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Bůh je láska a láska je pokorná, nevystupuje vzhůru, ale
sestupuje dolů, jako déšť, který padá na zem a přináší život.
Papež František

Podzim|19. října 2021
foto Pavel Sandtner

Slovo kněze

Když ubývá barev
Měsíc, který je před námi, je z části určen vzpomínce na zemřelé.
Není to ale jen vzpomínka ve smyslu vyvolávání určitých paměťových
záznamů spojených s konkrétními osobami. Je to vzpomínání podobné
snad více „vzpomínce“, která je součástí liturgie. Jde o zpřítomnění, jakýsi
souběh současnosti zemřelých i živých prostřednictvím modlitby, a právě
slavené bohoslužby. V ní se zpřítomňuje oběť Ježíše Krista za záchranu
živých i zesnulých. A tak se napojujeme na jejich současnost a propojujeme
ji s časem, který prožíváme my. V Ježíši tak vstupujeme do reálného
společenství s těmi, které máme rádi, ale už tu mezi námi nejsou. On je
mostem mezi živými a těmi, kteří zemřeli, ale v Něm jsou stále živí.
S radostí tedy „vzpomínejme“ na ty, kteří nás předešli.
P. Pavel Sandtner
Pastorační plán

Akce na listopad 2021
2. 11.
16.; 30. 11.
5. 11.
8. 11.
9. 11.
12. 11.
20. 11.
21. 11.
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17.00 mše svatá
18.00 modlitba a žehnání na hřbitově
16.30-18.00 setkávání dětí ve skupinách od
předškolních do osmé třídy
19.00 setkání PR a ER farnosti
17.00 mše svatá; po mši svaté modlitba na hřbitově
16.30-18.00 misijní klubko na faře
19.00 starší mládež na faře
Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové
19.00-20.00 adorace v kostele
Dětská mše svatá 3. neděli v měsíci
15.00 káva s hostem na faře

25. 11.
26. 11.
27. 11.

Sbírka na pojištění kostelů
19.00 biblická hodina
19.00 setkání mládeže na faře
9.00 mše svatá v DPS

Návštěvy nemocných
Dle aktuálních ohlášek.

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Zadávání úmyslů na příští liturgický rok
Úmysly na příští rok si můžete zadávat první adventní neděli a v prvním
adventním týdnu tímto způsobem:
neděle 16.00-18.00; pondělí až pátek 16.00- 17.00 telefonicky na čísle
773 551 771 - pan Zdeněk Matějka, nebo kdykoli během tohoto času na
email zdenek.matejka@seznam.cz.
Intence budou zapisovány podle toho, kdy došly, vždy večer podle
dispozic pana Matějky. Po těchto termínech bude zapisování možné
v sakristii.
Děkujeme panu Matějkovi za spolupráci.

P. Pavel Sandtner
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
16 710 Kč. Děkujeme.
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Papež František

Od víry zákazů k lásce
(Promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, 10. října 2021)
Drazí bratři a sestry, dobrý
den!
Dnešní liturgie nám nabízí
setkání Ježíše s mužem, který
"měl mnoho majetku" (Mk 10,22)
a který vešel do dějin jako "bohatý
mladík" (srov. Mt 19,20-22). Jeho
jméno
neznáme.
Markovo
evangelium o něm mluví jako o
"jednom", aniž by uvedlo jeho věk
nebo jméno, a naznačuje tak, že v
tomto člověku můžeme všichni
vidět sami sebe jako v zrcadle.
Jeho setkání s Ježíšem nám
vlastně umožňuje vyzkoušet naši
víru. Když to čtu, testuji svou víru.
Muž začíná otázkou: "Co
mám dělat, abych měl věčný
život?" (v. 17). Všimněte si
sloves, která používá: muset dělatmít.Zde je jeho náboženství:
povinnost, konání pro získání:
"dělám něco, abych získal to, co
potřebuji". Jedná se tak však o
obchodní vztah s Bohem, něco za
něco. Víra naproti tomu není
chladný,
mechanický
rituál,
"musím–splním–dostanu". Je to

