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S Ježíšem, Vzkříšeným Pánem, žádná noc netrvá věčně.
I v té nejtemnější noci stále září jitřenka.
Papež František

Bílá sobota | 16. dubna 2022
foto Anežka Močubová

Slovo kněze

Znamení nebo prospěch?
V květnu se církev s důvěrou obrací k Panně Marii. Je to příležitost
pro každého z nás. Uvědomit si, že svoje záležitosti nemusíme Ježíši
předkládat sami, ale můžeme přitom spolupracovat s jeho Matkou, kterou
nám daroval v okolnostech svého utrpení na kříži. Tedy v těžkostech.
Kristovo ani Otcovo srdce jistě není tvrdé, že by potřebovalo obměkčit
laskavostí srdce Mariina. Vždyť Mariino srdce je stvořeno samým Bohem
– Milosrdenstvím. Ale utíkat se k Matce pomáhá nám samým objevovat
mateřské srdce dobrotivého Boha. V Marii a s Ní smíme snáze důvěřovat
milosti, kterou nám Otec nabídl v Kristu.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na měsíc květen 2022
1. 5.
3. 5.
8. 5.
10. 5.
12. 5.
14. 5.
17. 5.
21. 5.

Program s uprchlíky ve spolupráci s městem
farností a základní školou.
16.30-18.00 setkání dětí na faře
15.00 pouť v Dolní Jablonné
16.30-18.00 misijní klubko na faře
Po mši svaté biblická hodina na faře.
Zájezd na Hostýn (Jaroslav Horský)
10.00 primice Pavla Jelínka v Nížkově
(7. 5. svěcení HK)
16.30-18.00 setkání dětí na faře
9.00 DPS
13.00 úklid kostela
19.30 starší mládež na faře

2

28. 5.

11.00 májová pobožnost ve Dvorku

Návštěvy nemocných
P. Pavel DPS a okolí
6. 5.
P. Pavel město
13 a 20. 5.
Májové pobožnosti v květnu
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.

Papež František

Radost se násobí tím, že se o ni dělíme
(Promluva papeže Františka před polední modlitbou Anděl Páně 18.
dubna.)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Dny velikonočního oktávu
jsou jako jeden den, v němž
přetrvává radost ze vzkříšení.
Evangelium dnešní liturgie tak
pokračuje ve vyprávění o vzkříšeném Pánu, o jeho zjevení
ženám, které šly ke hrobu (srov.
Mt 28,8-15). Ježíš jim jde vstříc
a pozdraví je; pak jim řekne dvě
věci, které bude dobré přijmout i

pro nás jako velikonoční dar, dvě
rady od Pána. Velikonoční dárek.
Nejprve je uklidňuje dvěma
prostými slovy: "Nebojte se" (v.
10). Nebojte se. Pán ví, že strach
je naším každodenním nepřítelem.
Ví také, že naše strachy se rodí
z vel-kého strachu, ze strachu ze
smrti: ze strachu, že zmizíme, že
ztratíme své blízké, že onemocníme a že už to nezvládneme...
O Velikonocích však Ježíš
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zvítězil nad smrtí. Nikdo jiný nám
proto nemůže říci přesvědčivěji:
"Nebojte se". Pán to říká přímo
tam, vedle hrobu, z něhož vyšel
jako vítěz. Tím nás vyzývá,
abychom vyšli z hrobů našich
strachů. Dobře poslouchejme:
vyjděme z hrobů svých strachů,
protože naše strachy jsou jako
hroby, pohřbívají nás uvnitř. Ví,
že strach se stále krčí u dveří
našeho srdce a že potřebujeme
slyšet, jak si opakujeme: neměj
strach, neboj se, neboj se: o velikonočním ránu, stejně jako ráno
každého dne, slyšme: "Neboj se".
Mějte odvahu. Bratře, sestro, kteří
věříte v Krista, neboj se! "Já",
říká vám Ježíš, "já jsem za vás
okusil smrt, vzal jsem na sebe
vaše zlo. Nyní jsem vstal, abych
vám řekl: Jsem tu s vámi navždy.
Nebojte se!" Nemějte strach.
Ale jak, řekněme, bojovat
proti strachu? Pomáhá nám druhá
věc, kterou Ježíš říká ženám:
"Jděte a řekněte mým bratřím, že
jdou do Galileje: tam mě uvidí."
(v. 10). Jděte a hlásejte. Strach
nás vždy uzavírá do sebe, uzavírá
nás. Ježíš nás naopak propouští
a posílá k druhým. Tohle je lék.

