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Máme rozsvěcovat malá světla v srdcích lidí. Máme být
malými svítilnami evangelia, které nesou trochu lásky a
naděje. Toto je poslání křesťana.
Papež František

Obraz sv. Josefa ve farním kostele|březen 2021
foto Eva Bártová

Slovo kněze

Velikonoce
Vstupujeme do největších křesťanských svátků v podobných
okolnostech, které doprovázely události před více než dvěma tisíci lety
v Jeruzalémě. Napjatá, stísněná a nervózní doba plná politických pletek
a prospěchářských aktivit. Dějiny se tenkrát zlomily a po těchto událostech
už nebylo nic jako dříve. Zažíváme také jakýsi dějinný zlom. Po dějinách
komfortu se datují dějiny diskomfortu. Stojíme na prahu doby, o jejímž
dalším průběhu nemáme tušení. Máme ale naději. Stejnou, která se
skrývala za pašijovým děním v Jeruzalémě. Ježíšův příslib. Narážíme při
tom na jeden znejišťující moment. Dnes jako tentokrát totiž události vůbec
nadějně nevypadaly. Ani z pohledu Ježíšových příznivců. Zdálo se, že
všechno je pryč a něco se pokazilo natrvalo. Učedníci řešili, kdo jej zradí
a současně kdo z nich je největší, takže poslání, se kterým přišel, zrazují
všichni. Protože On nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. Jidáš
zradil políbením, Petr zapřel prostřednictvím výmluv a lží. Ježíšova
„farnost“ se ho před Pilátem zřekla a osvobodila vraha. Pilát ustoupil davu.
Ať lidé mají, co se jim líbí. Smějí se mu vojáci. Lid i král Herodes. Na
křížové cestě mu pomohl Šimon – z donucení. Ještěže tam byla i Veronika.
A Ježíš? Co říkal? Odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. Budete dědici
království… Dnes budeš se mnou v ráji. Proti vší beznaději jde Ježíšovo
zaslíbení. Zemřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky.
Vyprošuji vám a přeji, abyste v obtížích doby i ve zklamání, která
zažíváte z vlastních selhání, vnímali trvající Kristovu milosrdnou lásku.
A jeho nezvratné rozhodnutí a odhodlání neopustit nikoho, kdo se k němu
uteče s nadějí. Ještě dnes budeš se mnou v ráji.
Požehnaný čas velikonoční a pokoj do vašich rodin,
žehnám vám všem
P. Pavel Sandtner
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Pastorační plán

Akce na duben 2021
Na měsíc duben budeme i nadále ve farnosti akce oznamovat
v týdenním předstihu. Do odvolání budeme online vysílat páteční slovo
v 19.30, sobotní adoraci v 19.30 a nedělní bohoslužbu v 9.30 (ze záznamu
budou bohoslužby i na kabelové televizi vždy v pondělí v 18.00).

30. 3.
11. 4.

16.30-17.30 zapisování účasti na velikonoční
obřady
17.00 meditativní bohoslužba slova doprovázená
zpěvy jednotlivců a hrou varhan

Návštěvy nemocných

Dle aktuálních ohlášek.

Velikonoce 2021
Pořad velikonočních obřadů:
1. 4. Zelený čtvrtek
16.00 mše na památku večeře Páně
18.00 mše na památku večeře Páně (ONLINE)
19.30-20.30 příležitost k modlitbě
2. 4. Velký pátek
9.00-15.00 příležitost k modlitbě
15.00 křížová cesta se sv. přijímáním (ONLINE)
16.00 velkopáteční obřady (ONLINE)
18.00 velkopáteční obřady
19.30-20.30 příležitost k modlitbě
3. 4. Bílá sobota
6.00-14.00 příležitost k modlitbě
18.00 vigilie (ONLINE)
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4. 4. Vzkříšení
8.00 mše svatá
9.30 mše svatá (ONLINE)
11.00 Stříbrné Hory
5. 4. Velikonoční pondělí
8.00 mše svatá
11.00 Žižkovo Pole
Na účast při konání bohoslužeb je třeba se zapsat na archy v kostele!
Počet přítomných nesmí překročit 30 osob.
Vzhledem k nízkému počtu přítomných, se ovšem nezapisuje na
adorace.
Online přenosy a kabelová televize na Velikonoce
Online přenosy budou dostupné na studiu Baptista na kanálu YouTube.
Odkazy najdete na webových stránkách farnosti a FB. Pokud to
technické zázemí města Přibyslav dovolí, budou označené mše
přenášeny v reálném čase i na kabelové televizi. Uchovávání záznamů
velikonočních bohoslužeb je biskupem zakázáno – na YouTube budou
tedy před další bohoslužbou smazány.
Účast
Na každý z obřadů může přijít vzhledem k platným opatřením nejvýše
30 lidí při zachování pandemických hygienických opatření (respirátor,
desinfekce, rozestupy vyjma rodinných příslušníků jedné domácnosti).
Vyberte si prosím tak, aby se mohli účastnit i jiní. Když si někdo vybere
čtvrtek, měl by v pátek pustit někoho jiného ideálně i v sobotu a neděli.
Pokud zůstanou místa volná ještě den před konáním další bohoslužby,
může se někdo napsat znovu. Přístup k zapsání bude jasně daný.
Zapisování na svátky se uskuteční v úterý 30. března od 16. 30 do 17.30
hodin. Pak je možné se zapisovat průběhu týdne při adoracích.
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Adorace a otevřený kostel – možnost modlitby
Zelený čtvrtek 19.30-20.30
Velký pátek 9.00-15.00 a 19.30-20.30
Bílá sobota 6.00-14.00