4

otázka svobody a lásky. Víra je
otázkou svobody, je otázkou
lásky. Zde je první test: co je pro
mě víra? Pokud se jedná
především o povinnost nebo
výměnný obchod, jsme mimo,
protože spása je dar, a ne
povinnost, je zdarma a nedá se
koupit. Nejdříve je třeba zbavit se
komerční a mechanické víry, která
vnucuje falešný obraz Boha
účetního a kontrolujícího, nikoli
otce. A mnohokrát v životě
můžeme prožít tento vztah
"komerční" víry: dělám to, aby mi
pak Bůh něco dal.
Ježíš – to je druhý bod –
pomáhá tomuto člověku tím, že
mu nabízí pravou Boží tvář. Ve
skutečnosti – říká text – " na něj
pohlédl " a "zamiloval si ho" (v.
21). To je Bůh! Zde se rodí a
znovuzrozuje
víra:
ne
z
povinnosti, ne z něčeho, co je
třeba udělat nebo zaplatit, ale z
pohledu lásky, kterou je třeba
přijmout. Tak se křesťanský život
stává krásným, pokud není

založen na našich vlastních
schopnostech a projektech, ale
vychází z Božího pohledu. Je vaše
víra, moje víra, unavená? A chcete
ji oživit? Hledejte Boží pohled:
oddejte se adoraci, nechte si
odpustit ve zpovědi, postavte se
před Ukřižovaného. Zkrátka,
nechte se jím milovat. To je
začátek víry: nechat se milovat
tím, kdo je Otec.
Po otázce a pohledu
následuje třetí a poslední krok,
Ježíšovo pozvání, kde říká: "Jedno
ti chybí". Co chybělo bohatému
muži? Dar, bezplatnost: "Jdi,
prodej, co máš, a dej to chudým"
(v. 21). To je možná to, co nám
také chybí. My často děláme
minimum, zatímco Ježíš nás
vyzývá,
abychom
dělali
maximum. Kolikrát se spokojíme
s povinnostmi – přikázáními,
několika modlitbami a podobně –
zatímco Bůh, který nám dává
život, po nás žádá proudy života!
V dnešním evangeliu vidíme tento
přechod od povinnosti k daru
velmi dobře; Ježíš začíná
připomenutím přikázání: "Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš..."
a tak dále (v. 19), a dospívá k

pozitivní nabídce: "Jdi, prodej,
dej, následuj mě!" (srov. v. 21).
Víra se nemůže omezit na pouhé
NE, protože křesťanský život je
ANO, ano lásky.
Drazí bratři a sestry, víra bez
daru a víra bez bezplatnosti je
neúplná víra, je to slabá víra, víra,
která je nemocná. Mohli bychom
to přirovnat k bohatému a
výživnému jídlu, kterému chybí
chuť, nebo ke hře, která se
víceméně dobře hraje, ale nemá
smysl: ne, nefunguje, chybí jí
"sůl". Víra bez daru, bez
bezplatnosti, bez skutků lásky nás
nakonec činí smutnými: jako
člověka, který, ačkoli na něj s
láskou pohlížel sám Ježíš, odešel
domů "zarmoucený" a "s temnou
tváří" (v. 22). Dnes si můžeme
položit otázku: "Jak si stojí moje
víra?
Žiji
ji
jako
něco
mechanického,
jako
vztah
povinnosti nebo zájmu o Boha?
Nezapomínám ji živit tím, že se
nechám pozorovat a milovat
Ježíšem?" Nechat se Ježíšem
pozorovat a milovat; nechat
Ježíše, aby se na nás díval a
miloval nás. "A jsem jím přitahován, odpovídám na to bez-
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úplatně,
velkoryse,
z celého
srdce?"
Kéž nám Panna Maria, která
řekla Bohu naprosté ANO, ano
bez ALE – a to není snadné -, dá

vychutnat krásu toho, když se
život stává darem.