Ale já – dá se říct – toho nejsem
schopen! Ale jen si vzpomeňte, že
tyto ženy rozhodně nebyly
nejvhodnější a nejpřipravenější na
zvěstování
zmrtvýchvstalého
Pána, ale Pánu je to jedno. Záleží
mu na tom, abychom šli ven
a oznámili to. Vyjít ven a zvěstovat. Vyjít ven a oznamovat.
Veliko-noční radost si totiž nelze
nechat pro sebe. Kristova radost
se posiluje tím, že ji dáváme,
a násobí se tím, že se o ni dělíme.
Pokud se otevřeme a přineseme
evangelium, naše srdce se rozšíří
a překoná strach. To je to
tajemství: zvěstovat, abychom
překonali strach.
Dnešní text nám říká, že
hlásání může narazit na překážku:
faleš. Ve skutečnosti evangelium
vypráví – cituji – "antizvěstování"
– a co to je? Oznámení od vojáků,
kteří střežili Ježíšův hrob. Dostanou zaplaceno – říká evangelium
– "pěknou sumou peněz" (v. 12),
dobré spropitné, a dostanou tyto
pokyny: "Řekněte toto: 'Jeho
učedníci přišli v noci a ukradli
tělo, když jsme spali'" (v. 13).
Spali jste? Viděli jste ve
spánku, jak ukradli tělo? Je v tom
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rozpor, ale rozpor, kterému
všichni věří, protože jsou v tom
peníze. Je to síla peněz, toho
druhého pána, kterému Ježíš říká,
abychom nikdy nesloužili. Existují dva pánové: Bůh a peníze.
Nikdy penězům neslužte. To je
lež, logika zatajování, která je
v rozporu s hlásáním pravdy. Je to
připomínka i pro nás: faleš – ve
slovech i v životě – znečišťuje
hlásání, kazí nitro, vede zpět do
hrobu. Faleš nás vede zpět, vede
nás přímo ke smrti, do hrobu.
Vzkříšený Pán nás naopak chce
vyvést z hrobů falešných představ
a závislostí. Naproti vzkříšenému
Pánu stojí jiný "bůh": bůh peněz,
který všechno špiní, ničí, zavírá

dveře ke spáse. A to je všude:
v každodenním životě je pokušení
uctívat tohoto boha peněz.
Drazí bratři a sestry, jsme
právem pohoršeni, když díky
informacím objevíme v životě lidí
a ve společnosti lži a podvody.
Pojmenujme však také faleš
v nás! A postavme svou
nečitelnost, svou faleš před světlo
vzkříšeného Ježíše. Chce vynést
na světlo věci skryté, učinit nás
průzračnými a zářivými svědky
radosti evangelia, pravdy, která
nás osvobozuje (srov. J 8,32).
Kéž nám Maria, Matka
Zmrtvýchvstalého Pána, pomůže
překonat strach a daruje nám
nadšení pro pravdu.
Eliška Pometlová

Radost se násobí tím, že se o ni dělíme. Dostupné z
<https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-04/papez-radost-se-nasobi-tim-ze-se-o-nidelime.html> [cit. 2022-04-21]

