuzrození:
uznat se za Božího syna, Boží
dceru. A to je nezničitelný zárodek
naší naděje, kypící jádro nesoucí

život. Pod našimi kvalitami a našimi defekty, silnější než minulá
poranění a selhání, obavy a neklid
z budoucnosti spočívá tato pravda:
jsme milovanými dětmi. A Boží
láska k nám nezávisí a nikdy
nebude záviset na nás: je dána
zdarma, láska je čirá milost. Dnes
v noci nám řekl svatý Pavel:
»Projevila se Boží dobrota« (Tit
2,11). Není nic drahocennějšího.
Syn je nám dán. Otec nám
nedaroval něco, nýbrž svého
jediného Syna, který je veškerou
Jeho radostí. A přece, hledíme-li na
nevděčnost člověka vůči Bohu a na
nespravedlnost vůči tolika našim
bratřím, objeví se pochybnost:
Udělal Pán dobře, že nám tolik
daroval? Dělá dobře, že k nám stále
chová důvěru? Nepřeceňuje nás?
Ano, přeceňuje, protože nás k smrti
miluje. Neumí nás nemilovat. Je
takový, tolik jiný než my. Má nás
rád neustále a víc než my sami
sebe. Jeho tajemství je vstupenkou
do našeho srdce. Bůh ví, že jediný
způsob, jak nás zachránit, je zahojit
nás zevnitř, mít nás rád. Ví, že se
zlepšíme jedině přijetím jeho
neochabující lásky, která se
nemění, avšak mění nás. Pouze
Ježíšova láska proměňuje život,
hojí ty nejhlubší rány, vysvobozuje

z bludného kruhu nespokojenosti,
zloby a hořekování.
Syn je nám dán. V ubohých
jeslích tmavé stáje opravdu je Boží
Syn. Vynořuje se další otázka: proč
přišel na svět v noci, v nedůstojném
obydlí, v nouzi a odmítán, když by
si zasloužil jako největší král
narodit se v nejkrásnějším z paláců?
Proč? Aby nám dal na srozuměnou,
kam až sahá Jeho láska k člověčenství. Jeho konkrétní láska se
dotýká naší nejhorší bídy. Boží Syn
přišel na svět jako odepsaný, aby
nám řekl, že každý odepsaný je
synem Božím. Narodil se, jako se
rodí slabé a křehké dítě, abychom
vlídně mohli přijímat svoje
křehkosti a objevit něco důležitého.
Jako v Betlémě, tak také s námi Bůh
činí veliké věci skrze naše ubohosti.
Vložil celou naši spásu do jeslí
jedné stáje a neobává se naší bídy.
Dovolme, aby Svým milosrdenstvím proměnil naši ubohost!
Takový je tedy význam toho,
že se Dítě narodilo nám. Je tu však
ještě jeden dativ, kterým se anděl
obrací k pastýřům: »To bude pro
vás znamením: Naleznete děťátko
zavinuté do plének a položené
v jeslích« (Lk 2,12). Toto znamení
- Dítě v jeslích - je určeno také
nám, aby udávalo směr našemu
životu. V Betlémě, což znamená
21

„Dům chleba“, je Bůh položen v
jeslích, jako by nám připomínal, že
Jej potřebujeme k životu jako chléb
k jídlu. Potřebujeme se nechat
prostoupit Jeho zdarma danou,
neochabující a konkrétní láskou.
Kolikrát jen však dychtíme po
zábavě, úspěchu a světskosti, tišíme
hlad pokrmem, který nesytí a zanechává v nitru prázdnotu! Pán si ústy
proroka Izaiáše posteskl, že zatímco
vůl a osel znají své jesle, my - Jeho
lid - neznáme Pána, který je zdrojem našeho života (srov. Iz 1,2-3).
Je to pravda: nenasytní majetnictvím klademe se do tolikerých
jeslí marnosti a zapomínáme na ty
Betlémské. Jesle, chudé na vše, ale
bohaté na lásku, ty učí, že se život
sytí láskou, kterou si necháváme od
Boha prokazovat a kterou prokazujeme druhým. Ježíš nám dává
příklad. On, Boží Slovo je
nemluvnětem, neříká nic, ale nabízí
život. My mluvíme mnoho, ale
často jsme analfabety v dobrotě.
Syn je nám dán. Kdo má
malé dítě, ví, kolik lásky
a trpělivosti potřebuje. Má
zapotřebí pokrm, péči, čistotu,
ohledy na svoji křehkost a na
požadavky, jež jsou často obtížně