Eliška Pometlová
Od víry zákazů k lásce. Dostupné z
<https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-10/od-viry-zakazu-k-lasce.html>
[cit. 2021-10-23]

Mikroblog o životě z víry

Jak funguje
rodičovství?

přirozené

plánování

Menstruační cyklus prochází různými fázemi: žena je plodná v určité
fázi svého cyklu a po zbytek doby nemůže otěhotnět. Tyto fáze probíhají
zároveň s určitými tělesnými změnami, které ukazují, zda je žena v období
plodnosti, nebo ne. Přirozené metody plánování rodičovství zahrnují
sledování těchto znaků, které mohou páru pomoci se těhotenství buď
vyhnout, nebo jej dosáhnout. Tak své pohlavní spojení prožívají v souladu
s tím, jak je Bůh stvořil.
Sledování
Na rozdíl od pilulek a jiných chemických antikoncepčních
prostředků, sledování plodnosti nezasahuje do těla ženy, aby se stala
neplodnou. Místo toho ji učí, kdy je plodná, a kdy ne. S touto informací se
manželé mohou rozhodnout, kdy budou mít pohlavní styk, a kdy ne. Pokud
jsou připraveni přijmout dítě, mohou se rozhodnout spolu spát v plodném
období ženy. Pokud však mají vážné důvody, aby se těhotenství vyhnuli,
můžou si vybrat období, kdy žena nemůže otěhotnět. Existuje několik
způsobů, jak tato období rozpoznat.
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Přirozené plánování rodičovství
Jedna z těchto metod se nazývá přirozené plánování rodičovství nebo
přirozené sledování plodnosti. Tato metoda je velmi spolehlivá, protože
sleduje více než jeden znak plodnosti. (V ČR se lze metodě PPR naučit na
kurzech, které pořádá www.cenap.cz nebo ww.lpp.cz.) Jakmile se z toho
jednou stane zvyk, je těžké si nevšimnout tělesných příznaků plodného
období. Mnoho párů používá antikoncepci, protože neznají nic lepšího
nebo nemají důvěru k přirozeným metodám. Přirozené plánování
rodičovství je však překvapivě stejně spolehlivé jako pilulka a pětkrát
spolehlivější než kondom.
Vhodné pro manželství
Pohlavní styk mezi mužem a ženou by měl být v zásadě vždycky
otevřený pro nový život. Jelikož metoda PPR neomezuje přirozenou
schopnost počít, jsou páry, které jí používají, vždy otevřené možnému
dítěti. To je hlavní rozdíl mezi umělou a přirozenou kontrolou plodnosti:
jedna chemicky nebo mechanicky plodnost omezuje, ta druhá ji respektuje
a spolupracuje s ní. Praktikování PPR posiluje znalost vlastního těla,
komunikaci, ohleduplnost a sebekázeň. V důsledku toho manželství,
v nichž páry tuto metodu používají, mají vysoké procento úspěšnosti.
PPR funguje na základě sledování určitých tělesných znaků, které páru
ukážou, zda je žena v plodném období.
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 370-371)
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.
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Fotogalerie

Ohlédnutí za říjnem

1
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2
1 Misijní most modlitby | 23.10. 2021 | Pavel Sandtner
2 Setkání dětí na faře | 19. 10. 2021 | Pavel Sandtner
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Ze života farnosti

