
Zpravodaj příbramské farnosti sv. Jakuba

XXIII. ročník, 1. 3. 2015

Slovo úvodem
Milí přátelé, letošní druhé číslo Jakuba 

Vám kromě důležitých informací o tom, kdy 
budou o Velikonocích probíhat bohoslužby  
a kdy bude možné zajít do kostela na adora-
ci, přináší článek o sv. Josefu a druhý díl na-
šeho seriálu o rodinách farnosti – tentokráte  
o Ciklerových ze samoty u lesa. Dále v  něm 
naleznete pár slov ke stavu kostela, výzvu papeže 
Františka k postní době, vyhodnocení ankety ke 
zlepšení Jakuba, vysvětlení nákladů na tisk Jakuba 
nebo pozvání na letní tábor v Oborách. Jako vždy 
nemůže chybět ani rubrika Nejen pro děti.    JS

Velikonoce 2015
Stavba Božího hrobu, příprava koste-

la na Velikonoce a úklid kostela proběhne 
v úterý 31.03.2015 od 15:00 hod. Každá po-
mocná ruka je vítána!

Termíny nácviku ministrantů a lekto-
rů na velikonoční obřady budou zveřejněny 
v kostele před Velikonocemi

Za redakční radu děkuje JS
Sv. Josef

Z Bible se o Josefovi, Mariině manželu 
a Ježíšově pěstounovi, mnoho nedovíme, 
a proto není divu, že se mu o to více věnují 
apokryfy, a z  nich především Protoevangeli-
um Jakubovo. Pokud však zmínky o Josefovi 
v  Novém zákoně prozkoumáme podrobněji, 
vyvstane před námi zajímavá osobnost, která 
může oslovit i dnešního čtenáře.

Evangelista Marek se o Josefovi vů-
bec nezmiňuje. Dovídáme se od něj jen, že 
obyvatelé Nazareta o Ježíšovi říkali, že je to 
syn Mariin a že pracuje jako tesař. Jméno 
Ježíšova pěstouna a Mariina manžela známe  
od Matouše a Lukáše.
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2. 4. Zelený čtvrtek 18.00 mše sv. následovaná bděním u Božího 
hrobu

3. 4. Velký pátek 18.00 velkopáteční obřady
4. 4. Bílá sobota 20.30 bílosobotní vigilie
5. 4. Boží hod velikonoční 8.00, 10.00 mše sv., žehnání velikonočních pokrmů
6. 4. Pondělí velikonoční 8.00 mše sv.
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e 2. 4. Zelený čtvrtek 19-24 hod.
Kostel k adoraci bude otevřen tehdy, 
kdy přítomna služba; zapsat se můžete 
na příslušné archy v kostele

3. 4. Velký pátek 8-17 hod.
19-24 hod.

4. 4. Bílá sobota 8-19 hod.



Co se týče Josefova povolání, hovoří se o 
něm v Mt 13,55, kde je Ježíš označen jako „syn 
tesařův“. Řecké slovo tekton, které se překládá 
výrazem tesař, odpovídá latinskému výrazu 
faber a označuje řemeslníka, který pracuje se 
dřevem nebo s kamenem. Může se tedy jednat 
o koláře, výrobce pluhů a jiných zemědělských 
potřeb, stolaře, který vyrábí ze dřeva všechno 
možné, nebo o tesaře ve vlastním smyslu slo-
va, opracovávajícího dřevo pro stavební účely. 
Tehdy se v  Galileji stavěla nová města, a tak 
byli tesaři jistě velmi žádaní. Ježíš se tedy vyučil 
řemeslu u Josefa a po jeho smrti v práci tesaře 
pokračoval. Zdá se, že Josefova rodina na tom 
byla docela dobře: v  blahobytu určitě nežili, 
ale Josef a Marie si mohli dovolit například ka-
ždoroční pouť do Jeruzaléma. (…)

Josef je v  Písmu označován za „muže 
spravedlivého“. Právě proto, že byl „spraved-
livý“ – tedy připraven plnit věrně a radost-
ně Boží vůli – uposlechl Josef zanedlouho 
Boží slovo, svůj život zasvětil Božímu zá-
měru, který ho zcela přesahoval, a Marii 
vzal k sobě. Josefova spravedlnost nespočívá 
v pečlivém dodržování přikázání, je to nikdy 
nepřestávající hledání Boží vůle a její posluš-
né přijímání. Touto dokonalou poslušností 
začíná pro Josefa nový život, jakého se nikdy 
nenadál: život, v němž se mu postupně vyje-
ví hluboký smysl jeho manželství a otcovství. 
Své ženě bude věrným manželem a jejímu 
dítěti dobrým a zodpovědným otcem.

