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Křesťan, který necítí,
že Panna Maria je jeho matka, je sirotek.
Papež František

Návrat restaurovaného oltářního obrazu Narození sv. Jana
Křtitele do rámu|14. dubna 2021
foto Stanislav Močuba

Slovo kněze

Letnice

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Důležitá
poznámka o komunitě učedníků v době, kdy očekávali dar Ducha. Ne
individuálně, ale společně. Duch je darem nejen pro mě, ale skrze mě dále
jedinečným obdarováním pro druhé.
Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla, píše apoštol ve
druhém čtení ze slavnosti. Sv. František Sáleský popisuje dary Ducha jako
lásku, která se projevuje rozličnými způsoby. Moudrost se dotýká Jeho
stvoření a cítí, ohmatává. Rozumnost zkoumá pravdy víry a Kristova učení
v Bohu a pak i ve tvorech. Vědění zaměřuje pozornost na poznání sebe
a tvorů, abychom objevili službu, ke které jsme povoláni. Rada rozšiřuje
naši citlivost vůči volbě správných prostředků. Síla mobilizuje srdce, aby
vykonalo, co při daru rady poznalo. Zbožnost ulehčuje práci a umožňuje
vykonávat bohulibé skutky se srdečnou radostí. Bázeň nás nechává prchat
přede vším, co se Bohu nelíbí.
Až přijde On, Duch pravdy, uvede nás do celé pravdy. Duch Svatý je
především darem lásky a ve všech svých darech dává sám sebe. Mít podíl
na Duchu znamená stát se sám dárcem darů. Prosme, aby na nás sestoupil
v hojnosti. Vyprošujme si, aby vešel i do našeho společenství
a v těžkostech doby nás vzájemně propojil. Abychom rozuměli jeden
druhému. Ne tak, že vždycky pochopíme, co druhý říká a dělá. Ale že za
vším bude stát láska, která ponese všechna slova a události ke společnému
užitku.
Duchu Svatý, vyveď nás nejen ze škody těla, kterou působí nemoc,
ale především uzdrav naše vztahy a prostupuj nás svou láskou. Naplň nás
v hojnosti svými dary.
P. Pavel Sandtner
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Pastorační plán

Akce na květen 2021
22. 5.
23. 5.

30. 5.

15.00-17.00 setkání ve Dvorku u obrázku Panny
Marie a májová pobožnost (při respektování nařízení
o omezení shromažďovacího práva)
15.00 Pouť Dolní Jablonná
1. svaté přijímání
Od 15.00 program pro děti jdoucí k 1. sv. přijímání.
(Pokud to okolnosti dovolí, bude program
s vystoupením, při kterém budou naše děti
účinkovat, otevřen i pro ostatní. Případně jsou
předjednány i zahradní atrakce. Uskuteční se, co
bude možné.)

Návštěvy nemocných

Dle aktuálních ohlášek.

Májové pobožnosti
Májové budou v měsíci květnu vždy od 18.00 do 18.30. Povedou je
děti, mládež, ženy, rodiny, dvakrát týdně akolyta nebo kněz. Výjimky
budou případně oznámeny týden předem. Dětem budou k dispozici
i básničky, či mohou zazpívat, zahrát.

