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Ti, kdo zůstávají připoutáni ke svým jistotám, riskují,
že upadnou do zatvrzelosti,
která brání působení Ducha v lidském srdci.
Papež František

Podzim|11. 10. 2022
foto P. Pavel Sandtner

Slovo kněze

Ať slunce svítí dál!
V prvních dnech listopadu vzpomínáme na naše zesnulé,
uvědomujme si vlastní zodpovědnost za pokračování jejich příběhu před
Bohem. Svou modlitbou můžeme ovlivnit jejich směřování do Boží
blízkosti, když se na své cestě očišťují od hříchů. Koncem měsíce zase
vstupujeme do nového církevního roku. Do období adventního očekávání.
Mezi těmito milníky se rozpíná listopad. V přírodě provázený shozem listů
a přípravou stromů na zimu. Objeví se mlhy a deště, možná první sníh.
Příroda poztrácí něco z pestré barevnosti podzimu. Dříve se setmí, později
rozbřeskne. Tak jsme mnohými znameními odkazováni na chatrnost vlastní
existence, smrtelnost, ale také na očekávání toho, který ze smrti a temnosti
vyvádí člověka k životu v barevnosti a kráse. Vyprošuji vám pokoj a světlo
do dnů, kterým bude v přírodě světlo chybět. Vnitřní osvícení Krista, který
nám dává poznat vlastní barevnost a pestrost i krásu druhých. Ovšem ne
světlem zvenčí, ale světlem, které září zevnitř člověka. A to velmi jasně
a krásně, když jsme ve spojení s Kristem. Kéž jsou následující dny
prodloužením podzimní barevnosti, kterou objevujeme jeden v druhém.
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na listopad 2022
1. 11.
2. 11.
8. 11.
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16.30-18.00 setkání dětí na faře
17.00 mše svatá
18.00 modlitba a žehnání na hřbitově
16.30-18.00 misijní klubko dětí na faře
17.00 mše svatá; po mši svaté modlitba na hřbitově

11. 11.
15. 11.
20. 11.

19.15 společenství mládeže na faře

24. 11.

19.00 biblická hodina
9.00 mše sv. v DPS
19.30 setkání starší mládeže

26. 11.

16.30-18.00 setkání dětí na faře
18.00-19.00 adorace v kostele

Návštěvy nemocných
Dle aktuálních ohlášek či osobní domluvy.

Papež František

Slavnost Všech svatých je rodinná slavnost
(Promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, 1. 11. 2017)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Slavnost Všech svatých je
„naše“ slavnost, ale ne proto, že
jsme bezvadní, nýbrž proto, že se
nás dotkla Boží svatost. Svatí
nejsou dokonalí vzorňáci, nýbrž
lidé prostoupení Bohem. Můžeme
je přirovnat ke chrámovým
vitrážím, které dovnitř vpouštějí
světlo v různých barevných
odstínech. Svatí jsou naši bratři a
sestry, kteří přijali Boží světlo do
svého srdce a předali jej světu,
každý ve svém vlastním „odstínu“.
Všichni však byli transparentní,
zápasili za odnětí skvrn a temnot