srozumitelné. Dítě umí dát pocítit,
že miluje, ale také učí milovat. Bůh
přišel na svět jako dítě, aby nás
vybídnul k péči o druhé. Jeho
jímavý pláč nám umožňuje chápat,
jak zbytečné jsou mnohé naše
rozmary. Jeho bezbranná a odzbrojující láska nám připomíná, že
čas, který máme, není k tomu,
abychom se litovali, nýbrž sušili
slzy těm, kdo strádají. Bůh se
usídlil mezi námi, chudý a potřebný, aby nám řekl, že službou
chudým prokazujeme lásku Jemu.
Této noci, jak napsala jedna
básnířka: „je příbytek Boha blízko
tomu mému. Nábytek je láska“
(Emily Dickinson, Poems, XVII).
Syn je nám dán. Ježíši, Ty jsi
Synem, který činí syna ze mne.
Máš mne rád tak, jak jsem, nikoli
tak, jak o sobě sním. Objímám
Tebe, Dítě v jeslích, a objímám
znovu svůj život. Přijetím Tebe,
Pane života, chci svůj život také
dát. Ty, který mne zachraňuješ, uč
mne sloužit. Ty, který mne
nenecháváš samotného, pomoz mi
těšit Tvoje bratry, protože od této
noci jsou všichni mými bratry.
Eliška Pometlová

Bůh nás neumí nemilovat. Dostupné z <https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32100> [cit. 202012-25]
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Mikroblog o životě z víry

A co oplodnění a náhradní matky?
Při přirozeném početí spermie plavou vejcovodem směrem k vajíčku,
kde dochází k oplodnění. Něco se však může pokazit a zabránit spermii,
aby se k vajíčku dostala. Lékařská věda může udělat hodně, ale je také
důležité zvážit, co je z křesťanského pohledu morální.
Umělé oplodnění
Manželské páry, kterým se nedaří počít dítě, někdy zkouší umělé
oplodnění. Během tohoto procesu je odebraná spermie vložena do ženy
lékařem. Další metodou umělého oplodnění je přenos spermie a vajíčka do
vejcovodu, tzv. metoda GIFT (Gamete intrafallopian transfer, přenos
gamet do vejcovodů). Ženě se před tímto zákrokem podává hormonální
léčba, aby mohla dozrát nějaká vajíčka, která se potom chirurgicky vyjmou.
Tato vajíčka se spolu se spermiemi zavedou do vejcovodu ve stejném
okamžiku, aby zde mohlo dojít k oplodnění.
Sjednocení a plození
Církev umělé oplození neschvaluje, protože dítě je počaté mimo
pohlavní spojení manželského páru. Navíc se se všemi osobami, kterých se
to týká, zachází jako s objekty výrobního procesu a jednání, které musí muž
podstoupit k získání spermií, je nemorální. Lékařská asistence při
reprodukci je přijatelná pouze tehdy, pokud láskyplné sexuální spojení
manželského páru zůstává přímo spojené s početím. V ČR se páry, které
mají obtíže s plodností a chtějí být věrné učení církve, mohou obrátit na
www.cenap.cz nebo na www.lpp.cz.
Darování spermatu
Pokud se zjistí, že mužovy spermie jsou nedostačující, nebo pokud
se žena snaží počít bez přímé účasti muže, používá se někdy k umělému
oplodnění darované sperma. Dítě zde není pouze počaté mimo manželské
spojení, ale je úmyslně od samého počátku svého života oddělené od svého
biologického otce. Muž, který takové dítě vychovává, si může někdy
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připadat od něj vzdálený, zatímco biologický otec může občas litovat toho,
že má neurčitý počet dětí, které jsou mu cizí. Dítě se může cítit zraněné
a naštvané, když později pochopí důsledky svého vzniku. Stále více těchto
dětí hledá své biologické otce a bratry a sestry, kteří byli také počati z jeho
spermatu, v některých případech z toho důvodu, že se obávají incestu,
pokud by se snad nevědomky zamilovali do svého sourozence.
Církev odmítá umělé oplodnění & náhradní mateřství, protože
zpřetrhávají pouto mezi manželskou láskou & dětmi a zacházejí s lidmi
jako s věcmi.
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 386-387)
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