Mikroblog o životě z víry

Půjde člověk do pekla,
když se sám zabije?
Zabít sebe sama neboli spáchat sebevraždu je nesmírně závažný
a zoufalý čin. Když se člověk cítí být zcela uvězněný v nekonečné temnotě
a nevidí žádnou cestu ven, připadá mu zbytečné žít dál. Sebevražda je však

5

za všech okolností špatná. Dostali jsme svůj život od Boha, a není na nás
rozhodnout, kdy by měl skončit.
Není cesty ven?
Sebevražda jde přímo proti našemu přirozenému sklonu chránit
a zachovat svůj život. Člověk, který ukončuje svůj život, je často natolik
zapletený do svých problémů, že už se na ně nedokáže podívat ze
správného úhlu pohledu. Zapomněl, že vždycky máme naději, a přestal
brát ohled na Boha. Už není schopný naslouchat vnuknutí Ducha svatého.
Když se zdá, že se život nedaří, právě tehdy však tato vnuknutí nejvíc
potřebujeme! Proto se sv. Pavel modlil: „A Bůh, (dárce) naděje, ať vás
naplní samou radostí i pokojem ve víře, abyste prospívali v naději
s mocnou pomocí Ducha svatého“.
Hřích
Náš život nám nepatří, ale daroval nám jej Bůh. Sebevražda je hřích
proti vděčnosti a lásce, které si Bůh zaslouží. Život, který stvořil
s takovou láskou, by ve chvílích zoufalství neměl být zničený. To zcela
odporuje Boží vůli. Sebevražda odporuje také náležité lásce k sobě
samému, kterou potřebujeme k tomu, abychom se starali o dar, který nám
Bůh svěřil. Sebevražda odporuje také lásce k bližnímu, protože zraňuje
lidi v tvém okolí a společnost jako celek. Rodiče, rodina a přátelé jsou zde
ponechaní v hrozném zármutku a lítosti. Je zcela jasné, že nikdo nesmí
nikomu při sebevraždě pomáhat. Když je člověk v depresi, není schopný
dělat zasvěcená a dobře promyšlená rozhodnutí, zvlášť když přemýšlí
o sebevraždě. Deprese většinou trvá omezenou dobu, ale smrt je trvalá!
Musíme být obzvlášť obezřetní, jestliže lidé v našem okolí vypadají
sklíčeně: musíme si dávat pozor na to, aby byli a zůstali otevření přijmout
pomoc.
Neodsuzuj
Přesto však nesmíme člověka, který se sám zabije, odsuzovat
a nesmíme si myslet, že nedojde do nebe. Lidé, kteří si sáhnou na život,
nejsou za svůj čin většinou plně zodpovědní, protože trpí vážnými
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psychickými problémy. Jenom Bůh může soudit duši člověka po smrti.
Jenom on zná důvody, které člověka přivedly k tomuto zoufalému činu.
To znamená, že můžeme doufat a modlit se, aby se člověk, který spáchal
sebevraždu, i tak dostal do nebe.
Sebevražda je velmi vážný hřích. Ti, kteří sami sebe zabijí, často nenesou
plnou zodpovědnost: můžeme doufat & modlit se, aby došli do nebe.
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 402-403)
Eliška Pometlová
REMERY, Michel. Tweetuj s Bohem: #velký třesk, modlitba, Bible, sexualita, křížové výpravy, hřích,
ovolání... Přeložil Magdaléna ŠOBÁŇOVÁ. Praha: Paulínky, 2016. ISBN 978-80-7450-214-9.

