Římsa
Římskokatolická farnost Přibyslav
30. května 2021 | XXI. ročník |červen

Bůh zachraňuje láskou, ne silou; nabízí se, nevnucuje se.
Papež František

Nedělní mše sv. – prvokomunikanti při modlitbě|23. května 2021
foto rodiče prvokomunikantů

Slovo kněze

Boží iniciativa
Oslavíme slavnost patrocinia našeho kostela – Narození sv. Jana
Křtitele. Jan vešel do dramatu života jako vyvolený. Jeho totožnost od
počátku spojovali všichni s iniciativou samotného Boha. Teprve když
Zachariáš svolí s pojmenováním svého syna jiným než vlastním jménem, jak
bylo zvykem, uvolní se mu ústa. Když přenechá iniciativu Bohu, může po
devíti měsících němoty začít znovu a lépe.
Zažíváme na duši i těle uvolňování nezvyklého sevření spojeného
s událostmi kolem působení kor onaviru. A opatrný návrat do běžné
každodennosti. Podstatnější než rozvolnění vnějších omezení je ale
osvobození ducha. Vracíme se, nebo vlastně začínáme zase znovu? I tak
bychom to mohli pojmout. Nový začátek, který prožíváme, by mohl být
v mnohém podobný skutečnostem, které prožil Zachariáš. Události se
vymkly jeho režii a devět měsíců k tomu nemohl a neměl co říci. Ale
zkouška měla svůj čas. A on, když přijal a pochopil, že potřebuje navázat na
iniciativu samého Boha – a ne chtít po Bohu, aby navázal na jeho – mohl
začít znovu. Nic se nezměnilo, pořád byl kněz, pořád měl ženu a pořád měl
dítě. Ale začal žít jinak. Jak dokládá jeho chvalozpěv. Najednou má co říct.
Protože navazuje na řeč Boží. Zpívá o jeho dobrodiních, které prokázal
svému lidu. Snad i my bychom mohli nově přijmout své poslání tam, kde
jsme, a s chválou na srdci i na rtech navázat na Boží iniciativu, jak ji v životě
vnímáme. Můžeme vnímat den co den. V tom, co přichází bez našeho
přičinění. Požehnaný letní čas!
P. Pavel Sandtner
Pastorační plán

Akce na červen 2021
1. 6.
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16.30-18.00 setkání dětí na faře

6. 6.
8. 6.
12. 6.
13. 6.
15. 6.
19. 6.
20. 6.
25. 6.
26. 6.
29. 6.

(předškolní děti-2. třída a 3.-9. třída)
Boží Tělo – průvod městem
16.30 setkání dětí, které se účastnily májových
pobožností
19.00 setkání mládeže (18+) na faře
9.30 dětská mše svatá
15.00 pouť v České Jablonné
16.30-18.00 setkání dětí na faře
(předškolní děti-2. třída a 3.-9. třída)
13.00 generální úklid kostela a fary
19.30-21.00 adorace
Sbírka na charitu
19.30 setkání mládeže na faře
13.00-16.00 kostel otevřený pro veřejnost
18.00 pouťový koncert
16.30-18.00 setkání dětí na faře
(předškolní děti-2. třída a 3.-9. třída)

Návštěvy nemocných
Dle aktuálních ohlášek.

Boží tělo
V neděli 6. 6. je slavnost Těla a Krve Páně. Mše sv. bude v 9.00
a po ní bude následovat průvod městem včele s Eucharistií.
Prosíme vás o květiny na výzdobu oltářů, které můžete nosit
v sobotu dopoledne k faře.
Maminky prosíme, aby vypravily družičky – ty se sejdou v 8.40 u fary.
Prosíme také o účast ministrantů a jejich dochvilnost.
Poslední prosba je zejména na muže – jedná se o pomoc se stavbou
venkovních oltářů – dobrovolníci se mohou hlásit u pana Jana Henzla – tel.
606 198 148.
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Úklid
V sobotu 19. 6. 2021 od 13 hodin proběhne generální úklid kostela a fary.
S sebou si prosím vezměte nějaký hadr, kbelík, rejžák, ostatního je
dostatek. Občerstvení pro uklízející je zajištěno.

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
12 014 Kč. Děkujeme.

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

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.