Z farní kroniky (6)
V roce 1966 se na rekonstrukci elektroinstalace podílelo mnoho
farníků při sekání tvrdých kamenných zdí a také byla připojena kaple
i věž. Přívodní kabel do kostela a na faru byl zaveden do země
a ovládání osvětlení a věže je v sakristii. Protože instalací elektrického
osvětlení byly zdi kostela na mnoha místech porušeny, tak bylo nutné
provést částečnou výmalbu chrámu a sice od římsy dolů a byl též
zařízen rozhlas v kostele, který byl pak několikrát zdokonalován, aby
bylo docíleno dobrého a kvalitního poslechu. Zvlášť staří lidé a ti kteří
trpí částečnou nedoslýchavostí si rozhlas velmi pochvalovali. Při
vysekávání pro elektrické vedení a při oklepávání omítky na severní
straně kostela bylo možno poznat, že je zde asi do poloviny dnešní
výše zdiva ponecháno staré gotické zdivo ze starého kostela.
V roce 1967 bylo přikročeno k rekonstrukci kanalizace kolem
kostela, která byla provedena rourami z umělé hmoty a byl přidán další
rošt před hlavní vchod, aby bylo kam a pohodlně vylévat špínu, když
je umýván kostel. Kanalizace se osvědčila a vlhkost zdí se odstranila.
V roce 1968 bylo příznivými okolnostmi konečně možno uskutečnit
opravu zchátralé, zvětralé a na mnoha místech odpadlé venkovní
omítky kostela. Bylo započato časně z jara. Celá nákladná práce byla
uskutečněna pouze brigádníky. Dříví na lešení bylo zčásti zakoupeno
od lesního závodu a z části darováno z JZD Česká a Dolní Jablonná
a zčásti vypůjčeno od místního MěNV. Otloukání omítky bylo
zhotoveno do května a pak začaly zednické práce. Brigádníků bylo
dost zvláště na volnou sobotu jich přišlo i tolik, že někdy nebylo pro
ně plné vytížení. Bývalo jich 50 až 60. Nová omítka byla dána
u hlavního vchodu od zdola až k ozdobné římse. Pak celá polovina
kostela směrem k městu a zbývající část směrem k nádraží byla
vyspravena a pak celá vnější omítka byla natřena barvou žlutou
a narůžovělou. Všechny práce byly dokončeny před poutí. Odpad při
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prosívání labského písku byl použit na úpravu cesty kolem kostela po
starém hřbitově a na vyvýšení farního dvora.
V tomto roce na svátek Zvěstování Panny Marie dostal důstojný
pán Stanislav Dvořák souhlas od příslušných státních úřadů
k výpomoci v duchovní správě v Přibyslavi. Vedl dospívající mládež
a na jeho popud a nadšení několika mladých chlapců a děvčat vznikl
rytmický sbor. Vystupovali nejen ve zdejším kostele, ale vypomáhali
zpěvem, a zvláště svou přítomností jako mládí lidé všude, kam byli
pozváni.
Pokračování příště.
Zdeněk Matějka

Život církve

Vzpomínka na naše zemřelé
Milé sestry, milí bratři,
zvu vás k modlitbám za naše zesnulé. S vírou v Boží milosrdenství
a s nadějí na ospravedlnění vzpomínejme na naše drahé. I na ty, kteří nám
mnoho dobrého neprokázali. Čiňme tak s vědomím, že každý z nás bude
jednou takovou přímluvu potřebovat. Společně se budeme modlit také
v kostele a na hřbitově. Můžete se připojit 2. listopadu v 17.00 hodin ke
mši svaté v kostele a po ní k průvodu a modlitbám na hřbitově. V oktávu
modliteb za zemřelé se budeme opět modlit ještě 8. 11. v 17.00 a potom na
hřbitově.
Možnost získání odpustků
Co jsou odpustky?
Když někdo spáchá hřích, má toto jeho jednání dvojí důsledek. Jeden
v podobě věčného trestu, druhý v podobě časného trestu. Věčný trest je
vina, která je zahlazena odpuštěním skrze lítost a svátost pokání. Odpouští
se nám pro lásku Boží v Kristu Ježíši. Časný trest spočívá v pokřivenosti,
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deformaci, která na nás dopadá jako důsledek našich hříchů. Je to stopa,
kterou v nás hřích zanechává a která nás činí náchylnější k hříchům dalším
(neřesti). Z této pokřivenosti se očišťují duše v očistci. Z nesmírné
velkorysosti Ježíšova díla vykoupení může církev, správkyně pokladu
milosrdenství, za určitých podmínek udělit odpustky těchto časných trestů.
Mohou být určeny jak živým, tak zemřelým. Pro liturgické vzpomínky dnů
„dušiček“ jsou odpustky určeny duším zemřelých.
Možnost získání odpustků
„Dušičkové“ odpustky, které jsou přivlastnitelné duším v očistci,
může získat každý křesťan, který žije v plném společenství s církví, není
odloučen od Boha těžkým hříchem, ani nemá trvalé zalíbení v žádném
hříchu. Má úmysl tyto odpustky získat a vykoná požadované úkony. 1.
listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možnost získání
plnomocných odpustků pro duše v očistci. Kromě obvyklých podmínek
(svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého Otce) je třeba
se v jakémkoli kostele pomodlit modlitbu Páně a Vyznání víry. Od 1. do 8.
listopadu je možné po splnění tří obvyklých podmínek získat denně
plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí
se tam za zemřelé.
P. Pavel Sandtner
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Listopad L. P. 2021

1. 11.