Májové pobožnosti pod vedením dětí
Milé děti,
jestlipak víte, kdo má svátek druhou květnovou neděli? No přece
naše maminky! A víte, kterou maminku oslavujeme od prvního do
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posledního května? Tu naši nebeskou – Pannu Marii. Tak bychom jí
mohli dát dárek a každý čtvrtek v květnu se sejít a společně se k Panně
Marii pomodlit. Bude to májová pobožnost pod vedením dětí.
Také pro vás bude připraveno májové snažení. Přijďte do kostela ve
čtvrtek 6. 5. v 17.50, tam se dozvíte víc. A nebojte se, nebude to složité,
vy to určitě zvládnete! Ale my bychom to bez vás nezvládli!
Tak se na všechny moc těšíme!
Pan farář a Lenka Omesová :)
ROK SV. JOSEFA VE FARNOSTI
Na Domov sv. Josefa v Žirči
pro nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou jsme
ve farní aktivitě v roce sv. Josefa doposud vybrali
11 527 Kč. Děkujeme.
Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Páteční slovo
Deset slov před Velikonocemi a sedm o darech Ducha Svatého. To je
program, který jsem pro tento projekt naplánoval. Děkujeme vám spolu
s Liborem Jarošem za uznání a přízeň. Jsme rádi, že vám to snad něco
i přineslo. Další čtyři slova jsou naplánována pro dobu adventní.
Příprava na 1. svaté přijímání
Příprava proběhne v kostele: 3. 5. (17. 5.) a 24. 5. v čase 15.30-16.30.
Sobota 8. 5. 14.00-18.00 procházka s dětmi nebo náhradní program
(podle okolností).
Pátek 28. 5. 16.00-20.00 děti na faře.
Sobota 29. 5. 8.00-13.30 příprava na faře. Bude následovat zpověď dětí
i rodičů (bude přítomen další kněz).
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Změny v pořadu bohoslužeb
Od 5. 6. včetně se mění pořad bohoslužeb ve smyslu dřívějšího pořádku.
Mše v sobotu večer se ruší. Vrátíme se k sobotním ranním bohoslužbám.
Přidržíme se ovšem času 7.30 jako ve všední dny. V neděli se obnovuje
večerní mše svatá v obvyklém čase. Mše svaté v Žižkově Poli a ve
Stříbrných Horách zůstávají beze změny.
Adorace
Adorace budou vždy v pátek hodinu přede mší svatou s možností sv.
zpovědi. V květnu se v době májové pobožnosti Nejsvětější uloží,
zpovídat se bude dále. V sobotu už nebude adorace každý týden. Bude
nepravidelně podle ohlášek a vzhledem k ostatním aktivitám. V květnu
bude 8. 5. od 19.30 živě online a pak od 20.00 do 21.00 tichá adorace.
Budeme ji přenášet.

P. Pavel Sandtner

Papež František

Najít Krista znamená odhalit pokoj v srdci
(Promluva papeže Františka před modlitbou Regina Coeli, knihovna
Apoštolského paláce, 5. dubna 2021)
Pondělí ve velikonočním oktávu
se nazývá také „andělovo“, protože
si připomínáme jeho setkání se
ženami, které přicházejí k Ježíšovu
hrobu (Mt 28, 1-15). Anděl jim říká:
„Vím, že hledáte Ježíše, ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen“
(v. 5-6). Tento výrok: „Byl

vzkříšen“, přesahuje lidské schopnosti. Také ženy, které se vydaly k
hrobu a našly jej otevřený a prázdný,
nemohly prohlásit: „Byl vzkříšen“,
nýbrž pouze to, že hrob byl prázdný.
„Byl vzkříšen“ – to je poselství.
Jedině anděl mohl vyslovit, že Ježíš
vstal z mrtvých, a to ze své moci
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nebeského hlasatele, z moci propůjčené Bohem, stejně jako jedině
anděl mohl říci Marii: „Počneš a
porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš“
(Lk 1,31). Proto se dnešnímu
pondělí říká „andělovo“, neboť
pouze anděl – z moci Boží – může
prohlásit, že Ježíš byl vzkříšen.
Evangelista Matouš vypráví, že
za onoho velikonočního úsvitu
„nastalo velké zemětřesení. Anděl
Páně sestoupil z nebe, přistoupil,
odvalil kámen a posadil se na něj“
(v.2). Onen veliký kámen, který
měl zpečetit vítězství zla a smrti,
byl svalen k nohám a stal se
stoličkou pro Pánova anděla.
Všechny plány a odpor Ježíšových
nepřátel a pronásledovatelů byly
marné, všechna pečetidla se
rozpadla. Obraz anděla, sedícího na
kameni, je konkrétním, viditelným
projevem Božího vítězství nad
zlem, projevem Ježíšova vítězství
nad vládcem tohoto světa, vítězství
světla nad temnotou. Ježíšův hrob
neodkryl nějaký fyzický jev, nýbrž
Pánův zásah. Jak Matouš dodává,
andělův „zjev byl jako blesk a jeho
roucho bílé jako sníh“ (v.3). Tyto
podrobnosti symbolizují zásah
samotného Boha, který je nositelem
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nové éry a posledních časů dějin,
jelikož Ježíšovo vzkříšení zahájilo
poslední část dějin, která může trvat
tisíce let, avšak je poslední.
Tento Boží zásah vyvolá dvojí
reakci: Strážci nemohou vydržet
tuto strhující Boží sílu, jsou otřeseni
vnitřním zemětřesením, klesají jako
mrtví (v.4.). Moc Vzkříšení poráží
ty, kteří byli použiti k tomu, aby
zaručili domnělé vítězství smrti. Co
tito strážci měli dělat? Vydat se za
svými nadřízenými a říci pravdu.
Stáli před volbou: buď vyslovit
pravdu, anebo se dát přesvědčit
těmi, kdo jim přikázali strážit hrob.
Jediný způsob, jak je přesvědčit,
byly peníze, a tito chudí, ubozí lidé
prodali pravdu a s penězi v kapse
rozhlašovali: „Ale ne, přišli jeho
učedníci a ukradli mrtvé tělo“. Mamon i zde, při Kristově vzkříšení,
projevuje svou moc, aby je popřel.
Reakce žen se liší, protože anděl
Páně je výslovně vyzývá k tomu,
aby neměly strach a nehledaly Ježíše v hrobu: „Vy se nebojte“ (v.5).
Z andělových slov můžeme
načerpat
cenné
ponaučení:
neochabujme v hledání vzkříšeného
Krista, který dává život v hojnosti
těm, kteří se s Ním setkají. Najít