Pakliže dal Josef podle andělova příkazu 
synovi, který se Marii narodil, jméno Ježíš, 
znamená to, že za něho převzal zodpověd-
nost. Pojmenováním na něj přenesl i svou 
sociální identitu a právě díky tomu mohl být 
Ježíš uznán za potomka Davidova, jímž měl 
být očekávaný Mesiáš. (…)

V  Lukášově evangeliu se o Mariině pa-
nenském mateřství mluví přímo při líčení 
andělova zvěstování v Nazaretě, ale o tom, jak 
toto tajemství přijal Josef, se evangelista ne-

zmiňuje. Ve vyprávění o cestě do Betléma, kde 
se Ježíš narodil, je Josef vylíčen jako ten, kdo 
vzal s sebou svou manželku Marii a za celou 
situaci přebral zodpovědnost. V  dalších vy-
právěních z doby Ježíšova dětství nacházíme 
Josefa vždy hned vedle Marie. Jako její manžel 
s ní vše sdílí a je jí nablízku při Ježíšově na-
rození, při obřezání, při uvedení do chrámu  
a při hledání dvanáctiletého Ježíše, jehož pak 
společně nacházejí v chrámu mezi učenci.

Josefova přítomnost po Mariině boku 
naznačuje, že si byli velmi blízcí a že se  
ze všech sil snažili, aby jejich rodina hledala 
ve všem především Boží vůli a poslouchala 
Boží zákon. Josef se chová jako správná „hlava 
rodiny“: nejde mu o to, mít v rukou moc, ale 
chce členům rodiny, která mu byla svěřena, 
ze všech sil pomáhat, aby naplnili své vlast-
ní poslání. Právě proto Lukáš, jemuž je dobře 
znám pravý původ Mariina syna, neváhá Jo-
sefa dvakrát označit jako „Ježíšova otce“. (…)

V  Nazaretě také Josef z  evangelií mizí; 
v souvislosti s Ježíšovým veřejným působením 
se o něm evangelia již nezmiňují. Odtud tradi-
ce vyvozuje, že Josef zemřel v kruhu své rodi-
ny, v přítomnosti Ježíše a své manželky Marie. 
Právě proto, jako ten, komu se na cestu do věč-
nosti dostalo té nejvyšší možné útěchy, se stal 
patronem umírajících. Je také patronem otců, 
tesařů, pracujících, hospodářů a prokurátorů. 
Jeho atributem je lilie.

podle knihy „Svatí na každý den“ zpracoval JS

 

•	 Dětskou mši sv. budeme slavit v  neděli  
5. 4. 2015 od 10:00 hod.

•	 mše sv. ve Višňové jsou v zimním období 
slouženy v sobotu od 16:30 hod.

•	 mše sv. v Suchodole jsou slouženy v nedě-
li od 11:45 hod.

•	 za měsíc  leden 2015 činily sbírky Kč 
3.620,-, dary 5.000,- a výtěžek ze spol. ve-
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čera činil 22.400,-. Výdaje za tentýž měsíc 
činily Kč 26.970,- (plyn Kč 7.370,-; výuka 
náboženství 4.000,-; opravy 14.000,- a re-
žijní výdaje 1.600,-); každý člen farnosti 
tak v listopadu přispěl ve sbírkách na pro-
voz farnosti v průměru částkou Kč 29,-.

•	 V Galerii Františka Drtikola v Příbrami pro-
bíhá od 11.2.-29.3. výstava Czech Press Photo

•	 13.-14.3.2015 proběhne na popud papeže 
Františka celosvětová modlitební akce „24 
hodin pro Pána“ (info také viz níže)

•	 19.7.-1.8.2015 se bude konat farní tábor 
v oborách; viz pozvánka níže

•	 9.8.2015 bude vypraven autobus mladých 
z Příbrami a okolí do francouzské obce 
a  srdce komunity Taizé. Jde o ojedině-
lou událost určenou pro mladé z našeho 
regionu ve věku 18-30 let. Návrat 16.8., 
předběžná přibližná cena 5.000,- Kč. Více 
informací v příštím vydání Jakuba