hříchu a nechávali tak proudit
laskavé Boží světlo. A to je účel
života – i našeho života – totiž
nechávat proudit Boží světlo.
Ježíš se v dnešním evangeliu
obrací ke svým, k nám všem a říká
nám „blahoslavení“ (Mt 5,3). To je
slovo, kterým začíná svoje kázání,
jímž je evangelium, tedy zvěst,
která je dobrá, protože je cestou k
blaženosti. Kdo je s Ježíšem, je
blahoslavený, blažený, šťastný.
Štěstí nespočívá v tom, že mám
nějaký majetek nebo jsem
„někým“, nikoli. Pravým štěstím je
být s Pánem a žít z lásky. Věříte
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tomu? (odpověď přítomných:
Ano!)
Ingrediencemi
šťastného
života jsou tedy blahoslavenství.
Blažení jsou ti obyčejní a skromní,
kteří dělají místo Bohu, umějí
plakat nad druhými i nad svými
pochybeními,
zachovávají
umírněnost, zápasí o spravedlnost,
jsou milosrdní ke všem, střeží
čistotu srdce, vždycky jsou tvůrci
pokoje a stále se radují, nechovají
nenávist a když trpí, odpovídají na
zlo
dobrem.
Toto
jsou
blahoslavenství.
Nevyžadují
křiklavá gesta, nejsou určena pro
nadlidi, ale těm, kdo prožívají
každodenní zkoušky a námahy,
nám.
Takoví jsou svatí: jako
všichni dýchají ovzduší znečištěné
zlem, které je ve světě, ale cestou
neztrácejí z obzoru Ježíšův obrys
tvořený blahoslavenstvími, která
představují
jakousi
mapu
křesťanského života. Dnešek je
rodinnou slavností mnoha prostých
a skrytých lidí, kteří vskutku
pomáhají Bohu, aby svět spěl
kupředu. A takových je dnes
mnoho! Je jich mnoho. Děkujeme
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těmto neznámým bratřím a
sestrám, kteří pomáhají Bohu, nést
svět kupředu a žijí mezi námi.
Pozdravme je všechny hezkým
potleskem!
Předně jsou to, jak praví
první blahoslavenství, „chudí v
duchu“ (Mt 5,3). Co to znamená?
Že nežijí pro úspěch, moc a peníze;
vědí, že kdo si hromadí poklady
pro sebe, nebude nikdy bohatý
před Bohem (srov. Lk 12,21). Věří
však, že Pán je životní poklad a
láska k bližnímu jediným pravým
zdrojem zisku. Někdy nejsme
spokojeni, protože se nám něčeho
nedostává, anebo jsme ustaraní,
nejsme-li zohledňováni tak, jak
bychom si přáli. Pamatujme, že
naše blaženost není tady, nýbrž v
Pánu a v lásce. Jedině s Ním a
pouze prokazováním lásky se žije
šťastně. Chtěl bych skončit citací
dalšího blahoslavenství, které se
nenachází v evangeliu, nýbrž v
závěru Bible a mluví o sklonku
života: „Blažení, kdo umírají ve
spojení s Pánem“ (Zj 14,3). Zítra
budeme provázet modlitbou svoje
zesnulé, aby se navždy radovali s
Pánem.
S
vděčností
si

připomeneme svoje drahé a
budeme se za ně modlit.
Matka Boží, Královna všech
svatých a Nebeská brána, ať se za

nás přimlouvá na naší cestě ke
svatosti i za naše drahé, kteří nás
předešli a již odešli do nebeské
vlasti.
Eliška Pometlová

Slavnost Všech svatých je rodinná slavnost. Dostupné z
< https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=26613 > [cit. 2022-10-23]

Mikroblog o životě z víry

Měli bychom se bát očistce?
Očistec existuje kvůli Božímu nekonečnému milosrdenství
a slitování: Bůh chce, aby byl každý chráněn. Bůh je ale také nekonečně
spravedlivý. Každý, kdo je zcela osvobozený od následků hříchu, může jít
po smrti rovnou do nebe. To ale není téměř nikdo.
Smazáno!
Řešením je očistec. Jestli jsi v okamžiku smrti stále zatížený/á
následky svých hříchů, které byly, pokud jsi na cestě do nebe, odpuštěny,
půjdeš do očistce, abys mohl/a být očištěn/a. Toto očištění je nezbytné,
protože Bůh a nedokonalost se vzájemně odpuzují. Nemohou zůstat spolu.
Musíš se proto, než vstoupíš do Boží přítomnosti, nejprve očistit od
následků svých hříchů: musí být smazány. Smyslem našeho křesťanského
života na zemi je dorůstat k dokonalé lásce – skrze Ježíše s ním a v něm.
To nějaký čas trvá a někdy zemřeme dřív, než se tento proces dokončí, co
je však trocha času v očistci ve srovnání s věčností v nebi?
Místo a čas
Očistec si nejlépe představíme jako přípravnou fázi, jako předpokoj
nebe. Očistec je jako zrcadlo, v němž musíš stát tváří v tvář sám/sama sobě
a tomu, jak jsi prožil/a svůj život: připravuješ se a očišťuješ předtím, než
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překročíš práh Božího domu. Jeden kněz jednou řekl, že očistec je pro
každého, kdo je příliš dobrý pro peklo, ale ne dost dobrý pro nebe.
Čas v očistci se nemůže srovnávat s naším pozemským časem,
protože očistec má určitým způsobem účast na věčnosti, kde neexistují
hodiny ani roky jako v našem světě. „Čas“ v očistci je však možné různými
způsoby zkrátit. Křesťané se vždycky modlili za duše zesnulých, aby byly
rychle připraveny pro nebe. Můžeme to udělat tak, že za ně necháme
odsloužit mši svatou. Můžeme jim pomoc také skrze skutky pokání, skrze
odpustky nebo almužnou pro chudé.
Peklo na zemi
Někteří lidé ve svém životě prožívají velké utrpení. Místo „peklo na
zemi“ bychom tomu však mohli říkat „očistec na zemi“. Tvé utrpení
v tomto životě může sloužit k tvému očištění pro posmrtný život a může tě
připravit pro nebe. Ježíš řekl: Blahoslavení chudí v duchu“, „plačící“, ti,
„kdo lační a žízní po spravedlnosti“, a ti „kdo jsou pronásledováni pro
spravedlnost, neboť jejich je nebeské království“. Očistec je čistý oheň.
Nemůže však být přirovnáván ke skutečnému ohni. Je jako soucitný oheň
Ježíšovi lásky. Když Petr Ježíše třikrát zapřel, Ježíš se na něj podíval a Petr
„se hořce rozplakal“. Zkušenost očistce je něco podobného: sžírající stud
a bolestné výčitky svědomí kvůli vlastnímu selhání v lásce. Teprve potom,
co zakusíme tuto očišťující bolest, budeme schopni na Ježíšův láskyplný
pohled beze strachu odpovědět, aniž bychom museli cokoli skrývat. Pak
můžeme být navěky šťastní v nebi.
Neboj se, Bůh tě chce mít v nebi. V očistci budou tvé zbývající
nedokonalosti odstraněny, abys byl/a připraven/a na věčný život
s Bohem.
Převzato z knihy Tweetuj s Bohem (str. 108-109)
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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Ze života farnosti