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Leden a únor L. P. 2021
Sledujte prosím aktuální ohlášky!
18. 1.
19. 1.
20. 1.
21. 1.
22. 1.
23. 1.
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Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
7.30
18.00 Za Jana Čepla a sourozence
7.30
18.30 Dolní Jablonná
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
18.00 Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše
v očistci
18.00 Za Jiřího Procházku, rody z obou stran a duše v očistci
18.00 Za farnost (s nedělní platností)

24. 1.
25. 1.
26. 1.
27. 1.
28. 1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.

1. 2.
2. 2.
3. 2.
4. 2.
5. 2.

6. 2.

8.00
9.30
7.30

3. neděle v mezidobí
Za Marii Caklovou a rodiče
Za rodinu Sobotkovu
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Na dobrý úmysl
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

18.00
7.30
18.00 Česká Jablonná
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
18.00
18.00
18.00 Za farnost (s nedělní platností)
4. neděle v mezidobí
8.00 Za Jiřího Musila, syna Jiřího a za všechny živé
i zemřelé z toho rodu
9.30 Za rodiče Bořilovy a Lehrlovy, jejich děti a vnuka
Lukáše
Za Josefa Klementa, rodiče, sourozence a duše
7.30
v očistci
Svátek Uvedení Páně do chrámu
18.00 Za Růženu Matouškovou
Památka sv. Blažeje
7.30
18.00 Nové Dvory
18.00 Za duchovní povolání
Památka sv. Agáty, panny a mučednice
18.00 Za Františka Halíka, za Rudolfa a Margitu Cibulovy
a bratra Rudolfa a švagra Miloslava Halíka
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
7.30 Za Vladimíra a Emilii Polákovy a celou rodinu
Polákovu, Votoupalovu, Neubauerovu, Tonarovu
a Miroslava Chalupu
17.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
18.00 Za farnost (s nedělní platností)
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7. 2.
8. 2.
9. 2.
10. 2.
11. 2.
12. 2.
13. 2.
14. 2.

5. neděle v mezidobí
8.00 Za Zdeňka Dvořáka a rodiče z obojí strany
9.30 Za rodinu Mokrých a Roseckých
11.00 Stříbrné Hory
7.30
Na poděkování za dar dětí s prosbou o jejich ochranu
18.00
do dalších let
Památka sv. Scholastiky, panny
7.30 Za Marii a Jaroslava Blažkovy, Boženu Pavlíčkovou
a celý rod
18.00 Olešenka
Panna Maria Lurdská
18.00 Za živé i zemřelé kněze naší farnosti
18.00 Za Vladimíra Omese a celou rodinu
18.00 Za farnost (s nedělní platností)
6. neděle v mezidobí
8.00 Za zemřelé Františky
9.30 Za Albína a Marii Jajtnerovy a za živé i zemřelé toho
rodu
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na leden a únor 2021
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:
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LEDEN
evangelizační úmysl: Lidské bratrství
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry
a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby
a překonávali uzavřenost.
národní úmysl:
Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby
přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.
farní úmysl:
Prosme za ukončení pandemie.
ÚNOR
všeobecný úmysl: Násilí na ženách
Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je společnost
chránila, brala vážně jejich utrpení a byla ochotna je vyslechnout.
národní úmysl:
Děkujeme za dobré zdravotnictví v naší zemi a prosíme za všechny, kdo
pečují o potřebné, aby v nich viděli obraz Boží a svou službu jim prokazovali
s úctou a láskou.
farní úmysl:
Prosme za naše děti a mládež i ohrožené seniory
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně
Eva Bártová
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