2. 11.
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Slavnost Všech svatých
8.00 Za živé i zemřelé z rodu Dostálových a Dočekalových
18.00 Za rodiče Prchalovy, jejich děti živé i zemřelé a duše v
očistci
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
8.00 Za zemřelé z rodiny Močubovy, Holasovy, Theiszovy,
Biňovcovy a Medovy
17.00 Za všechny zemřelé

7.30
3. 11.
18.00
4. 11.
5. 11.
6. 11.

18.00
18.00
7.30
17.00
8.00

7. 11.

9.30

8. 11.

11.00
18.00
17.00

9. 11.
10. 11.
11. 11.
12. 11.

18.00

Za zemřelé příbuzné, přátele, dobrodince, sousedy
a spolužáky
Nové Dvory
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Za duchovní povolání
Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v očistci
Za Stanislava a Vlastu Bártovy a ten rod
Žižkovo Pole
32. neděle v mezidobí
Za rodiče Sejkorovy, Sobotkovy, jejich sourozence
a jejich rodiče a sourozence Lukáše, Mirka a Pavla
Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče, Josefa a Růženu
Tománkovy, živé i zemřelé z obou rodů
Stříbrné Hory
Za farnost
Za Františka Bořila a duše v očistci
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Za Jana Bártu a jeho rodinu
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

7.30
18.00 Olešenka
18.00
18.00

13. 11.

7.30

14. 11.

8.00
9.30
18.00

Památka sv. Martina, biskupa
Za Marii a Františka Rutovy, rodiče, sourozence a duše
v očistci
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Za Josefa a Marii Musilovy a Zdeňka Tesaře
Památka sv. Anežky České, panny
Za Vítězslava Čejku, manželku a živé a zemřelé
z tohoto rodu
33. neděle v mezidobí
Za rodiče Flesarovy, tři syny a dceru Růženu
Za farnost
Na poděkování za dar života a za všechnu Boží lásku
a milosti
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15. 11.

7.30

16. 11.

18.00

17. 11.

9.00
18.30

18. 11.

18.00

19. 11.

18.00
7.30

20. 11.
17.00

21. 11.

8.00
9.30
11.00
18.00

22. 11.

7.30

23. 11.
18.00
24. 11.

7.30
18.00

25. 11.

18.00

26. 11.
27. 11.

18.00
7.30

28. 11.
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Za živé a zemřelé z rodu Ledlů, Anichoberů a
Klucáčků
Za Marii Ledvinkovou, rodiče a duše v očistci
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Za rodiče Prokešovy a celý rod a duše v očistci
Dolní Jablonná
Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
Za MUDr. Jiřího Procházku, rody z obou stran a duše
v očistci
Za Ludmilu a Jana Kunstarovy a duše v očistci
Na poděkování za 40 let společného života s prosbou o
požehnání do dalších let
Žižkovo Pole
Slavnost Ježíše Krista Krále
Za P. Jana a P. Karla Filipovi, rodiče a sourozence
Za rodiče Vackovy, dva syny, dceru, snachu, tři zetě
a rodiče Jonákovy, syna, zetě a vnuka
Stříbrné Hory
Za farnost
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka,
hlavního patrona diecéze
Za Jana Zacha a živé i zemřelé z tohoto rodu
Památka sv. Ondřeje Dung-Lac,
kněze a jeho druhů, mučedníků
Na dobrý úmysl
Česká Jablonná
Za Bohuslava a Ludmilu Gričovy a syny Bohuslava
a Jiřího
Za Františka a Miluši Matějkovy a celý rod

1. neděle adventní
8.00 Za rod Bezpalců, Dvořáků a duše v očistci
9.30 Za Emílii Mokrou, snachu a všechny živé i zemřelé

z rodu Mokrých a Lemperů
18.00 Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.
Apoštolát modlitby

Úmysly na listopad 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 ty, kdo trpí depresemi
Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření, našli u
všech podporu, jež jim svítí na cestu do života.
národní úmysl:
Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a prosíme za všechny, kteří v těchto
dnech myslí na své blízké zemřelé, aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu,
který přemohl smrt.
farní úmysl:
Prosme o moudrost pro naše politiky v nelehké společenské a
epidemiologické situaci
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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