•	 Poslední dva srpnové týdny se bude 
v  Hrádku u Vlašimi konat týdenní tá-
bor pro  ministrany pražské arcidiecéze 
(dva turnusy). Tábor je určen pro chlapce 
ve věku 8-14 let. Více informací a přihláš-
ky u Štěpána Vithy (s-vitha@volny.cz)

•	 6.-8.3.2015 se v ADCŽM Praha - Naza-
ret koná víkendovka s tématem „Přidat 
do  přátel“. Je určena pro mladé 12-17 let  
a pořádá ji tým animátorů pražské arcidiecé-
ze. Cena 300 Kč, sourozenci 1+1 500 Kč. 
Více informací na www.centrumnazaret.cz

•	 Dcžm v Příchovicích zve mladé mezi 
20-30 lety na prožití společných víkendů 
20.-22.3.2015 a 27.-29.3.2015. Zároveň zve 
mládež všech věkových kategorií na proži-
tí Velikonoc (1.4.-6.4.2015). Více nalezne-
te na krizovatka.signaly.cz

anketa – vyhodnocení
V minulém čísla Jakuba jsme si pro Vás 

připravili anketu k  jeho zlepšení. Děkujeme 
oběma z Vás, kteří jste se jí zúčastnili.:-) Vyšlo 

z ní, že Jakub Vám převážně vyhovuje, a to jak 
formátem, tak i velikostí písma. Jednotlivé 
rubriky pak získaly průměrnou známku, 1,5-
2 (známkováno jako ve škole), což nás těší.

V  budoucnu anketu plánujeme zopa-
kovat. Věříme, že se nám podaří získat zpět-
nou vazbu od více z Vás.                JS

náklady na Jakuba v tiš-
těné podobě

V minulém čísla Jakuba jste si již na jeho 
první straně mohli všimnout nové zprávy,  
a to výše nákladů na tisk. Obvyklá cena tisku 
je okolo dvou korun za jednu stranu. Jakub 
bývá pěti a vícestránkový. Jednou proto vyjde 
farnost tisk čísla na šest korun, jednou na dva-
náct… Tiskneme jich přibližně sto za měsíc.

Stejně jako jsme se rozhodli v Jakubovi 
zveřejňovat výši sbírek za uplynulý měsíc, 
aby měl každý obrázek o tom, jak si farnost 
vedla ve svých příjmech a vydáních, a mohl 
tak v  rámci svých možnosti adekvátně rea-
govat, rozhodli jsme se, že Vás nenecháme 
neinformované ani v  záležitosti nákladů  
na tisk našeho farního zpravodaje.        JS

Pár slov ke stavu kostela
Vážení farníci, již před časem jsme byli 

osloveni, abychom občas poinformovali  
o technickém dění kolem našeho kostela; takže:

Za poslední čtvrtletí roku 2014 se kromě 
běžné údržby (žárovky, kliky, atd.) opravovalo.

1) Na sochu sv. Jana Nepomuckého 
byla po 10 letech vrácena svatozář. Hvězdy  
a stejně i hůl sochy sv. Jakuba byly přezlace-
ny plátkovým zlatem.

2) Na střeše kostela byl vyčištěn  
a zalepen okap v  délce 7 metrů. (Jedná se  
o místo vlevo od jižního vchodu.) Okap  
za deště fungoval jako cedník.

3) V říjnu byla opravena kamenná pod-

Vaše příspěvky do Jakuba můžete posílat na mail: stejkoza.josef@gmail.com

ze života farnosti



sada – ukotvení kovaného kříže nad portá-
lem jižního vchodu. Doplněná část je dobře 
vidět a za to patří dík Technickým službám 
města Příbram za poskytnutí plošiny, ze kte-
ré byla oprava provedena.

4) Během podzimu se stihla naštukovat 
severní předsíň – po dokonalém proschnutí 
bude vybílena. Bylo rovněž instalováno nové 
světlo a díky sponzorovi obnoveno vnitřní 
ostění do původní podoby. S  tímto byl také 
vyčištěn závěs. (Závěs byl „horor“, neboť le-
mování bylo kožené a srazilo se – muselo 
se vypárat a našít nové.) Toto nás čeká ještě  
u závěsu u jižního vchodu.

5) Díky sponzorům byl pořízen nový 
vysavač a el. pila (ta pro úpravy ve věži, za 
účelem zvýšení bezpečnosti návštěvníků 
noci kostelů – a také aby se tam obsluha věž-
ních hodin nepřerazila).