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Dluh
Půjčka z listopadu minulého roku na financování soklu kostela uzavřená
na 4 roky s městem Přibyslav byla v únoru z vašich štědrých vánočních
příspěvků vypořádána do výše 45 procent, tedy 350 000 Kč. Děkujeme.
Restaurování portálů
Bylo vysoutěženo podání nabídky na restaurování šesti kamenných
portálů kostela, podloubí věže a patra věže. Financování ze strany
Ministerstva kultury ČR bude v tomto případě realizováno ve výši
přibližně 98 procent. Město Přibyslav tyto akce finančně nezatíží žádným
povinným podílem.

Kříž zpět na vrchol věže
V letošním roce budeme spolu s nejnutnějšími úpravami na věži usazovat
očištěný a ošetřený kříž. Proběhly už konzultace s památkovým ústavem,
byly objednány práce na ošetření kříže, jeho bezpečné usazení,
předjednáno financování akce, na kterém se bude podílet město
a farnost bez účasti jiných subjektů. V určený čas proběhne už jen
objednávka jeřábu podle možností dotčených firem. Podle všeho by
náklady neměly být nijak astronomické. Případně můžete přispět na účet
farnosti – 1120706379/0800. Děkujeme.
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Oltář, obraz a rám
V dubnu se do kostela vrátí zrestaurovaný obraz Narození Jana Křtitele,
rám bude restaurován o něco déle.
Také se z výstavy vrátí jeden zapůjčený párový obraz vedle hlavního
oltáře.

P. Pavel Sandtner

Adopce na dálku
Dopis dítěte adoptovaného naší farností skrze projekt Adopce na dálku.
Milý sponzore,
posílám srdečný pozdrav.
Mně i mé rodině se daří dobře.
Doufám, že stejně tak i vám a vaší
rodině.
V první řadě děkuji Bohu
a jsem vděčná za vaši podporu
a pomoc s mým vzděláním.
Navštěvuji
základní
školu
Ashade, jsem ve 3. ročníku
a s radostí oznamuji, že jsem
postoupila do 4. ročníku.
Během karantény jsem
doma pomáhala rodičům. Děkuji
vám za balíček jídla, který nám
doručil náš kněz. Kvůli pandemii
covid-19 nejsou teď u nás
v kostele žádné mše, proto se
každý den modlíme růženec
doma. Během karantény jsem
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trávila čas doma čtením učebnic a hrou s kamarády. Modlila jsem se za
všechny lidi na světě, které koronavirus postihl.
Jsem velmi vděčná za vše, co pro mě děláte. Pamatuji na vás a vaše
rodiny ve svých každodenních modlitbách.
S díky Roseleen C. Godi

ROK SV. JOSEFA VE FARNOSTI
Na Domov sv. Josefa v Žirči
pro nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou jsme
ve farní postní aktivitě doposud vybrali 4 320 Kč.
Děkujeme.

Papež František

Pevnost a věrnost sv. Josefa je příkladem pro každé
povolání
(18. března 2021)
Dnes zveřejněné poselství
papeže Františka ke Světovému
dni modliteb za povolání nese titul:
„Svatý Josef – sen povolání“.
Svatý otec připomíná, že mimořádnost sv. Josefa spočívá
především v jeho každodenní
a všednodenní svatosti, založené
na věrnosti Božímu slovu.