Komu patří věž a kdo by se o ni měl starat?
Farní referendum
Dovolte mi několik slov k vlastnictví přibyslavské věže. Plně respektuji
všechny názory týkající se vlastnictví přibyslavské věže. Jsem přistěhovalec
a jsem si vědom, že můj názor nemá z tohoto pohledu takovou důležitost.
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Působím ve farnosti nepřetržitě 15. rokem: 9 let jako kaplan, 6 let jako
administrátor. Byl jsem také aktivně účasten hlasování pastorační rady
s veřejnou účastí, snad v roce 2009, kdy se diskutovalo o daném tématu.
Chci vás vyzvat k diskusi o budoucnosti přibyslavské věže. Věž bude do
budoucna vyžadovat větší a větší náklady. Spoléhat se na to, že město
bude věž platit, protože je to přece v jeho zájmu, je pravdivé jen částečně.
Nejsem si jist, jakou hodnotu farnosti a farníkům přináší skutečnost, že
věž „vlastníme“. Její hodnota nespočívá v tom, že je „farní“, ale že slouží
všem kostelním i nekostelním, je dominantou města. Kdybychom ji
nevlastnili, co se změní?
Smluvně lze ošetřit mnohé obavy o to, jestli bude s věží naloženo
správně. A co se týče památky samé: pro ni by bylo bezpochyby lepší,
kdyby se jí ujal silný sponzor. Pozemek kolem kostela farnosti nepatří,
chodíme po městském majetku. Přesto se nikdy nestalo, že by nám město
nějak bránilo v jeho užívání. Naopak nám ještě vychází vstříc.
Předpokládat, že se věci změní k horšímu samozřejmě lze. Co když město
prodá pozemek třeba soukromníkovi…Ale to by mohlo udělat už teď!
A nemuselo by se nikoho ptát. Když přijde například diktatura, i kostel nám
mohou vyvlastnit, ano. Ale předpokládejme, že se nám demokracie ve
státě ještě udrží. Stejně jako pravidla pro nakládání s nemovitostmi
v památkové zóně. Farnost neužívá věž k žádným pastoračním účelům.
Jistě nebude omezeno její právo věž užívat dle smluvních ustanovení.
Nepřestane být dominantou města i areálu kostela. Farnost to odbřemení
a umožní užívat tohoto kulturního statku svobodněji.
Nyní věž patří farnosti. Ale co to znamená? Farnost je církevní právnická
osoba, to není skutečná osoba. Tedy patří farníkům? A kdo jsou vlastně
farníci? Ti kostelní, ti, co do kostela chodili a už nechodí? Nebo ti, co
v kostele křtí, uzavírají sňatek? Nejsou to všichni občané na území farnosti,
věřící i nevěřící? Myslíte si, že na farnost přispívají jen a jen lidé, kteří chodí
v neděli do kostela a hází do pokladničky? Tak to není. Pro mě změna
vlastnictví věže poskytuje pro farnost odbřemenění od finanční zátěže.
Nepředstavuje žádnou kulturní ztrátu. Naopak: zachovat vlastnictví věže
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nepřináší žádné benefity, kromě toho, že ji vlastníme. Věž nevlastní de iure
nikdo z nás. Vlastní ji církevní právnická osoba. Jako městský majetek
nepatří nikomu z občanů, ale městu. V obojím případě slouží majetek
farníkům či občanům.
Tak vás chci vyzvat k diskusi. Domnívám se, že změna vlastnictví věže
může být pro všechny přínosem. Propojí ty kostelní s nekostelními
a spolupráce s městem bude ještě užší. Protože péče o památky včetně
kostela bude nutně věcí dohody těchto dvou subjektů. Teprve potom bude
věž skutečně „naše“. A všichni se na ni s hrdostí budeme dívat. Nebudeme
na ni přispívat z církevních sbírek, ale z daní, které odvádíme státu a které
se přerozdělují dále podle místa bydliště. Vzhledem k tomu, že pastoračně
nemá věž valný význam a pro rozvíjení vztahu k Bohu i setkávání má velmi
omezené možnosti, kloním se k převedení věže do vlastnictví města
Přibyslav. Ale neudělám to, pokud to nebude naše společné rozhodnutí.
Pište na adresu redakce, snášejte argumenty, ve vhodné době uděláme
i veřejnou diskusi na radnici. 19. září proběhne ve farnosti referendum, ve
kterém se vyslovíme k otázce vlastnictví a budoucnosti věže. Vysloví se
každý, kdo bude chtít. Další jednání se povedou v duchu výsledku tohoto
referenda.