6) V prosinci udatní vandalové ulomili 
a poškodili lampu na morovém sloupu; byla 
opravena a čeká na nátěr kovářskou barvou 
(omezeno počasím – teplotou).

7) Již 4 roky probíhají opravy na fi-
gurách, ovečkách a palmách u Betléma. 
Do Vánoc 2014 bylo opraveno 6 ove-
ček. Předloni to byly kompozice palem. 
Rovněž byla pořízena nová základová 
deska pod betlém (stará se rozpadala 
červotočem).

Prosíme o šetrné zacházení, opravy 
jsou pracné!
Heslovitě, co se chystá:
•	 Především oprava střechy;
•	 Zhotovit dvoje vrátka na ohrádkách jižní 

strany kostela;
•	 Snad bude nový kovaný svícen pod paškál;
•	 Výhledově začistit a vymalovat stop – klenbu 

nad varhany – omítka padá do varhan;
•	 Výhledově oboje dveře na bočních vcho-

dech (pro zajímavost: vyčištění a obnova 
jednoho kamenného ostění stojí 16.000,- 
Kč). Vzhledem k tomu, že se jedná o po-

hledově exteriérové věci, bude vhodné 
oslovit Město Příbram.

•	 A nebojte se, bude-li Boží vůle a zdraví, 
„dáme to“. :-)

Josef Soukup

rodiny z farnosti II.
ciklerovi

Jsme rodina se čtyřmi dětmi, tedy přes-
něji se čtyřmi děvčaty. Ke Sv. Jakubu chodíme 
už asi 10 let a sedáváme v  neděli při desáté  
v přední lavici vpravo. I když vzhledem k na-
šemu počtu už nám tahle naše „tradiční“ lavi-
ce přestává velikostí stačit…

Představit se stručně těm, kdo nás ne-
znají, a něčím zaujmout zároveň i ty, kdo nás 
znají, je složitý úkol a nejsem si jistá, jestli 
je správné, že byl svěřen mně. Nedokážu být 
příliš stručná.

Já pocházím původně z  jedné malé 
vesničky u Vlašimi, odkud jsem přišla do 
Příbrami studovat rehabilitaci na střední 
zdravotnické škole. Pokřtěná jsem byla jako 
miminko, ale  doma jsme nijak víru nežili. 
Přes sestřičky na Svaté Hoře jsem se po-
stupně dostala na začátek dobrodružné ces-
ty s Pánem Bohem, začala jsem v Příbrami 
chodit do „spolča“, zpívat ve sboru a potkala 
jsem spoustu skvělých lidí, ale především 
Honzu. Začali jsme spolu chodit, já jsem po 
dokončení střední začala pracovat v nemoc-
nici Pod Petřínem v Praze jako fyzioterapeut 
a pak odjela na rok do Londýna jako au pair. 
V  průběhu života jsem se rozhodla změnit 
původní profesi fyzioterapeuta a dostudova-
la jsem (už s dětmi) na Jihočeské univerzitě 
sociální práci na Zdravotně sociální fakul-
tě. V  současné době pracuji jako sociální 
pracovnice v  Oblastní nemocnici Příbram, 
mám na starost dlouhodobě hospitalizované 
pacienty a Dobrovolnické centrum.

Honza je rozený Příbramák – Březoho-
rák, studoval gymnázium na Dobříši a po-

1. března 2015 www.farapribram.cz
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tom obor Automatizované systémy řízení  
na Stavební fakultě ČVUT. Katolickou víru 
dostal od rodičů už do kolébky, ale svoji vlast-
ní cestu si musel jako všichni „tradiční“ věří-
cí najít v době dospívání sám ještě uprostřed 
nevlídné normalizace. Odmalička se hodně 
věnoval hudbě (klavír, varhany, kytara) a na 
dlouhá léta se stal se varhaníkem v  kostele 
svatého Vojtěcha na Březových Horách. Aby 
nezahálel intelektuálně, po ČVUT ještě vystu-
doval dálkově Teologickou fakultu UK v Pra-
ze. V průběhu let pracoval na mnoha místech, 
v Příbrami např. na Zatu nebo na MěÚ jako 
vedoucí odboru školství, přes ČSOB a Živno-
banku postupně pracovně přesídlil do Prahy 
a nyní je již 10 let jako projektový manažer 
ve firmě Czech Credit Bureau, která vytváří  
a spravuje úvěrové registry.