Krista především znamená odhalit
pokoj v srdci. Také ženy v
evangeliu, po počátečním strachu,
pochopitelně zakoušejí velikou
radost, když se opět setkávají se
živým Mistrem (v. 8-9). V této
velikonoční době přeji všem, aby
prožili tutéž duchovní skutečnost a
přijali do srdcí, domovů a rodin
radostnou
velikonoční
zvěst:
„Kristus vzkříšený z mrtvých už
neumírá, smrt nad ním už nemá
vládu“ (Antifona k přijímání).
Velikonoční zpráva: Kristus žije,
provází můj život, je vedle mne.
Kristus tluče na dveře mého srdce,

abych ho pustil dál, Kristus žije. V
těchto velikonočních dnech nám
prospěje, když si budeme opakovat:
„Pán žije“.
Tato jistota nás vede k tomu,
abychom se dnes a po celou
velikonoční dobu modlili „Regina
Caeli, laetare, tedy Vesel se, nebes
Královno“. Poprvé ji takto
pozdravil anděl Gabriel: „Buď
zdráva, milostiplná!“ (Lk 1,28).
Nyní se Mariina radost naplnila:
Ježíš žije, láska zvítězila. Kéž se
toto stane i naší radostí!

Eliška Pometlová
Najít Krista znamená odhalit pokoj v srdci. Dostupné z
<https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-04/najit-krista-znamena-odhalit-pokoj-v-srdci.html>
[cit. 2021-04-23]

Mikroblog o životě z víry

Je postoj „žádný sex před svatbou“
zastaralý?
Pohlavní styk naplňuje dvojí cíl manželství: růst vzájemné lásky
manžela a manželky (spojení) a pokračování života (plození). Církev také
uznává, že „sexualita je zdrojem radosti a potěšení“.
Muž a žena si svou lásku nechtějí nechat jen pro sebe, ale chtějí se
o ni dělit s dětmi, které se z jejich spojení narodí. Je to součást přirozeného
řádu stvoření a plánu, který Bůh má pro lidské štěstí.
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Pravá láska
O lásce je toho možné říct hodně. Pochopit, že Bůh je láska, můžeš
pouze tehdy, pokud sám víš, co to láska je. „Kdo nemiluje, Boha nepoznal,
protože Bůh je láska“. Pravá láska je věrná a je-li jednou darovaná,
vždycky dostojí svému slibu věrnosti „v dobrém i zlém“. Pravá láska je
založená na svobodném rozhodnutí: nemůžeš lásku postavit na příkazu.
Pravá láska znamená, že jsi vždycky připravený/á odevzdat se druhému
a na oplátku také druhého přijmout jako dar. Pravá láska neklade žádné
podmínky a přijímá nedostatky druhého s trpělivostí a pochopením. Pravá
láska je otevřená novému životu a je plodná.
Žádný sex před svatbou
Mít sex před svatbou není dobrý nápad. Pohlavní styk znamená, že
se druhému člověku plně odevzdáš. Pouze pokud jste jeden druhému slíbili,
že si budete po zbytek života věrní a budete k sobě pravdiví, a přijali jste
Boží požehnání v manželství, můžete se jeden druhému zcela
a bezpodmínečně odevzdat. Ve své samotné podstatě však má pohlavní
styk zakotvenou možnost početí dítěte. To také činí sex mimo manželství
problematickým, protože dítě potřebuje stabilní rodinu. Sv. Pavel
považoval pokušení k pohlavnímu styku mimo manželství (smilstvo) za
skutečný problém. Jako řešení navrhuje, ať mají všichni manželství v úctě
a „každý muž ať má svou ženu a každá žena ať má svého muže“. Církev
vždycky tvrdila, že sex patří do manželství. Jestliže tím nejosobnějším
a nejintimnějším vyjádřením tvé lásky k druhému člověku je tělesné
spojení, není lepší uchovat se pro svou jedinou pravou lásku, člověka,
s kterým chceš strávit zbytek svého života? Jak může být, tak krásné
chápání sexuality zastaralé?
Je sex špatný?
Sexualita je něčím mnohem víc než jen hledáním potěšení, avšak
chybí-li bezpodmínečné odevzdání se v manželství, druhá osoba se snadno
stane nástrojem tvého vlastního uspokojení. Tak je tomu u prostituce
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a pornografie, kde se s lidmi zachází jako s pouhými předměty. Není to pro
lidskou osobu důstojné. Za takových okolností je sex samozřejmě špatný.
Existuje bohužel mnoho příkladů sobecky vyhledávané sexuality, která
vede k strašnému zneužívání. I když se dva lidé dohodnou, že budou mít
pohlavní styk pro radost, přesto zneužívají jeden druhého. Z výše
zmíněných důvodů se neodevzdávají jeden druhému plně v lásce, což dělá
pohlavní spojení mezi manžely tak krásným a především lidským. Jak řekl
sv. Pavel: „kdybych neměl lásku, nic mi to neprospěje“.
Pouze v manželství může být pohlavní styk plným odevzdáním se
druhému v lásce & zdrojem radosti, a při tom zůstává otevřený životu
(děti).
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 360-361)
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.