P. Pavel Sandtner

Papež František

Završení Ježíšova poslání
(Promluva papeže Františka před modlitbou Regina Coeli, 16. května
2021)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Dnes se v Itálii i v dalších
zemích slaví slavnost Nanebe-
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vstoupení Páně. Úsek evangelia
(Mk 16,15-20) – závěr Markova
evangelia – nám představuje

poslední setkání Zmrtvýchvstalého
s učedníky před jeho vystoupením
na místo po pravici Otce. Jak víme,
scény loučení jsou obvykle
smutné, dávají těm, kdo zůstávají,
pocit ztráty, opuštěnosti; ale to
není to, co by se stalo učedníkům.
Navzdory odloučení od Pána
nejsou zklamaní, naopak, jsou
radostní a připraveni odejít jako
misionáři do světa.
Proč učedníci nejsou smutní?
Proč bychom se i my měli radovat,
když vidíme Ježíše vystupovat do
nebe?
Nanebevstoupení završuje Ježíšovo poslání mezi námi. Jestliže
totiž Ježíš sestoupil z nebe kvůli
nám, kvůli nám tam také
vystupuje. Poté, co do našeho
lidství sestoupil a vykoupil ho –
Bůh, Syn Boží, sestupuje a stává se
člověkem, bere na sebe naše lidství
a vykupuje ho -, nyní vystupuje do
nebe a bere s sebou naše tělo. Je to
první člověk, který vstoupil do
nebe, protože Ježíš je člověk, pravý
člověk, je Bůh, pravý Bůh; naše
tělo je v nebi, a to nám přináší
radost. Po Otcově pravici nyní sedí
lidské tělo, poprvé, a je to tělo
Ježíšovo; a v tomto tajemství

každý z nás rozjímá o tom, kde
bude v budoucnosti. Vůbec nejde
o opuštění, protože Ježíš zůstává
navždy s učedníky, s námi.
Zůstává v modlitbě, protože jako
člověk se modlí k Otci a jako Bůh,
člověk a Bůh, mu ukazuje rány,
rány, kterými nás vykoupil.
Ježíšova modlitba je tam s naším
tělem: je jedním z nás, Bohem
a člověkem, a modlí se za nás. A to
nám musí dávat jistotu, ba co víc,
radost, velkou radost! Druhým
důvodem k radosti je Ježíšův slib.
Řekl nám: „Pošlu vám Ducha
Svatého“. A tehdy, ve společenství
s Duchem Svatým, je vysloveno
přikázání, které dává právě při
svém rozloučení: „Jděte do světa,
hlásejte evangelium“. A bude to
síla Ducha Svatého, která nás tam
povede,
abychom
přinášeli
evangelium. Je to ten stejný Duch
Svatý, kterého Ježíš slíbil právě
v ten den, který o devět dní později
přijde na svátek Letnic. Právě
Duch Svatý nám všem umožnil,
abychom dnes byli tím, čím jsme.
Velká radost! Ježíš odešel do nebe:
první člověk před Otcem. Odešel
s ranami, které byly cenou za naši
spásu, a modlí se za nás. A poté
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nám posílá Ducha Svatého, slibuje
nám Ducha svatého, abychom šli
a hlásali evangelium. Proto ta
radost dnešního dne, proto ta
radost
dnešní
slavnosti
Nanebevstoupení Páně.
Bratři a sestry, o svátku Nanebevstoupení Páně, kdy hledíme

k nebi, kam Kristus vystoupil a kde
sedí po pravici Otce, prosme Marii,
Královnu nebe, aby nám pomohla
být
odvážnými
svědky
Zmrtvýchvstalého Pána ve světě
v konkrétních situacích našeho
života.
Eliška Pometlová

Završení Ježíšova poslání. Dostupné z <https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-05/zavrsenijezisova-poslani.html> [cit. 2021-05-20]