Život ve farnosti

Misijní jarmark
Chtěla bych poděkovat všem dětem, které pravidelně přicházejí na
tvořivá setkání Misijního klubka a svými výtvory pomáhají dětem
v chudých zemích. Poděkování patří také vám všem, kteří nás podporujete
a zakoupením výrobků přispíváte na Papežská misijní díla. Výtěžek
předvelikonočního misijního jarmarku činil 8 830 Kč a byl odeslán
potřebným. Bůh odplať všem štědrým dárcům a všem malým misionářům.
Lenka Omesová

Postní snažení
Během postní doby lepily děti do obrysu kříže srdíčka za účast na
křížových cestách a mších svatých. Celkem do kříže vlepily 169 zlatých
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a stříbrných srdcí! A tak vám, děti, moc a moc děkuji za to, jak krásný
kříž díky vaší snaze vzniknul!
Lenka Omesová
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Fotogalerie

Ohlédnutí za Velikonocemi a dubnem
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1-2 Misijní jarmark | 3. 4. 2022 | Lenka Omesová
3 Postní snažení dětí | duben 2022 | Lenka Omesová
4 Zelený čtvrtek | 14. 4. 2022 | Marie Zrzavá
5 Velký pátek | 15. 4. 2022 | Jan Zrzavý
6-8 Bílá sobota | 16. 4. 2022 | Anežka Močubová
9-10 Křížová cesta k Uhrám | 10. 4. 2022 | Stanislav Močuba
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Život církve

Čeští a moravští biskupové děkují všem,
kdo pomáhají (Praha, 5. dubna 2022)
Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali,
a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít
rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční
dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na
útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry
a sounáležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií
(třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou pomoci
s orientací v neznámém prostředí apod.).
Ještě jednou děkujeme za vaši nezištnou pomoc lidem, kteří
prchají před hrůzami války a žehnáme vám i vašim blízkým.
Jménem českých a moravských biskupů Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký a předseda ČBK spolu s členy Stálé rady ČBK

Z vašich životů

O dárku

Nejsem rodačka z tohoto kraje a do Keřkova jsme se
přistěhovali, když zde manžel dostal práci na Šlechtitelské stanici. Je
to už dávno, ale přesto začátek života si dokážu vybavit. Každý je
zvyklý na určité prostředí i lidi a není někdy jednoduché sblížení.
Je dobré, když člověk najde někoho, kdo je s ním, jak se říká, naladěn
na stejnou strunu. Já jsem měla štěstí, že jsem se setkala s paní Věrou
Matouškovou, se kterou jsme si dobře rozuměly. Co mi vyprávěla
o svém životě, to psát nemíním, ale bylo moc krásné, jak vzpomínala
na své dětství ve Velké Losenici. Hlavně na svého tatínka Josefa
Kamaráda, který byl člověk Bohem obdarovaný. Byl nadaný básník a
jeho verše opravdu dovedou vzít za srdce každého citlivého člověka.
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Jsou prosté, milé a promlouvají k duši obyčejných lidí. Přiblížil se
květen, ten měsíc, kdy vzpomínáme na maminky. Druhá neděle je jim
zasvěcená. Myslím, že ten svátek si zaslouží i babičky. Vždyť kdyby
nebylo maminek, nebylo by ani babiček. A tady je taková krásná
básnička od Josefa Kamaráda, tatínka paní Věry Matouškové. Tak se s
vámi o ni podělím.
Šátek (Josef Kamarád)
Dědeček, když si bral babičku (bylo to před mnoha lety)
z města jí donesl v balíčku šáteček s bílými květy.
Zlatku prý celou stál dědečka, dlouho jej vybíral v krámě.
Ze všech ten nejlepší, všetečka, že by byl slušel i dámě.
Celý byl z hedvábí jemného, okraj měl s třásněmi světlý,
z podkladu světle modrého růžičky překrásně kvetly.
Ráda jej babička nosila, když byly neděle, svátky.
Doma jej zbožně zas složila mezi své ostatní šátky.
Za nic by nebyla změnila dáreček daný jí z lásky
a jako poklad jej střežila i když jí zdobily vrásky.
Kvetly ty růžičky na šátku dál, jak je poprvé zřela.
Na mládí a lásku památku v úctě až do smrti měla.
Že je to líbezná básnička? A tak krásně nám přiblíží hodnotu
takového dárku, který jsme ještě my kupovali svým maminkám
a babičkám. Ať už byly kartounové na všední den, nebo kašmírové do
kostela, a jakou radost jsme měli, když nám radost projevila maminka
a babička, jako by dostaly kdoví jaký dar. A byl to jen šátek! Nakonec
všem maminkám a babičkám vše nejlepší, hlavně lásku a zdraví!
Marie Voralová
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Květen L. P. 2022
2. 5.
3. 5.