V  roce 1995 jsme se ve Vlašimi vzali  
a začali bydlet v  malém bytě v  Příbrami. 
O rok později se nám narodila dcera Viky, 
v  roce 1998 Bára, 2002 Dorotka a 2004 
Charlotka. Po  dvou letech bydlení v  pane-
láku jsme koupili domek na samotě za Pří-
bramí u Svaté Hory, kde jsme dodnes. Po-
stupně opravujeme a rekonstruujeme, což je  
u starších domů asi setrvalý stav. Kromě dětí 
máme dva velké psy, malého zlobivého kocou-
ra a velkou zahradu se skálou a spoustou práce.

Naše nejstarší dcera Viktorka je už pl-
noletá, v současné době je v septimě na pří-
bramském gymnáziu. Je tvořivá a nápaditá 
– stále něco přešívá, lepí, navléká, maluje, 
taví nebo v troubě peče různé nejedlé hmoty 
a podobně. Odmalička hrála na různé dru-
hy fléten a přes příčnou flétnu se dostala až 
k  tenorovému saxofonu. Na saxofon hraje 
v Gymbandu příbramského gymnázia, škol-
ní kapele 2. ZUŠ Příbram nebo někdy také 
v  kostele. Její nástroj nelze přeslechnout! 
Také ji můžete potkat, jak maluje ve výtvar-
ném oboru v  ZUŠ, jako vedoucí dívčího 
skautského oddílu na Svaté Hoře, jako prak-

tikantku na Farním táboře nebo jako dobro-
volníka v příbramské nemocnici na oddělení 
akutní rehabilitace. Největší výhodou její 
plnoletosti je zatím to, že už může řídit auto 
a občas nás odveze z návštěvy, kde si s Hon-
zou můžeme dát skleničku. :-)

Báře bude brzy 17, studuje na stejném 
gymnáziu jako Viky, ale o rok níž, tedy v sex-
tě. Odmalička ji baví knížky a čtení, dobře 
jí jdou jazyky, ale i spousta jiných předmě-
tů. Také brzy začala hrát v  ZUŠ na flétny  
a postupně vystřídala všechny jejich délky  
a šířky, aby nyní zakotvila u té příčné. Může-
te ji také slyšet hrát v Gymbandu gymnázia. 
Bára má ráda tancování všeho druhu a přes 
step, mažoretky, balet a gymnastiku se nyní 
věnuje výrazovému tanci. I Báru potkáte 
každý pátek na Svaté Hoře s oddílem světlu-
šek, v nemocnici na dětském oddělení jako 
dobrovolnici, která navštěvuje malé pacien-
ty a vymýšlí pro ně různé hry, nebo také jak 
honí našeho psa Sherlocka po lese. A peče 
skvělé koláče!

Dorotce je dvanáct a tři čtvrtě, také ji ve 
školní době najdete na příbramském gym-
náziu, a to v  sekundě. Dorotka chodí zpívat 
do sboru v ZUŠ, hrát divadlo, na gymnastiku  
a tancovat do stejného klubu jako Bára výra-
zový tanec. Je veselá, upovídaná, chodí také 
do skauta a miluje Čtyřlístek. 

Charlotka je náš mazlík, i když už 
je v  páté třídě a je jí deset. Vytrvale hraje 
na housle (kdo zná hru na housle, rozu-
mí), ráda plave, tancuje a „skautuje“. Teď 
má zrovna období přemlouvání, abychom 
jí koupili nějaké její vlastní domácí zví-
řátko: zkoušela nás nalákat na činčilu, 
křečky, morčata, králíčky nebo také třeba  
na langustu. Zatím odoláváme, nedovede-
me si představit, jak doma zvládnout záro-
veň predátory a jejich potravu…

Jako rodinu nás asi nejvíc spojuje hud-
ba, s Honzou jsme byli před cca sedmnácti 