František poukazuje na rysy,
které sv. Josefa přibližují každému
z nás. „Nikoho neudivoval, nebyl
obdařen zvláštními charismaty,
nejevil se v očích těch, kdo ho
potkávali, jako výjimečný. Nebyl
slavný a nechtěl na sebe
upozorňovat, evangelia necitují ani
jedno jeho slovo. A přece ve svém
obyčejném životě uskutečnil to, co
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bylo v Božích očích výjimečné,“
píše papež.
Poznamenává, že před Bohem
má význam pouze lidské srdce
a v Josefovi Bůh rozpoznal
otcovské srdce schopné oběti.
František připomíná, že Bůh chce
přetvářet otevřená srdce, schopná
se nasadit, štědrá v sebedarování,
soucitná v přinášení útěchy
v úzkostech a pevná, aby
posilovala naději. „Právě toto
potřebuje kněžství a zasvěcený
život, zejména dnes, v době
poznamenané křehkostí a utrpením, také kvůli pandemii, která
přinesla nejistotu a strach o budoucnost a smysl života vůbec“ –
čteme v papežském poselství.
František
konstatuje,
že
Josefovo
povolání
nejlépe
vystihují tři klíčová slova. Prvním
z nich je „sen“ ve smyslu tužba.
Papež zdůrazňuje, že každý člověk
má velká očekávání, sní o dalekých
perspektivách, které nemohou být
nahrazeny prchavými cíli jako
úspěch, peníze nebo zábava. Snem
každého člověka je láska, která
dává životu smyslu, protože
vyjevuje jeho tajemství, kterým je
– jak píše papež František –
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schopnost obětovat svůj život pro
druhé. Svatý Josef je nejlepším
příkladem následování tohoto
vnitřního hlasu, který se zjevil ve
snu.
V prchavém snu rozpoznal Boží
hlas, protože jeho srdce již bylo k
Bohu orientované. Jeho bdělý
„vnitřní sluch“ potřeboval jen
drobný podnět, aby rozpoznal Boží
hlas. „To se týká také našich
povolání: Bůh nemá zalíbení
v okázalých způsobech, v nichž by
se zjevení vlamovalo do naší
svobody. Předává své plány
s mírností, neoslepuje nás
planoucími vizemi, nýbrž jemně
nás obrací k vlastní nitru, hluboce
se k nám přibližuje a promlouvá
k nám prostřednictvím našich
myšlenek a citů. A takto, stejně jak
to učinil se sv. Josefem, nám
předkládá vysoké a překvapivé
cíle.“
Druhým slovem vystihujícím
cestu sv. Josefa a jeho povolání je
„služba“. Evangelia ukazují, že
vždycky žil pro druhé. Jeho
schopnost milovat způsobila, že si
nic nenechával výlučně pro sebe.
„Každé pravé povolání se rodí ze
sebedarování, kterým je zralost

jednoduchého obětování. Také
kněžství a zasvěcený život žádá
tento typ zralosti. Tam kde
povolání k manželství, celibátu či
panenství nedosáhne zralosti
sebedarování a zastaví se u pouhé
logiky oběti, se pak namísto
znamení krásy a radosti lásky stává
výrazem neštěstí, smutku a frustrace“ (Patris corde, 7) – píše
papež.
Služba nebyla pro sv. Josefa
pouhým vznešeným ideálem, ale
zásadou každodenního života.
Těžce pracoval, aby nalezl a připravil místo, kde by se mohl
narodit Ježíš; učinil všechno, co
bylo v jeho silách, aby Jej ochránil
před Herodovým běsněním; rychle
se vrátil do Jeruzalém, aby
vyhledal ztraceného Ježíše; živil
rodinu prací, rovněž v cizí zemi.
„Tato pozorná a starostlivá péče je
znamením vydařeného povolání.
Je svědectvím života, kterého se
dotkla Boží láska. Jak krásný
příklad
křesťanského
života
přinášíme, když nenásledujeme

zarputile pouze své ambice a nenecháme se ochromovat svými
nostalgiemi, nýbrž pečujeme o to,
co nám Pán prostřednictvím církve
svěřuje! Tehdy na nás Bůh vylévá
svého Ducha, svoji kreativitu,
a stejně jako v Josefovi působí divy
(v nás),“ zdůraznil František.
Posledním slovem charakterizujícím sv. Josefa je „věrnost“.
Josef byl člověkem, který se
v činorodém mlčení s trpělivou
drží Boha a Jeho plánů. Rozjímá
a zvažuje, nedovolí, aby jej
zachvátil spěch, nepoddává se
pokušení unáhlených rozhodnutí,
nepoddává se instinktu, nežije pro
okamžik. Ví, že život lze budovat
jedině vytrvalým přitakáváním
velkým
rozhodnutím.
(…)
Povolání, podobně jako život,
dozrává jedině skrze každodenní
věrnost. (…) Tato věrnost je
tajemstvím radosti,“ píše papež
František
v
poselství
ke
Světovému dni modliteb za
povolání.
Eliška Pometlová

Pevnost a věrnost sv. Josefa je vzorem pro každé povolání. Dostupné z
<https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-03/pevnost-a-vernost-sv-josefa-je-prikladem-prokazde-povolani.html> [cit. 2021-03-19]
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Mikroblog o životě z víry