Z farní kroniky – přehled farářů
1640–1653 Francius Hennik
1653–1673 Věnceslauš Batthauser,
1673–1690 Věnceslauš Čapek
1693–1695 Šigismundus Hoda,
1695–1701 Paulus Haberlandt
1701–1733 Tobias Kubíček,
1733–1739 Francius Palikovský
1739–1775 Josef Warhánek
1775-1777 Josef Wrba
1777–1789 Anton Měřínský
1789–1799 Anton Boleslavský
1799–1814 Anton Štraschil
1814–1819 Josef Martinec
1819–1838 Matius Šluga
1838–1846 Johan Brůžek
1846–1854 Alois Fynáček
1854–1875 Augustin Jelínek
1875–1902 František Knop
1902–1911 František Kotrbel
1911–1937Alfons Hornek
1940–1941 Josef Malý
1941 František Halík, který byl internován spolu s dalšími kněžími do
Želiva, a tak zde zastupovali bratři Josef a Jan Mokrý z Nížkova
1951–1955 Jan Filip
1955–1959 Josef Pípal
1959–1963 František Král
1963–1975 Jan Bárta
1975–1985 Josef Ranecký
1985–2003 Jan Cimburek
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1998–2000 Vladimír Novák
2000–2003 Miroslaw Michalak
2003–2015 Zdeněk Kubeš
2015–dosud Pavel Sandtner
Vážení čtenáři. Ve 14 číslech farního listu jsem se vás snažil seznámit
s některými zajímavostmi z farní kroniky, která je psaná trochu
nepřehledně a taky někdy v nečitelné češtině anebo v němčině. Proto taky
někdy nebyla gramatika přesná, protože jsem kopíroval autentičnost
zápisu. Dnes je na závěr tohoto seriálu přehled farářů (bez kaplanů) dle
zapsání v kronice. Děkuji za pozornost.
Zdeněk Matějka

Oznámení

Zadávání úmyslů na příští liturgický rok
Úmysly na příští rok si můžete zadávat v neděli 27. 11. 2022 a následující
týden tímto způsobem:
• neděle 27. 11. 2022: 9.00-11.00 (ve farní kanceláři zapisuje pan
Zdeněk Matějka);
• úterý 29. 11. až pátek 2. 12. 16.00-17.00 telefonicky u pana Zdeňka
Matějky na čísle 773 551 771, nebo kdykoli během tohoto týdne na
e-mailu 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.
Redakce
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Život církve

Možnosti pro získání plnomocných odpustků
1. možnost (1. 11. a 2. 11.)
* svátost smíření
* svaté přijímání
* modlitba na úmysl Sv. Otce
* při návštěvě kostela Otčenáš a Vyznání víry
2. možnost (1. 11. - 8. 11.)
* svátost smíření
* svaté přijímání
* modlitba na úmysl Sv. Otce
* při návštěvě hřbitova modlitba za zemřelé
Eliška Pometlová
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Pozvánky