Vaše příspěvky do Jakuba můžete posílat na mail: stejkoza.josef@gmail.com
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lety u  zrodu sboru Codex Temporis, kte-
rý Honza léta vedl a kde nyní zpíváme už 
společně s  Viky a Bárou. Co si pamatuju, 
cvičíme téměř každý večer s  dětmi jejich 
hudební úkoly. Náš všední den začíná Hon-
zovým během se psy do lesa, já pak cestou 
do práce „vysadím“ děti ve školách. Po cestě 
z práce v půl páté je zase po městě „sbírám“, 
ale dost často mezi pátou a sedmou jezdím 
do města od našeho domu jako kyvadlová 
doprava. Honza z  Prahy přijíždí po sedmé, 
děláme úkoly, večeříme a kolem půlnoci 
padneme téměř mrtví do postele. Honzu teď 
také zaměstnává účast v zastupitelstvu města 
Příbram a  různé další schůzky kolem toho. 
Když se nám podaří mít společné volno, jez-
díme rádi na hory v zimě i v  létě, s  lyžemi, 
snowboardy nebo na kolech. Máme hrozně 
rádi Šumavu a s Honzou pořád sníme o tom, 
že se tam odstěhujeme. Z hodně zajímavých 
míst, která jsme navštívili, si asi nejvíc nese-
me v srdci ostrov Korsika, Bretaň ve Francii 
nebo teď nově Slovinsko, kde jsou příroda  
i moře divoké a krásné. 

Stručněji to opravdu nešlo, nejsem ten typ. :)
ze samoty u lesa, půl hodiny po půlnoci 

zdraví Monika Ciklerová, 20.2.2015

ze života světové církve
Papež se o zavražděných koptských křes-

ťanech vyjádřil jako o mučednících: „Kopto-
vé, kteří byli zavražděni příslušníky tzv. Islám-
ského státu (ISIS), ztratili život pouze proto, že 
jsou křesťané,“ uvedl papež František během 
audience pro delegaci skotské církve, která pro-
běhla 16.02.2015. Vážnost situace na Blízkém 
východě dokresluje výrok iráckého arcibisku-
pa Bašara Warda z Erbilu. Ten řekl, že ačkoliv 
je pro katolického biskupa velmi těžké hovořit  
o prosazení vojenské akce, nevidí jinou mož-
nost. Diecéze, jejímž je správcem, pokrývá 
kurdské území kontrolované od léta 2014 ISIS 
a stala se útočištěm pro více než 120 000 irác-
kých křesťanských uprchlíků.

celosvětová iniciativa 24 hodin pro 
Pána: V letošním poselství k postní době vy-
zývá papež k zapojení se do modlitební inici-
ativy „24 hodin pro Pána“, která začne v pátek 
13.  března 2015 v  17:00 hodin. Z papežovy 
iniciativy tak byla již loni založena tato nová 
tradice, která proběhne každoročně před 4. 
nedělí v postním období.

zajímavost: Věděli jste, že se plzeňské pivo 
vozí až do Vatikánu? Já nikoliv. Letos tam popu-
tuje přesně 2015 lahví. Aby bylo vše, jak má být, 
surovinám na novou várku požehnal plzeňský 
biskup František Radkovský. Pilsner Urquell 
putoval pravidelně do srdce církve už na konci 
19. století. Tehdy si ho vyžádal papež Lev XIII., 
když mu doktoři doporučili pít plzeňské pivo. 
Jestli naše pivo ochutná i Papež František se ale 
možná nikdy nedozvíme.          AS

František k postní době: 
„Vrhněme se do moře 
Boží něhy“

„Tváří v tvář tolika zraněním, která 
nám ubližují a mohla by nám zatvrdit srdce, 
jsme povolaní k tomu, abychom se vrhli do 
moře modlitby, která je mořem bezmezné 
Boží lásky, a mohli tak zakoušet jeho něhu,“ 
uvedl papež František během mše svaté  
v kostele sv. Sabiny. Tu  slavil u příležitosti 
Popeleční středy. Bohoslužbě předcházelo 
procesí od kostela sv. Anselma. 

Ve své promluvě vycházel František  
z biblických slov: „Roztrhněte svá srdce, ni-
koliv roucha.“ Obrácení, ke kterému postní 
doba vyzývá, není podle něj pouze záležitostí 
vnějších projevů, nýbrž musí přetvářet celou 
lidskou osobu. Ve své promluvě papež pouká-
zal na tři prvky, které byly obsaženy v liturgic-
kých textech: modlitba, půst a almužna. 

Modlitba je podle římského biskupa 
pro křesťany posilou: „Ve slabosti a křehkos-
ti našeho života se můžeme obrátit k Bohu  
s důvěrou a vstoupit do společenství s ním.“ 

1. března 2015 www.farapribram.cz
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Postní období je časem intenzivní modlitby  
i přímluvy za druhé.