Proč se klade tak velký důraz na
manželství a na rodinu?
Bůh stvořil lidské bytosti ke svému obrazu z velké lásky. Stvořil je
jako muže a ženu, aby mohli mít podíl na Boží lásce a jeho stvořitelském
díle. Proto jim přikázal: „Ploďte a množte se“. Jako křesťané můžeme dát
podobu tomuto povolání k lásce jedním ze dvou způsobů: svátostí
manželství nebo zasvěcením svého života Bohu v celibátu. Jan Pavel II.
o těch dvou stavech řekl: „To i ono je svým vlastním způsobem konkrétním
uskutečněním nejhlubší pravdy o člověku, pravdy, že je „podle Božího
obrazu“.
Boží přítomnost
Muž a žena si svou vzájemnou volbu stvrzují definitivním způsobem
ve svátosti manželství. Dovolují Bohu, aby se stal součástí jejich vztahu,
a souhlasí s tím, že ho od tohoto okamžiku budou hledat společně. Svým
manželským slibem se jeden druhému bezvýhradně a výlučně odevzdávají
a souhlasí, že se budou až do konce života jeden o druhého starat a že
přijmou děti jako dar od Boha. Toto celoživotní láskyplné spojení Bůh
zamýšlel od samého počátku.
Láska a investice
Bůh chce, aby bylo každé dítě počaté v lásce, kterou spolu jeho matka
a otec sdílejí v manželství. Někdy rodiče tohoto ideálu nedosahují, ale je
těžké představit si pro dítě lepší začátek! Existuje bohužel mnoho rozbitých
manželství. Naštěstí je ale také mnoho příkladů manželů, kteří spolu
zůstávají pomocí neviditelného pouta lásky, jehož pramenem je Bůh.
Úspěšné manželství vyžaduje neustálou investici obou partnerů: nežijí jen
sami pro sebe, ale stejně tak pro druhé. Když se v manželství něco nedaří,
je to většinou proto, že oba manželé ztratili tento princip ze zřetele. A přece
právě tehdy, když láska prochází zkouškou, je potřeba ještě více lásky, ještě
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více ohleduplnosti k tomu druhému. Křesťanské páry, které spolu
v těžkých časech vydrží, jsou jeden k druhému shovívaví a vzájemně si
odpouští, časem zjistí, že jejich láska roste a je pevnější. Naučí se, že klíč
k šťastnému manželství se skrývá ve slovech sv. Pavla: „Podřizujte se
jeden druhému z úcty ke Kristu“.
Proč je rozvod problém?
Ženich a nevěsta si ve svatební den slibují vzájemnou lásku a úctu
jako manžel a manželka po zbytek svého života. Co když však později
začnou mít pocit, že už spolu dál nemůžou pokračovat? Rozvod je v naší
společnosti všeobecně přijímaný. Proč není přijímaný v církvi?
Ježíš řekl důrazně, že manželské pouto je před Bohem nezrušitelné:
„A proto: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Tato slova pronesl proti
všeobecnému praktikování rozvodů v jeho vlastní společnosti. Církev
nemůže Ježíšova slova změnit.
Dva lidé jsou v den svého sňatku spojeni dohromady a tato jednota
je neporušitelná až do smrti jednoho z manželů. Pokud církevní šetření
prokáže, že k uzavření skutečného křesťanského manželství nedošlo,
rozhodne o jeho neplatnosti. Není to totéž jako rozvod, který ruší civilní
manželský svazek.
Je velmi bolestné, když manželé zjistí, že je pro ně velmi těžké
společně dál žít. Působí to oběma stranám velké utrpení a někdy ještě více
smutku jejich dětem. Rozvod však přesto není řešením manželských
problémů. Rozvod vnáší nepořádek současně do rodiny i do společnosti.
I když se manželé od sebe dočasně nebo trvale odloučí, jejich manželství,
pokud bylo uzavřeno platným a slavnostním slibem, v očích Božích
i církve trvá po zbytek jejich života.
Základní kámen společnosti
Studie ukazují, že pro dítě je nejlepší vyrůstat v rodině, kde jsou si
otec a matka vzájemně oddaní v lásce. Kvůli nemoci, nehodě nebo rozvodu
to bohužel není vždy možné. Rodinný život dělá člověka přátelštějším,
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štědřejším a odolnějším, a proto je to dobrá příprava na zodpovědnou
dospělost. Rodiny „tvoří základy svobody, bezpečnosti a bratrství v rámci
společnosti“. Z těchto důvodů se o rodině hovoří jako o základním kameni
společnosti.
Manželství je celoživotní pouto mezi mužem a ženou. Děti, které pocházejí
z jejich rodičovské manželské lásky, vyrůstají v rodině.
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 358-359)
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.

Život církve

Sčítání lidu 2021
Biskupové Čech, Moravy a Slezska při této příležitosti vydávají společnou
výzvu pro věřící.
Bratři a sestry,
27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety.
Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti
k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.
Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je
ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána
do církevních matrik. Za posledních sto let prošla evidence náboženského
vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná.
Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj,
akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice
je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 %
obyvatelstva.