7.30
18.30
7.30

4. 5.
5. 5.

18.30
18.30

6. 5.

18.30
7.00

7. 5.
18.30
8.00
8. 5.

12. 5.

9.30
15.00
7.30
18.30
7.30
18.30
18.30

13. 5.

18.30

14. 5.

18.00
18.30

9. 5.
10. 5.
11. 5.

15. 5.

8.00

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Za Františka a Marii Pátkovy a ten rod
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Za Jana a Marii Musilovy, vnuka Honzíka a ten rod
Za Miloslava a Bělu Bukovských, Elišku Bukovskou
a Helenku Trníkovou
Nové Dvory
Za duchovní povolání
Za Jana Vlčka, rodinu a ten rod a za manžele
Palendalovy
Za všechny, kteří se modlili, modlí a budou se
zapojovat do modlitby živého růžence
Za farnost (s nedělní platností)
4. neděle velikonoční
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy, syna Jaroslava a
zetě Zdeňka
Za Josefa Nápravníka
Pouť v Dolní Jablonné
Za rodiče Ledlovy, syny Karla a Jiřího a celý rod
Za Jiřího Laštovičku a celou rodinu
Na dobrý úmysl
Olešenka
Za Ludvíka Lána a ten rod
Nanebevstoupení Páně
Za Ludmilu a Bohuslava Gryčovy a syny Bohuslava
a Jiřího
Svátek sv. Matěje, apoštola
Žižkovo Pole
Za manžele Matějů, Sejkorovy, Trődlerovy a
Miškovských
5. neděle velikonoční
Za Jana Mokrého, manželku a rodinu Roseckých
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9.30
11.00
16. 5.
7.30
17. 5.

18.30
7.30

18. 5.
19. 5.

19.00
18.30

20. 5.

18.30

21. 5.

9.00
18.30

22. 5.

8.00

23. 5.

9.30
7.30

24. 5.

18.30

25. 5.

7.30
18.30

26. 5.
27. 5.
28. 5.
29. 5.

18.30
18.30
18.30
8.00
9.30

Za farnost
Stříbrné Hory
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
Za rodiče Rázlovy, syna a dvě snachy
Za Ludmilu a Jana Kunstarovy a živé i zemřelé
z toho rodu
Za Ladislava Prokeše, rodiče, živé i zemřelé z toho
rodu
Dolní Jablonná
Za Vladimíra Jelínka, za živé i zemřelé z toho rodu
Za Marii a Josefa Sobotkovy, vnuka Romana a celý
rod
DPS
Za farnost (s nedělní platností)
6. neděle v mezidobí
Za Josefa Doležala, rodiče Sedlákovy, jejich 3 syny,
snachu Danu a duše v očistci
Za rodiče Pechlovy a děti a duše v očistci
Za Boženu Lysou, rodinu Dohnalovu a Pelikánovu
Za Václava Henzla, živé i zemřelé z toho rodu a duše
v očistci
Na poděkování za dar manželství
Česká Jablonná
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Za manžele Strašilovy a jejich syny
Za rodinu Sobotkovu a Kamarádovu
Za farnost (s nedělní platností)
7. neděle v mezidobí
Za Květu Bukovskou, manžela Vladimíra a ten rod
Za Josefa Vlčka, živé i zemřelé z toho rodu
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na květen 2022
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:
Úmysl papeže: Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii
nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání
ke službě.
Národní úmysl: Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh
posiloval a dával jim radost ze služby.
Farní úmysl:
Za mír na Ukrajině.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
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