Mikroblog o životě z víry

Proč si volit celibát, když se lidé tak
dobře hodí k manželství?
V církvi byli od samého začátku muži a ženy, kteří se rozhodli zůstat
z lásky ke Kristu svobodní. I když by člověk mohl mít celý svět, někteří
lidé slibují, že budou žít v relativní chudobě. I když je člověk stvořený jako
svobodný a může a může dělat svá rozhodnutí, někteří lidé se rozhodují pro
poslušnost někomu jinému. A přesto, že existuje tolik krásných mužů a žen,
se kterými by se mohli oženit nebo se za ně provdat, slibují někteří žít svůj
život bez tělesného spojení. Rozhodují se pro život v celibátu.
Ježíš
Proč? Protože slyšeli, jak jim Ježíš stejně jako prvním učedníkům,
říká: „Pojďte za mnou“. Jejich vztah s Ježíšem je silnější než s kýmkoliv
jiným. Touží celým svým srdcem, svou duší i svým tělem patřit výlučně
jemu. Ježíš slíbil těm, kteří opustí všechno – i případného manžela nebo
manželku -, aby jej mohli následovat, šťastnou budoucnost: „Amen, pravím
vám: Nikdo není, kdo by opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče
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nebo děti pro Boží království, aby nedostal mnohokrát víc v tomto čase
a v budoucím věku život věčný“.
Celibát
Kněží, bratři, sestry a ostatní, kteří se cítí být Bohem voláni
následovat Ježíšova příkladu tak důvěrně, jak to je jen možné, skládají slib
celibátu (nazývá se také slib čistoty). To znamená, že se nikdy neožení či
neprovdají a do konce svého života budou žít bez pohlavního styku.
Bůh řekl: „Není dobré, že člověk je sám“. A člověk zasvěcený Bohu
není sám, ale je nesmírně blízko Bohu. Existuje mnoho příkladů kněží,
bratří, sester a dalších zasvěcených, kteří jsou ve svém povolání naprosto
šťastní a kteří mají v životě plno přátel, příbuzných a lidí, kterým slouží.
Právě proto, že nežijí v manželství, a nemusí se tak starat o svou vlastní
rodinu, jsou svobodní ke službě, kamkoli je Bůh pošle hlásat evangelium.
Kam tě Bůh volá?
Zasvěcený život je nádherné povolání, které v podstatě zapadá do
toho, jak jsme byli Bohem stvořeni. Osvobozuje muže nebo ženu
k následování Ježíše důvěrnějším způsobem, což by jinak nebylo možné.
Ti, kteří si zvolili celibát, také samozřejmě občas prožívají těžkosti
v naplňování svého povolání stejně jako ti, kteří žijí v manželství. To však
není důvod, proč to nezkusit! Křesťané mohou vždycky počítat s pomocí
Boží milosti. Snad mohou počítat také s podporou svých bratří a sester
v Kristu. Žádný křesťan, ať žijící v manželství nebo v celibátu, se bez toho
neobejde. Volá tě Bůh k tomu, aby ses mu zcela odevzdal/a v zasvěceném
životě? Nebo tě volá do manželství? Obě povolání jsou ušlechtilá, ale
pouze jedno se pro tebe hodí nejlíp. Pokud si na to ještě nenašel/a odpověď,
hledej ji. Ptej se Boha a promluv si o svém vztahu s ním s dobrým knězem,
bratrem nebo sestrou. A především, jak řekl Ježíš: „Neboj se.“ Ježíš slíbil,
že ti pomůže žít tvé povolání, když řekl: „Já jsem s vámi po všechny dny
až do konce světa!“
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Ježíš nebyl ženatý. Rozhodnutí kvůli němu se neoženit nebo neprovdat je
nejdůvěrnější způsob, jak následovat jeho příkladu.
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 362-363)
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 (2)
V kronice se objevuje také informace o daru Zdeňka z Ronova do
kostela z roku 1381. Kardinál Dittrichstein koupil v roce 1623 panství