12

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás
vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící
– hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Církev
římskokatolická nebo Církev řeckokatolická podle toho, které církve jste
členem.
Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně
katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane
se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude
méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel
rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské
vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících či katolíků.
Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině
sčítaných, se už nikdy nedozvíme.
Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev
je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil.
Ano, lidská stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale nepřestává
být společenstvím více č i méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje
obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme
se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit.
Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná
před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32).
Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme
najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.
Ze srdce vám žehnají
biskupové Čech, Moravy a Slezska
Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021. Dostupné z
<https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210315vyzva-biskupu-ke-scitani-lidu-2021> [cit.
2021-03-17]
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Křížová cesta
(P. Pavel Sandtner)
Na svatý týden jsme pro vás připravili křížovou cestu od hesovské
Savencie až ke kříži mezi Dvorkem a Uhrami. Společně ji vzhledem
k omezením jít nemůžeme, ale můžete si ji projít sami. Je vyznačena
křížky. Text i mapu máte k dispozici ve farní Římse. Na Velký pátek
budeme křížovou cestu přenášet v 15.00 hodin, bez účasti věřících. Ve
stejný čas bude křížová cesta v kostele, na kterou se už můžete zapsat. Jako
průvodce můžete využít páteční slovo před Květnou nedělí.

Modlitba
Pašije z Květné neděle nám dávají přehlédnout Ježíšovo utrpení
a spolu s ním ho prožít. S odvahou se pak můžeme postavit
vlastním těžkostem a myslet na úlohu, kterou hrajeme
v pašijových hrách vlastního života.
Pane, pomoz nám, abychom zaujali právě to místo, které nám
v dějinách lásky náleží.
1. zastavení
Přál jsem si s vámi jíst

Ve stanovenou hodinu zaujal (Ježíš) místo u stolu a apoštolové
s ním. Řekl jim: „Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto
velikonočního beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám říkám: Už
ho nebudu jíst, dokud se nenaplní v Božím království. Hle, u mě na
stole je však ruka mého zrádce! Syn člověka sice jde svou cestou,
jak je určeno, ale běda tomu člověku, který ho zradí!“ Oni se začali
ptát jeden druhého, který z nich že to je, kdo to hodlá udělat.
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Ježíš velmi touží stolovat s těmi, které má rád. Oslavit s nimi
svátky vysvobození z egyptského otroctví. Sdílet s nimi svou radost
i úzkost. Je si vědom, že zrádce je při stole s ním. Všichni se ptali
– kdo z těch ostatních to je? Včetně Petra, který zapřel. Jen Jidáš
se zeptal – jsem to snad já, Pane? Jestli máme odvahu se ptát sebe
samých, Ježíšova odpověď platí i nám: ty sám jsi to řekl.
Ježíši, synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšným!
2. zastavení
Kdo je z nás největší?

Vznikl také mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší. Řekl jim:
„Králové vládnou svým národům, a kdo mají nad nimi moc,
dávají si říkat 'dobrodinci'. U vás však ať to tak není! Ale kdo je
mezi vámi největší, ať je jako nejmenší, a kdo je představený, ať
je jako ten, kdo druhým slouží. Vždyť kdo je větší: ten, kdo sedí u
stolu, či ten, kdo obsluhuje? Přece ten, kdo sedí u stolu! Já však
jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží.“
Otázka, kdo zradí Ježíše, zaujala učedníky jen na krátký čas.
Přece ti druzí. Zajímavější téma bylo, kdo z nich je největší. To si
brali osobněji. Pán obrací jejich pozornost od myšlenky na vlastní
postavení a moc ke službě. Ta je novou formou královské vlády
Ježíšových následovníků. A k ní jsou povoláni.
Ježíši, synu Boha, živého smiluj se nade mnou hříšným!
3. zastavení
Neznám tě, Ježíši!

„Šimone, Šimone, satan si vyžádal, aby vás směl protříbit jako
pšenici; ale já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla. A ty
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potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry.“ „Říkám ti, Petře: Ještě
se ani kohout dnes neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mě znáš.“
Přiznat se k Ježíšovi slovem je někdy obtížné. Kvůli možnému
výsměchu druhých, falešnému studu nebo falešné skromnosti. Je
ale těžké přiznat s k Němu i mlčky – svým jednáním. A i takhle
je možné ho zapřít. Že nejednám v lásce Kristově, ale ve svém
vlastním jménu. Že se stydím jít cestou Krista v konkrétním
gestu svého života.
Ježíši, synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšným!
4. zastavení
Proč spíte?