Správný půst pak je ten, který věří-
cího vyvádí z jeho sebejistoty a vede ho  
k pomoci druhým. Papež tak varoval před 
povrchním postem, který ve skutečnos-
ti člověka „sytí“, neboť mu dává jistotu, že 
je v jeho životě vše v pořádku. „Půst nám 
pomáhá k tomu, abychom srdce připravili 
na to podstatné a na sdílení se s druhými  
o to, co máme. Je znamením, že si uvědo-
mujeme svou zodpovědnost tváří v tvář to-
lika nespravedlnostem, svévoli, především 
ve vztahu k chudým a maličkým. Je zna-
mením důvěry, kterou vkládáme do Boha  
a do jeho prozřetelnosti,“ uvedl také papež.

V době, kdy se vše kupuje a prodává, je 
podle papeže důležitá almužna, neboť ta je pro-
jevem štědrosti: „Štědrost by měla být jedním 
z rysů křesťana, který si je vědom, že všechno 
dostal od Boha zdarma, tedy bez jakékoliv zá-
sluhy, a učí se zdarma dávat.“

Smyslem postní doby je návrat k Bohu: 
„Proč se máme vrátit k Bohu? Protože něco 
není v pořádku v nás, ve společnosti, v círk-
vi a potřebujeme se změnit, nabrat jiný směr, 
obrátit se!“ uzavírá František.

převzato z www.cirkev.cz

Vážení rodiče a milé děti, dovolujeme 
si Vás informovat o dalším, již 17. roční-
ku letního tábora, který se uskuteční ve 
dnech 19.7.-1.8.2015 v Oborách u Višňo-
vé. Tábor je připravován mladými lidmi 
z příbramských farností a je určen pro děti 
ve věku 6–15 let. Děti od 13 let se mohou 
přihlásit do campu, pro který je připraven 
vlastní program, úměrný jejich věku. Le-
tošní táborové dobrodružství prožijeme 
s hrdinou Phileasem Foggem na jeho Ces-

tě kolem světa za 80 dní na motivy stejno-
jmenného románu francouzského spisova-
tele Julesa Verna. Cena za 14 denní pobyt 
činí 2.600 Kč za jedno dítě a 2.000 Kč za 
druhého sourozence. Pro více informací 
navštivte webové stránky http://tabor.fara-
pribram.cz (kde naleznete i elektronickou 
přihlášku) nebo nás kontaktujte na e-mail 
tabor@farapribram.cz. Přihlášku je možné 
odeslat nejpozději do 15.5.2015, táborová 
kapacita je však omezena, proto s přihlá-
šením neotálejte. Na  všechny odhodlané 
táborníky se již teď těšíme.

za táborové vedoucí Zdeněk Peták

ellias Vella – Výstup 
na horu manželství

Hora manželství může odstrašovat ty, kdo 
se bojí výšek a nedokážou ocenit schopnost se-
bedarování. Je ji však možné zdolat láskou vy-
cházející od Boha, která zve do živého vztahu  
s ním i s naším partnerem.

Kniha, která vznikla na základě předná-
šek Eliase Velly o manželství, nabízí čtenářům 
podstatné rady pro zdravý manželský život. 
V první části autor ukazuje autentický obraz 
manželství v kontextu svátostného života. Dru-
há část knihy konfrontuje čtenáře se součas-
nými problémy, jako jsou cizoložství, poruchy 
sexuální identity, odluka, rozvod atd. a přiná-
ší řešení těm, kteří usilují o pokoj, uzdravení  
a stálost ve svých vztazích.
Kniha je za 199,- Kč k objednání na www.kna.
cz nebo v obchůdku na Svaté Hoře.

JS

Vaše příspěvky do Jakuba můžete posílat na mail:      stejkoza.josef@gmail.com
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nejen pro děti
…pokušení
Pán Ježíš se na poušti postil 40 dní a byl pokoušen od ďábla (Mt 4,1-11). Dokázal se pokušením 
ubránit a nad zlem zvítězil. My se každý den také setkáváme s různými pokušeními a někdy není 
jednoduché je rozeznat. Na obrázku vidíš bubliny: jedny jsou s pokušeními a v druhých je jiný 
hlas, který nabádá k dobrému. Nejdříve barevně označ, co je pokušení a co varování před ním. 
Pak zkus spojit dvojice, které k sobě patří. Vymysli na jiný papír nebo plakát ještě další „pokušení“ 
a odpovědi na ně.

převzato z KC Brno; AS