Polnou a Přibyslav. Dále jsou zápisy z let 1631, 1658, 1660, 1675. Nachází
se zde dohoda o zavedení vodovodu zemí od pivovaru do farního domu
z let 1668 mezi farářem Badhauserem a purkrabím města.
Další záznam: kostel sv. Michala archanděla v Šenfeldu v roce 1692
zavádí poplatky od katolíků panu faráři. V roce 1696 je zde v tabulce
přehled o poplatcích z roku 1695 a 1696. Potom se objevují záznamy
o majetku a pozemcích farnosti a o tom, že za působení faráře Kubíčka do
Přibyslavi patřil zádušní kostel v Sopotech, zasvěcený blahoslavené Panně
Marie Nanebevzetí.
Některé záznamy se objevují z roku 1716. Jedná se o zmínky o různých
poplatcích, desátcích, polnostech, majetku a třeba i dávkách piva
z měšťanského i borovského pivovaru. Některé další záznamy více jednají
o městě než o farnosti. Objevují se zprávy například z roku 1771
(instalování 3 kusů zvonů), 1784, 1839 o výkupu přírodních požitků (žito,
oves). V roce 1851 je záznam o zrušení desátků a naturálií. Také
o hudebním kůru, kaplích svatého Jana Nepomuckého na náměstí
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a u zámku a o různých Božích mukách. V roce 1856 došlo k velkému
požáru v Šenfeldu.
Z působení vikáře Knopa je mnoho záznamů i zápisů. V roce 1876 byl
posvěcen nově rozšířený hřbitov. V roce 1880 začal farář s kaplanem
obcházet domy včetně vesnic ve farnosti a žádali o milodary na pořízení
čtrnácti obrazů křížové cesty v kostele. Obrazy malované na plátně
olejovými barvami byly zakoupeny bez rámů v obchodě ve Vídni. Rámy
zhotovil Jan Jelínek, místní truhlář a kostelník. Tato kniha obsahuje dlouhý
seznam dárců i jejich příspěvků. Dne 26. září 1880 byla křížová cesta
vysvěcena a pořízen Boží hrob. V roce 1882 byly pořízeny nová bílá
roucha, červené komžičky pro ministranty, zvonky, křestní štola, pozlacení
kalicha, kadidelnice s loďkou. Dne 8. července tohoto roku byl požehnán
darovaný zvon na malou zvoničku na hřbitov. Ve Vojnově Městci v roce
1882 posvětili novou kapli a také v Sirákově. Dne 8. června 1878, 1. srpna
1892 a 12. května 1902 byla v Přibyslavi udělena svátost biřmování. Třeba
v roce 1887 posvětil kněz novou školní budovu ve Velké Losenici, v roce
1888 novou školní budovu v Borové, též v Modlíkově, v roce 1885 nový
hřbitov a na něm se nacházející novou hřbitovní kapli.
V květnu 1890 byly pořízeny nové varhany, dlažba pod věží a v roce
1891 dochází k větším obnovám v kostele a k restaurování hlavního oltáře.
V roce 1899 byly pořízeny nové varhany do Šenfeldu.
V roce 1895 posvětil Knop školní budovu v Nížkově, 1896 posvětil
epištolní loď se čtyřmi oltáři v Polné, v roce 1897 posvětil novou školní
budovu ve Hřištích. V roce 1899 chtěl rezignovat na vikáře, ale jeho
rezignace nebyla přijata. Potom ve stejném roce obdržel farář Knop od
okresního hejtmanství v Chotěboři dopis, ve kterém se píše, že nepřetržitě
od roku 1853 až dosud věrně a uspokojujíce vykonává svoji funkci a na
základě stanov mu udělují čestnou medaili za 40leté věrné služby.
Pokračování příště.
Zdeněk Matějka
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1-2 Výlet dětí na Ronov | 8. 5. 2021 | Lenka Omesová
3-4 Pouť v Dolní Jablonné | 23. 5. 2021 | Michael Omes
5 Májová pobožnost ve Dvorku | 22. 5. 2021 | Marie Pleslová
6 Májová pobožnost ve Dvorku | 22. 5. 2021 | Ondřej Málek
7-8 Setkání dětí | 18. 5. 2021 | P. Pavel Sandtner
9-10 Májová pobožnost | květen 2021 | Stanislav Močuba
11-12 Svatodušní vigilie | 22. 5. 2021 | Stanislav Močuba