Potom se podle svého zvyku odtamtud odebral na Olivovou horu
a učedníci ho následovali. Když byl na místě, řekl jim: „Modlete
se, abyste nepřišli do pokušení.“ Sám pak se od nich vzdálil, asi
co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: „Otče, chceš-li, odejmi
ode mě tento kalich, avšak ne má vůle ať se stane, ale tvá.“ Tu se
mu zjevil anděl z nebe a posiloval ho. Ježíš upadl do smrtelné
úzkosti a modlil se ještě usilovněji; jeho pot stékal na zem jako
krůpěje krve. Potom vstal od modlitby, šel ke svým učedníkům
a nalezl je, jak zármutkem usnuli. Řekl jim: „Proč spíte? Vstaňte
a modlete se, abyste nepřišli do pokušení!“
Podlehnout pokušení bez boje, zvlášť když je tak přitažlivé
a slibuje nevšední zážitek, nebolí. Až později. S jídlem roste chuť
a hříchy se vrství, pokušení, když mu podlehneme, neodezní,
naopak se přihlásí znovu. Ježíš vybízí své učedníky k zápasu.
Sám bojuje v modlitbě za sebe i za druhé. Aby jejich spravedlnost
nespočívala v uskutečňování vlastní vůle, ale v hledání vůle Boží.
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Ten je spravedlivý, kdo hledá Boží vůli ne svou. „Otče, chceš-li,

odejmi ode mě tento kalich, avšak ne má vůle ať se stane, ale tvá.“
Ježíši, synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšným!
5. zastavení
Políbením zrazuješ?

Když ještě mluvil, objevil se houf lidí; jeden ze Dvanácti, jménem
Jidáš, šel před nimi. Přiblížil se k Ježíšovi, aby ho políbil. Ježíš
mu řekl: „Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?“
Políbení je výrazem blízkosti, důvěry a lásky. Přesto se jím lidé
zrazují často. Vlastně je polibek z lásky vzácná událost mezi
tolika polibky, které nejsou neseny Boží láskou. Tak je to
i s objetím a slovem. Mohou to být zrádná gesta. Záleží na srdci
a co se vybojuje v něm. Ne tolik na vnějších projevech.
Ježíši, synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšným!
6. zastavení
Rouhali se, jak mohli

Muži, kteří (Ježíše) hlídali, posmívali se mu a bili ho, zavázali mu
oči a ptali se: „Když jsi prorok, pověz nám, kdo tě to udeřil.“
A rouhali se mu, jak mohli.
Člověk je vynalézavý, když se dává do služby zlého ducha. Když
se má mstít nebo oplácet ránu. Když má odpovědět na zlé slovo
zlým slovem. Jenže Ježíš byl ve službě Otci a dobru mnohem
vynalézavější. Na zlo, které strpěl, odpověděl odpuštěním.
A odpouštěl, jak mohl.
Ježíši, synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšným!
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7. zastavení
Pobuřuje lid

Celé jejich shromáždění povstalo a vedli ho k Pilátovi. Tam na něj
začali žalovat: „Zjistili jsme, že tento člověk rozvrací náš národ,
brání odvádět císaři daně a vydává se za krále Mesiáše.“ „Pobuřuje
lid svým učením po celém Judsku, počínaje Galileou až sem!“
Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se, zdali ten člověk je Galilejec;
a když se dověděl, že je z Herodova území, poslal ho k Herodovi,
který se také právě v těch dnech zdržoval v Jeruzalémě.
Žalování na Krista je stále aktuální. Mnoho lidí žaluje Boha
z mnoha nespravedlností na světě. A On si to nechá líbit. Vezme
na sebe obvinění, která by patřila jiným. Která by patřila nám.
Jak často lidé obviňují Ježíše z důsledků, které si svými chybami
sami zapříčinili? Kdo věří v Krista, není souzen.
Ježíši, synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšným!
8. zastavení
Ztropil si z něho posměch

Jakmile Herodes spatřil Ježíše, velmi se zaradoval. Už dávno si
ho totiž přál uvidět, protože o něm slýchal a doufal, že uvidí, jak
udělá nějaký zázrak. Kladl mu tedy mnoho otázek, ale on mu
vůbec neodpovídal. Tu Herodes i se svými vojáky mu dal najevo,
že jím pohrdá, a ztropil si z něho posměch: dal ho obléci do bílých
šatů a poslal ho nazpět k Pilátovi.
Každý to někdy zažije, když jsme druhým pro smích. Pro svou
slabost máme nechtěné publikum v nechtěné parodii. Herodes se
chtěl pobavit. Chtěl vidět divotvůrce, kterého měl za pomatence.
Když se Ježíš nechoval, jak Herodes předpokládal, vysmál se mu
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a ponížil ho. Chraň nás prosíme, Pane, zvědavého pohledu, který
se pase na slabosti druhých.
Ježíši, synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšným!
9. zastavení
Pryč s ním

Pilát svolal velekněze, členy velerady i lid a řekl jim: „Prostě
nespáchal nic, co by zasluhovalo smrt. Dám ho tedy potrestat a pak
ho propustím.“ Ale oni se všichni dali do křiku: „Pryč s ním! Propusť
nám Barabáše!“ Pilát se proto rozhodl povolit jejich žádosti:
propustil toho, který byl uvržen do žaláře pro vzpouru a vraždu
a kterého si vyžádali, a Ježíše vydal, aby se jim stalo po vůli.
Nejde tolik o spravedlnost samotnou, jako spíš o to, že si lid chce
prosadit svou verzi spravedlnosti. Nechce mírného Mesiáše, ale
volí radikála, který se nebojí vraždy. Nevěří Bohu, že by si
zjednal spravedlnost mírností. Dovolává se cesty násilí. Pane, dej
nám prosím odvahu volit cestu oběti před volbou násilí.
Ježíši, synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšným!
10. zastavení
Přinutili ho