Ze života farnosti

Z farní kroniky

Vážení čtenáři a čtenářky,
chtěl bych vám přiblížit některé zajímavosti z kroniky farnosti
Přibyslav.
Dostupná kronika je psaná ručně, někdy méně a někdy dobře čitelně.
Mnoho stránek je čistých a vynechaných. V kronice se objevují informace,
které jsou psané i v němčině a také řada stran v těžko čitelné češtině. Není
dodržována časová posloupnost.
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Kronika je přepsána do digitální podoby. Jsou zde též použité některé
stránky z novin. Jedná se o informace o papežích nebo o sarajevském
atentátu.
Také se objevuje zápis pana Jana Malého z roku 1836 pod názvem:
„Paměťnosti míst jednotlivých jak města, tak vesnic do kolatúry patřících“.
Zde se objevují informace např. o svatém Vojtěchu z roku 980 a o tom, že
když se vracel z Říma, tak jeho krajané ho poslechnout nechtěli, aby
pohanských obyčejů zanechali. Je zde informace o vzniku názvu Vyšehrad
na skále nad Sázavou, kde stál hrad a informace z let 1384. V přibyslavské
kronice od p. Půži se v jedné z kapitol o této paměti pojednává jako
o nepravdě a některých prokazatelných nepřesnostech.
Protože ve farní kronice jsem neobjevil žádné informace o stavbě věže, tak
bych si vypůjčil z městské kroniky trochu informací o počátku stavby věže.
V roce 1497 obec začala opravovati chrám, a tak začala i stavět
nákladnou hranolovitou věž. Sotva byla dohotovena, tak na den svaté Anny
roku 1604 do ní udeřil blesk a zapálil ji. Potom až do roku 1681 byla přikryta
jen chatrnou stříškou. V tomto roce byla provedena dostavba báně
s makovičními tyčemi, ale po velkém požáru v roce 1767 i s kostelem
vyhořela. Z důvodu nedostatku peněz byla oprava dokončena až v roce 1841.
Pokračování příště.
Zdeněk Matějka

Pozvánky

Farní tábor (1.-7. 8. 2021)
Milé děti, milí rodiče.
I přes nejistou situaci také letos plánujeme pro děti ze 3.-7. třídy farní
tábor. V termínu 1.-7. srpna 2021 se chystáme na faru v Brtnici, kde se
náš tábor již několikrát konal.
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Co na děti čeká? Mimo vedoucích a nových kamarádů i nabitý
program, ve kterém bude mít své místo i modlitba a mše svatá 😊.
Přihlášky budou k dispozici k vyzvednutí v kostele nebo ke stažení na
webových stránkách farnosti www.farnostpribyslav.cz. Odevzdávat je
můžete do konce června v sakristii nebo e-mailem na v přihlášce
uvedenou adresu ve formátu pdf.
Částku za tábor, která činí 1 700 Kč, prozatím kvůli nepředvídatelným
podmínkám vybírat nebudeme. Více informací k táboru naleznete na
přihlášce.
Na všechny děti se budeme těšit.
Za vedoucí Klára Ledvinková