Ze života církve

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci
ustupující pandemie nemoci COVID-19
Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,
díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem
ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně
vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale
také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny
a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro
mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy
onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.
Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že
naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme
rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba
Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.
Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus.
K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě.
Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou,
důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem
z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je
potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě
je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně
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vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických
opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi
a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do
kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli,
že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke
svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom
projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do
kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve.
Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.
Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají
Biskupové Čech, Moravy a Slezska
Nepomuk, 18. května 2021
Prohlášení. Dostupné z <https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210518prohlaseni-ceskych-a-moravskychbiskupu-v-situaci-ustupujici-pandemie-nemoci-covid-19> [cit. 2021-05-21]

Ze života farníků

Pohled vzhůru (první část)
Narodil jsem se a vyrůstal v rodině katolické. Jak se to projevovalo
navenek? Oba rodiče byli věřící a podle toho se snažili vychovávat i nás, své
děti. S odstupem času soudím, že maminka měla hlubokou víru, podloženou
četbou, modlitbou a přemýšlením. Doložila to tím, že si ji zachovala i v době
své těžké a nevyléčitelné nemoci. Otec se snažil žít ve víře tak, jak žili
všichni jeho předkové. Chápal a vnímal, že víra, úcta k autoritám, Desatero
a řád jsou nezbytné předpoklady fungující a spravedlivé společnosti,
dodržoval svátky. Zpíval také v kostelním sboru. Velké svědectví o své víře
vydal tím, že se jí přes donucovací praktiky komunistické totality, vyvíjené
na všechny učitele, nevzdal, což zaplatil v roce 1956 po inscenovaném
procesu uvězněním a ztrátou učitelského povolání.
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Nedělní návštěva mše svaté byla pro nás a většinu obyvatel našeho
městečka ještě v na konci padesátých let samozřejmostí. Dodržovali jsme
také páteční posty a všechny katolické svátky, účastnili se veřejných
slavností a průvodů (než je komunisté zakázali), chodívali na poutě, slavili
Velikonoce i Vánoce v duchu katolických tradic.
Mým prvním učitelem náboženství byl P. Jan Filip, velmi vzdělaný
přibyslavský rodák. Vyprávěl nám biblické příběhy, velmi barvitě
a poutavě. Dokázali jsme jako děti zaujatě poslouchat. Uměli jsme to,
protože televize nebyla. Jan Filip byl esperantistou a dopisoval si s podobně
orientovanými přáteli ve vzdálených a exotických zemích. Je s podivem,
že to tehdejší totalitní režim připustil. Přibyslavské reálie a začátky své
cesty ke kněžství popsal v knížce pro mládež „Za vznešeným cílem“.
Žáky motivoval tak, že je za dobré vědomosti odměňoval
poštovními známkami. Tak jsem se i já, pacholátko šestileté, stal šťastným
majitelem jedné známky s tajemným názvem Palestina. Byla to
nejkrásnější známka mé klukovské sbírky. Oranžová poušť, velbloud
a palma. Vůně exotiky. Taková je tedy Svatá země, o které jsem tolik
slýchal v hodinách náboženství. Kde ta známka skončila, nevím. Je to víc
než šedesát let, není divu. Ale mám ji trvale ve svém srdci.
Vnímal jsem tlak režimu prostřednictvím ateistické výchovy ve
škole. Rozpor mezi tím, co jsme žili doma, a tím, co nás učili ve škole, mě
tížil. Ale pořád nás, dětí, které chodily do náboženství, bylo dost a dalo se
i s tím stigmatem žít. Jak jsem bral rozum, bylo pro mě stále těžší
odpovědět si na otázku tehdy velmi vyhroceného rozporu mezi vírou a tím,
čemu bolševici říkali „vědecký světový názor.“ Je Bůh skutečně
všemohoucím Tvůrcem nebo „zbytečnou hypotézou“?
Byla to určitá krize víry, kterou jsem překonal až v dospělosti.
Přispěla k tomu zrání a překonávání pochybností hlavně setkávání
s několika velkými věřícími lidmi, k nimž na první místo kladu paní
učitelku Fanynku Nechvátalovou, soukromé rozhovory s nimi a také četba
těžko dostupných knih, zejména Člověk, tvor neznámý od Alexise Carrela,
vydané v roce 1947. Tu jsem objevil v roce 1974 v jednom zapadlém
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pražském antikvariátu v Dejvicích. Soudím, že antikvář musel mít odvahu,
protože věděl, že takovou knihu prodávat nesměl. Ostatně, vždy mohl
předstírat, že neví, co vykupuje, i když věděl. Když jsem ji šel zaplatit,
spiklenecky na mě mrknul: „Dobře jste si vybral!“ (Alexis Carrel byl
francouzský lékař, nositel Nobelovy ceny za tepenný steh, který se jako
bojovný ateista vypravil na počátku dvacátého století do Lurd, aby dokázal,
že tamější zázračná uzdravení jsou, jak se domníval, podvody. Po několika
letech jejich zkoumání se stal věřícím katolíkem. Knihu Člověk, tvor
neznámý, která pojednává o jedinečnosti člověka, jeho vědomí a ostatních
schopnostech, napsal v USA, kam se uchýlil, aby unikl útokům
francouzských ateistů.)
V roce 1968 se podařilo v nakladatelství Vyšehrad vydat některé
knihy Dominika Pecky, Tomáše Kempenského Následování Krista, Mezi
člověkem a Bohem od Michela Quista a jinou hodnotnou náboženskou
literaturu. Tyto knihy byly zásluhou Václava Pometla k dostání
i v Přibyslavi na faře. Kupoval jsem je, četl a hodně mně pomohly.
Konec první části.
Pavel Jajtner
Pozvánky