Výstava Betlémů na faře – K Ježíškovi do Betléma
Po koronavirové pauze obnovujeme oblíbenou výstavu Betlémů.
Nejprve chceme PODĚKOVAT všem ženám i mužům, kteří se předešlé
roky na akci podíleli. Domnívám se, že nejsme schopni dostatečně docenit,
jak velkou námahu a starosti to stálo. Proto ještě jednou DĚKUJEME.
Jak je uvedeno na plakátku, výstava se uskuteční o víkendu první neděle
adventní, tj. 26. a 27. listopadu 2022. Výstava započne v sobotu ve 13 hodin
hudebním vystoupením dětí z Mateřské školy Přibyslav. Ostatní viz
plakátek.
Prosíme všechny, kteří jsou ochotni svůj Betlém vystavit, aby jej
přinesli ve čtvrtek 24. 11. mezi 16. a 18. hodinou na faru. K vyzvednutí
budou Betlémy v pondělí 28. 11. od 16 do 18 hodin.
Stejně tak prosíme ochotné maminky a babičky (ale i tatínky a dědečky),
zda by něco dobrého napekli a přinesli (případně s dobrotami poslali své
děti/vnuky) na faru v sobotu 24. 11. dopoledne. Děkujeme mnohokrát.
Ludmila Kachlíková (tel. 773 078 731),
Marie Blažíčková, Lenka Thomayerová, Marie Zrzavá a další včetně
celých jejich rodin.
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Listopad L. P. 2022
31. 10.
1. 11.

2. 11.

7.30
8.00
18.00
8.00
17.00
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Slavnost Všech svatých
Za živé i zemřelé z rodu Dostálových a Dočekalových
Za Františku, Marii,Václava Henzlovy a všechny
z toho rodu
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Za zemřelé z farnosti, na které již nikdo nepamatuje,
zemřelé dobrodince, sousedy, přátelé a známé.
Za všechny zemřelé (následuje modlitba na hřbitově)

3. 11.
4. 11.
5. 11.

18.00
18.00
7.30
17.00
18.00
8.00

6. 11.

9.30
11.00

7. 11.
8. 11.
9. 11.
10. 11.
11. 11.
12. 11.

13. 11.
14. 11.
15. 11.
16. 11.
17. 11.

7.30
17.00
7.30
18.00
18.00
18.00
18.00
8.00

Za duchovní povolání
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Za rodinu Kubíčkovu a živé i zemřelé z toho rodu
Za Karla Smejkala, manželku a zemřelé děti
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za farnost (s nedělní platností)
32. neděle v mezidobí
Za Františka a Drahoslavu Lemperovy, rod Lemperů
a Činčerů, živé i zemřelé z toho rodu
Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče, Josefa a Růženu
Tománkovi, živé i zemřelé z obou rodů
Stříbrné Hory
Za zemřelé z rodiny Močubovy, Holasovy, Biňovcovy
a Theiszovy
Za Bohumila Hamerníka, Marii Kubátovou a živé i
zemřelé z toho rodu (po mši sv. modlitba na hřbitově)
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Olešenka
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Za Jana Bártu, jeho rodinu a rody z obou stran
Památka sv. Martina, biskupa
Za rodiče Flesarovy a jejich děti
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Za Marii Dolákovou, manžela, dcery a duše v očistci
(s nedělní platností)
33. neděle v mezidobí
Na poděkování za dar života a za všechnu Boží lásku
a milosti
Za farnost

9.30
7.30
18.00 Za Marii Ledvinkovou a duše v očistci
7.30
18.30 Dolní Jablonná
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
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18.00
18. 11.

18.00

19. 11.

17.00
18.00

20. 11.

21. 11.
22. 11.

23. 11.

24. 11.
25. 11.
26. 11.
27. 11.
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8.00
9.30
11.00

Za rodinu Novotných a Marii Vábkovou
Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
Za Marii a Františka Rutovy, živé i zemřelé z obojí
strany a duše v očistci
Žižkovo Pole (s nedělní platností)
Za farnost (s nedělní platností)
Slavnost Ježíše Krista Krále

Za Ludmilu a Bohuslava Fišarovy a jejich rodiče
Stříbrné Hory
Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
7.30 Za Františku Klusáčkovou, manžela, dceru Libuši,
zetě Františka a živé i zemřelé z toho rodu
Památka sv. Cecilie, panny a mučednice
18.00 Za Jana Zacha, živé i zemřelé z toho rodu
Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka,
hl. patrona diecéze
7.30 Za Jiřího Eliáše, rodiče Emilii a Josefa Nápravníkovy
a Jana Matouška
18.00 Česká Jablonná
Památka sv. Ondřeje Dung-Lac, kněze
a jeho druhů, mučedníků
18.00 Za Bohuslava a Ludmilu Gričovy a syny Bohuslava
a Jiřího
18.00 Za Jiřího Matouška
9.00 Mše sv. v DPS
18.00 Za farnost (s nedělní platností)
1. neděle adventní
8.00 Za rodiče Filipovy, jejich rodiče, sourozence a snachu
Ivanu
9.30 Za Emilii Mokrou, snachu a duše v očistci
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na listopad 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 děti, které trpí
Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a
sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného
prostředí.
Národní úmysl: Za návštěvníky hřbitovů
Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli
víře ve věčný život.
Farní úmysl:
Prosme za mír na Ukrajině a na celém světě.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
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