Když ho odváděli, zadrželi jistého Šimona z Kyrény, který právě
přicházel z pole, a vložili na něj kříž, aby ho nesl za Ježíšem.
Spolu s ním byli vedeni na popravu také dva zločinci.
Šimona zadrželi vojáci a přinutili ho nést kříž. Jak se asi cítil?
A jak Ježíš? Šimon mohl vynucenou pomoc vnitřně proměnit
v dobrovolnou službu. Když s ní ve svém nitru svolil. Musel, ale
doufáme, že i chtěl. Ježíš jeho pomoc přijal. A podobně vnitřně
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proměnil vynucené utrpení křížové cesty ve službu lásky vůči
všem lidem. Také vůči Šimonovi, který mu na cestě pomohl.
Pane, pomoz nám, když jsme donuceni nést kříže jiných,
proměnit své „musím“ v „chci“.
Ježíši, synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšným!
11. zastavení
Odpusť jim

Když došli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jeho i ty
zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: „Otče,
odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“
Je těžké odpustit potom, co jsme byli od druhých zraněni. Oč
náročnější je odpustit, když jsme právě zraňováni. Nebo dokonce
nějak předem. Odpustit na dluh, když druhý o odpuštění ani
nestojí. Zatím. Zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníky, píše
sv. Pavel. Pane, nauč nás odpouštět na dluh. Otevřít pro druhé
ve svém srdci úvěr milosti.
Ježíši, synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšným!
12. zastavení
Pomoz si sám

Jeho šaty si rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové velerady
se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li
Mesiáš, Boží Vyvolený!“ Posmívali se mu i vojáci, přistupovali,
podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský král, zachraň sám
sebe!“
Za to, že jiným pomáhal, sklízí místo vděčnosti slova pomoz si
sám. To je mzda, kterou lidé platí za prokázané dobro. Pomsta
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bývá jistá, odpověď na milosrdenství už tak jistá není. Absurdní
losování o Ježíšovy šaty jenom dokládá zásadní nepochopení
toho, co přišel Ježíš lidem říct. Že mají důstojnost, která se
neztrácí ani hříchem. Důstojnost milovaných Božích dětí. Pane,
prosíme, dej nám uvěřit v bezpodmínečnou důstojnost vlastní
osoby i druhých lidí.
Ježíši, synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšným!
13. zastavení
Už dnes budeš se mnou v ráji

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. „Copak
ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani
ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My
ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to,
co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši,
pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ Odpověděl mu:
„Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“
Na vyznání vlastní viny a prosbu za odpuštění reaguje Ježíš
jednoznačně. Ještě dnes budeš se mnou v ráji. Bůh odpouští
bezodkladně tomu, kdo se na něj s upřímnou kajícnosti obrací.
Ještě dnes, ne zítra. Nedej, Pane, aby slunce zapadalo nad naším
hněvem.
Ježíši, synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšným!
14. zastavení
Poroučím svého ducha

Bylo už asi dvanáct hodin. Tu nastala tma po celém kraji až do
tří odpoledne, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se
vpůli roztrhla. Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých
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rukou poroučím svého ducha!“ A po těch slovech vydechl
naposled.
Čas se naplnil. Slunce se zatmělo. Temnota trvala po tři hodiny.
Teprve potom zvolal Ježíš: „Otče do tvých rukou odevzdávám
svého ducha.“ A vydechl naposled. Pane, pomoz nám, když se
naplňuje náš čas a my jsme nuceni projít svými hodinami
temnoty. Proveď nás nocí bezmoci k ránu odevzdanosti.
Ježíši, synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšným!

Modlitba
Pane, přišel jsi mezi nás s velikou pokorou a úctou ke každému
z nás. Čteme o tom v úryvku Pavlova listu Filipanům: „Kristus

Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je
rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost
služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk,
ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto
ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže
při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na
zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat:
Ježíš Kristus je Pán.
Ty jsi se stal jedním z nás, abychom my měli účast na božském
životě. Povolal jsi nás k tomu, abychom se odvážili vzít na sebe
přirozenost služebníků a stali se druhým bratry a sestrami.
Bližními, jedněmi z nich. Cestou poslušnosti nebeskému Otci.
Skrze kříž jsi přivedl člověka k záchraně. Děkujeme Ti, Pane.
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Duben L. P. 2021
29. 3.

Pondělí Svatého týdne
7.30 Za rodiče Němcovy a duše v očistci
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30. 3.
31. 3.
1. 4.