Farní zájezd 2021
Milí přátelé,
Pokud to situace dovolí, uspořádáme letos zájezd na Šumavu. Předem
avizuji změnu programu podle počasí. Pojedeme do oblasti s nejvyšší
srážkovou aktivitou. Zájezd je koncipován pro pěší turisty, a ti méně zdatní
se svezou a max. 5 km dojdou.
Termín zájezdu: 2.-7. 7. 2021
Cena zájezdu: 6 000 Kč
Ubytování v Hotelu Belveder ve Zlatých Horách s polopenzí
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Vlastní pivovar, solná jeskyně, sauna, masáže a venkovní bazén.
Odjezd: 2. 7. 2021 ráno, sraz v 5.00 před kostelem.
1. den
Klokoty u Tábora – mše a prohlídka
Sepekov, Milevsko – prohlídka, poutní místo a klášter
Alžbětín – Dvou národnostní nádraží v Železné Rudě
2. den
Hojsova Stráž – mše, Špičák, Pancíř, Železná ruda
Poté dle zdatnosti 4 až 25 km trasy na Černé a Čertovo Jezero.
3. den
Hauswaldská kaple, Srní, Modrava, Kvilda, Jezerní slať
4. den
Dobrá Voda u Hartmanic, mše, Velhartice, Sušice
5. den
Hrad Rábí, Kašperské Hory, mše
6. den
Zvíkov – volná prohlídka
Přibyslav návrat kolem 17 hodiny.
V ceně je zahrnuto; ubytování v *** hotelu, 5x snídaně a večeře,
doprava, a vstupy do památek a muzeí.
Lanovky a ostatní dopravní prostředky nejsou započteny do ceny.
Peníze na zájezd vybírám od 11. 6. 2021 a případné dotazy zodpovím.
Petr Málek, Wolkerova 613, 582 22 Přibyslav,
Tel. 732 842 617, e-mail malekp@zspribyslav.cz
P. S.: 2. 6. Nastupuji na operaci v HK. Předpokládaný návrat 7. 6.
V této době nebudu nic vyřizovat, prosím o modlitbu.
Petr Málek
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CENAP a kurz Být sama sebou
V brněnském Centru naděje a pomoci se věnujeme životním
situacím, které se týkají těhotenství, mateřství a rodičovství. Významnou
část naší práce představuje úspěšná pomoc párům, kterým se nedaří
otěhotnět, a hledají přirozené cesty, bez technik umělého oplodnění. O
osvětu v oblasti zodpovědného rodičovství se snažíme nejen mezi
dospělými. Vnímáme jako důležité také dospívajícím předávat pravdivé
informace o lidské plodnosti, povzbuzení k sebeúctě a vytváření dobrých
vztahů. Kromě individuálních konzultací nabízíme též rozmanité kurzy.
Osvědčený, oblíbený kurz mezi mladými dívkami ve věku 12-18 let je
týdenní prázdninový kurz Být sama sebou, letos v létě jej v našich
prostorách plánujeme v termínu 19.-23. 7. 2021.
V kurzu se s dívkami zaměřujeme především na témata, která bývají
někdy pro rodiče v komunikaci s dospívajícími náročná, jako je
zodpovědný přístup k sexualitě. V průběhu týdne se formou testů, kvízů
a her věnujeme otázkám rozvoje osobnosti, vztahů, nechybí však ani trochu
odlehčující a nadšeně očekávané téma módy a kosmetiky. V rámci kurzu
může dospívající dívka zjistit, v čem je dobrá, za co se může pochválit,
a co naopak by bylo dobré na sobě změnit k lepšímu. Naším přáním
a motivací kurzu také je, aby dívky získaly podněty, které jim pomohou
např. v komunikaci s rodiči a vrstevníky, právě ve složitém období
dospívání.
Pokud by Vás kurz zaujal, ať už pro Vaši dcerku nebo vnučku,
můžete se podívat na naše stránky www.cenap.cz a zjistit o kurzu více.
Také, pokud by Vás zajímala jakákoli jiná problematika, které se
věnujeme, a se kterou bychom Vám nebo Vašim blízkým mohli pomoci,
neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu i pro Vás!
Ludmila Lázničková
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Červen L. P. 2021
31. 5.
1. 6.
2. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.