Přífarní tábor (19.-23. 7. 2021)
Milí rodiče,
rádi bychom touto cestou pozvali Vaše děti na přífarní tábor. Pokud
situace dovolí, tak se tábor uskuteční 19.-23. 7. 2021. Tábor a celý
táborový program je určen pro děti z 1.-5. třídy (přičemž první třídou
myslíme ukončenou první třídu).
Děti se mohou těšit na celotáborový program, na spoustu
tematických her, na výlet, modlitbu, vedoucí i nové kamarády! ☺
Cena tábora je 700 Kč, ale částku zatím (vzhledem k nepředvídatelné
situaci) nevybíráme. Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii, nebo
budou
k
dispozici
ke
stažení
na
farních
stránkách
www.farnostpribyslav.cz. Následně, prosím, přihlášky odevzdávejte
v sakristii nebo emailem na v přihlášce uvedenou adresu ve formátu
pdf.
Těšíme se na všechny!
Za celý tým vedoucích Jana Málková
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Fotogalerie
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1 Boží hrob (letos trochu jinak) | 3. 4. 2021 | Stanislav Močuba
2 Restaurovaný oltářní obraz Narození sv. Jana Křtitele | duben 2021 | Stanislav Močuba

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Květen L. P. 2021
3. 5.
4. 5.
5. 5.
6. 5.
7. 5.
8. 5.
9. 5.
10. 5.
11. 5.

7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30
18.30
8.00
9.30
7.30
18.30

12. 5.

7.30
18.30

13. 5.

18.30

14. 5.

18.30

15. 5.

18.00
18.30

16. 5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Za rod Fišarů, Sobotků a Mokrých
Za rodiče Kodrasovy a vnuka Tomáše
Na dobrý úmysl
Nové Dvory
Za duchovní povolání
Za Josefa a Marii Musilovy a Zdeňka Tesaře
Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Za farnost (s nedělní platností)
6. neděle velikonoční
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy, rodiče a sourozence
Za rodinu Mokrých a Roseckých
Za živé i zemřelé z rodu Nejedlých a Sebroňů
Za Bohuslava a Ludmilu Gričovy a syny Bohuslava
a Jiřího
Za Vlastu a Stanislava Bártovy a ten rod
Olešenka
Nanebevstoupení Páně
Za Josefa a Marii Sobotkovy, vnuka Romana a za živé
i zemřelé toho rodu
Svátek sv. Matěje, apoštola
Za manželé Matějů, Sejkorovy, Trődlerovy
a Miškovských
Žižkovo Pole
Za farnost (s nedělní platností)
7. neděle velikonoční
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8.00

17. 5.
18. 5.
19. 5.
20. 5.
21. 5.
22. 5.

23. 5.

24. 5.
25. 5.
26. 5.
27. 5.
28. 5.
29. 5.
30. 5.

Za rodiče Rázlovy, syna, dvě snachy a jejich rodiče z
obojí strany
9.30 Za Jana a Růženu Dejmalovy a celý rod
11.00 Stříbrné Hory
Za Miloslava a Bělu Bukovských, Elišku Bukovskou
7.30
a Helenu Trníkovou
18.30 Za Marii Rázlovou, rodiče a sourozence
7.30
19.00 Dolní Jablonná
18.30 Za živé i zemřelé rodiny Pometlovy, Kuncovy
a Krčálovy
18.30 Za kamarády Václava, Bohuslava a Lukáše
19.00 Vigilie Za farnost (s nedělní platností)
Slavnost Seslání Ducha Svatého
8.00 Za Josefa Doležala, rodiče Sedlákovy, jejich 3 syny,
snachu Danu a duše v očistci
9.30 Za Františka Řezníčka, jeho rodiče, sourozence
a vnuka Vladimíra
15.00 Pouť v Dolní Jablonné
Památka Panny Marie, Matky církve
7.30 Za živé i zemřelé členy živého růžence
18.30 Na poděkování za dar manželství
Památka sv. Filipa Neriho, kněze
7.30 Za rodiče Ledlovy, syny Jiřího a Karla
18.30 Česká Jablonná
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18.30 Za rodinu Sobotkovu a Kamarádovu
18.30 Za živé i zemřelé z rodiny Kubíčků
18.30 Za farnost (s nedělní platností)
Slavnost Nejsvětější Trojice
8.00 Za P. Františka Karla, rodiče, sourozence a synovce
9.30 První svaté přijímání
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na květen 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 finanční svět
Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami
usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi
spojenými.
národní úmysl:
Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze
Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.
farní úmysl:
Prosme o uzdravení vzájemných vztahů v naší farní rodině.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…

Eva Bártová
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