2. 4.
3. 4.

4. 4.

5. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
11. 4.
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Úterý Svatého týdne
18.30 Za Miluši a Františka Matějkovy a za živé i zemřelé
z toho rodu
Středa Svatého týdne
7.30 Za Jana a Václava Henzlovy a jejich rodiny
Zelený čtvrtek
16.00 Za farnost
18.00 Na poděkování za dar eucharistie a svátostného
kněžství
Velký pátek
15.00 Křížová cesta
16.00 Velkopáteční obřady
18.00 Velkopáteční obřady
Bílá sobota
18.00 Za farnost
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8.00 Za Františka Filara
9.30 Za Květu Bukovskou, manžela a duše v očistci
11.00 Stříbrné Hory
Pondělí velikonoční
8.00 Za Jaroslava Kamaráda a ten rod
11.00 Žižkovo Pole
Úterý velikonoční
18.30 Za Josefa a Marii Sedlákovy, celý rod a duše
v očistci
Středa velikonoční
7.30 Za Hejduka Balcara, živé i zemřelé z těch rodů
18.30 Nové Dvory
Čtvrtek velikonoční
18.30
Za Zdenu Kárníkovou, celý rod a duše v očistci
Pátek velikonoční
18.30
Za Růženu Matouškovou
18.30
Sobota velikonoční
Za farnost (s nedělní platností)
2. neděle velikonoční

12. 4.
13. 4.

14. 4.

15. 4.
16. 4.
17. 4.

18. 4.

19. 4.
20. 4.
21. 4.
22. 4.
23. 4.

8.00 Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
9.30 Za Františka Bořila, rodiče, celý rod a duše v očistci
Pondělí velikonočního oktávu
7.30 Za Marii a Jana Bukovských, živé i zemřelé a duše v
očistci
Úterý velikonočního oktávu
18.30 Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše
v očistci
Středa velikonočního oktávu
7.30 Za Olgu a Miloslava Pleslovy a živé i zemřelé
z toho rodu
18.30 Olešenka
Čtvrtek velikonočního oktávu
18.30 Za MUDr. Jiřího Procházku, rody z obou stran
a duše v očistci
Pátek velikonočního oktávu
18.30 Za Františka a Marii Rutovy, rodiče a sourozence
a duše v očistci
Sobota velikonočního oktávu
18.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
18.30 Za farnost (s nedělní platností)
2. neděle velikonoční
8.00 Za Annu a Václava Hausvaterovy a syna Josefa
9.30 Za Jana a Marii Musilovy, vnuka Honzíka
a ten rod
11.00 Stříbrné Hory
7.30 Za Miloslava a Bělu Bukovských, Elišku Bukovskou
a Helenku Trníkovou
18.30 Za živé i zemřelé přibyslavské skauty
7.30 Za pěstouna Františka, jeho rodiče a duše
v očistci
19.00 Dolní Jablonná
18.30 Za živé i zemřelé z rodu Hladíkových a Mackových
18.30
Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

25

24. 4.

18.30
8.00

25. 4.

9.30

26. 4.

7.30

27. 4.

18.30
7.30

28. 4.
18.30
29. 4.

18.30

30. 4.

18.30

1. 5.

7.30
18.00
18.30
8.00

2. 5.
9.30
11.00

Za rodiče Štefovy, za vnuky a živé i zemřelé z obojí
strany
Za farnost (s nedělní platností)
4. neděle velikonoční
Za Josefa Henzla, Růženu Staňkovou, rodiče a za živé
i zemřelé z toho rodu
Za rodinu Kamarádovu, Holasovu a syna Vítězslava,
za Františka Kamaráda, Václava Nejedlého a Františka
Janečka
Za rodinu Němcovu, živé i zemřelé z toho rodu
Za Václava Řezníčka, bratra Františka, rodiče, všechny
živé i zemřelé z toho rodu a Františka Píbila
Za Jaroslava Jakšla, manželku a živé i zemřelé z toho
rodu
Česká Jablonná
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,
patronky Evropy
Za Václava Henzla, rodiče a sourozence a za duše
v očistci
Za Ludmilu a Jana Kunstarovy a živé i zemřelé
z toho rodu
Za Jiřího Musila a živé i zemřelé z toho rodu
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za farnost (s nedělní platností)
5. neděle velikonoční
Za rodiče Svobodovy a syny Jaroslava a Miloslava
a ten rod
Za Lukáše Lehrla
Stříbrné Hory
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na duben 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:
všeobecný úmysl: Za základní práva
Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v
diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které
prochází krizí.
národní úmysl:
Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme,
abychom byli světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává.
farní úmysl:
Prosme za děti a mládež, kteří jsou velmi zasaženi neobvykle dlouhými
restrikcemi a za obnovení kultury společného soužití občanů naší země i naší
politické reprezentace.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…

Eva Bártová
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