6. 6.

7. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.

Svátek Navštívení Panny Marie
7.30 Za živé a zemřelé z rodu Pavlíčků a Kovářů a duše v
očistci
Památka sv. Justina, mučedníka
18.30 Za rodiny Pospíšilovu, Toporovu, Štopplovu a Březinovu
7.30 Na dobrý úmysl
18.30 Nové Dvory
18.30 Za duchovní povolání
18.30 Za Růženu Matouškovou
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
7.30 Za Annu Lánovou a živé i zemřelé z toho rodu
18.00 Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Slavnost Těla a Krve Páně
9.30 Za Josefa Němce a vnuka Miloslava Augustina a oba
rody
11.00 Stříbrné Hory
18.30 Za farnost
Za Jana Matouška a rodiče, Jiřího Eliáše a rodiče,
7.30
Josefa a Emilii Nápravníkovy
18.30 Za Annu a Josefa Vlčkovy
7.30 Za rodinu Tabaroni
18.30 Olešenka
Za živé i zemřelé z rodu Linhartů, Zadáků, Nováků a
18.30
Křiklánů
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
18.30 Za Marii Kasalovou, manžela, rodiče a sourozence
Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
7.30
11. neděle v mezidobí
8.00 Za dary víry pro celou rodinu a duše v očistci
9.30 Za rodiče Holcmanovy, děti, celý rod a duše v očistci
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17. 6.

15.00
18.30
7.30
18.30
7.30
19.00
18.00

18. 6.

18.30

19. 6.

7.30

14. 6.
15. 6.
16. 6.

8.00
20. 6.

21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.

9.30
11.00
18.30
7.30

Pouť Česká Jablonná
Za farnost
Za Antonína Šrámka, syny Antonína, Jaroslava a celý rod
Za dar života a zdraví
Za Marii a Františka Pátkovy a ten rod
Dolní Jablonná
Za Márii Močubovou, rodiče, sourozence a duše v očistci
Za Vlastu, Jaroslava a Marii Mášovy, za rody
Kulhánků, Benců a Mášů a duše v očistci
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
12. neděle v mezidobí
Za Marii Syberovou, manžela, bratry a všechny živé i
zemřelé z toho rodu
Za Josefa a Marii Bořilovy, jejich děti a vnuka Lukáše
Stříbrné Hory
Za farnost
Památka sv. Aloise Gonzaga, řeholníka
Za Vlaďku Kolkovou, za Vlastu a Miloslava Kasalovy,
dceru Lidušku, syna Miloslava a ten celý rod a rod
Řezníčků
Za rodinu Lédlovu a Anichoberovu

18.30
7.30
18.30 Česká Jablonná
18.30 Za Dášu Hybenovou a na její úmysly
18.30 Za Marii Niedermertlovou a na její úmysly
7.30
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele (pouť)
8.00 Za Františka Fikara
9.30 Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
18.30 Za farnost

Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na červen 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:
evangelizační úmysl: Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského
společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné
a trpělivé lásce.
národní úmysl:
Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby
s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
farní úmysl:
Děkujeme za všechna Boží dobrodinní.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně
Eva Bártová
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Vychází za technické podpory firmy ACO Industries k. s., Přibyslav
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