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Zpravodaj příbramské farnosti sv. Jakuba

nákl. na tištěné číslo 7 Kč

Divíme se, že nás Duch
svatý nemění…

Někdy slýcháme: „Kdybych se já změnil, to už bych nebyl já…“ Tak jsme si
oblíbili svoji karikaturu sebe, svůj životní
styl, svůj životní chaos nebo své zahnívání zaživa, že už po žádné velké změně ani
netoužíme.
Jsme plni sami sebe a divíme se, že
Duch svatý nás nemění, i když ho o to občas poprosíme.
Dar Ducha svatého, to ale není bonboniéra! To není nová věcička, která se může
jen tak přidat k ostatnímu bohatství, které
jsme si nashromáždili. Duch svatý je osoba, a proto se nevejde do našeho srdce, dokud tam nebude moci zaujímat centrální
místo. Musíme proto své srdce vyprázdnit,
rozšířit, připravit na příchod Ducha.
Tři roky chození s Kristem a deset dní
na modlitbách, tak se připravovali apoštolové na příchod Ducha svatého. Bůh v jejich srdcích hloubil prostor, aby v nich bylo
jediné: žízeň po Duchu svatém, kterého
v plnosti vnímali v Ježíšově životě a který
pak zaplavil i jejich srdce o letnicích. Touto
změnou, kterou v nás působí Duch svatý, se
teprve stáváme skutečně sami sebou.
Převzato z vojtechkodet.cz; zpracováno
podle knihy Hledám tvou tvář, JS.
P. Jindřich Krink
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Víte to?
3.6. budeme od 20:00 slavit Svatodušní vigílii s lucernáriem... Agapé
po svatodušní vigílii: Rádi bychom vás
pozvali k zastavení a společnému slavení po svatodušní vigílii. Pokud budete
mít čas, zdržte se ještě po svatodušní
večerní oslavě v sakristii – každý můžeme přinést něco dobrého na zub i k pití
a oslavit tak velký církevní svátek!
4. 6. slavnost Seslání Ducha sv. v 9:00
9. 6. Noc kostelů od 18:00
19. 6. ve 20:00 setkání maminek –
společná modlitba na faře
Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlila
o nové vylití Ducha svatého.
Poprvé se takto před letnicemi modlili
Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy
i Pannu Marii, aby se modlila s námi
o nové letnice v našem životě a v životě církve. Nejlépe by bylo, kdybychom se
mohli tyto dny scházet na modlitbu v nějakém společenství nebo ve vlastní rodině ...
... Duch svatý nám dává zvláštní dary,
kterými nás uschopňuje k něčemu, co nás
přesahuje, co je nad naše lidské schopnos-
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ti. Tyto dary nemají za cíl naše posvěcení,
jsou to dary pro službu ve společenství.
Existuje mnoho těchto duchovních darů,
kterými nás Duch svatý zahrnuje, aby stále oživoval svoji církev. Duch svatý tyto
dary dává každému tak, jak chce. Tyto
dary nejsou znamením svatosti nositele,
ale svatosti Boží. Bůh je může udělit i hříšníkovi, který o ně prosí, a skrze něho pak
konat svoje znamení. V tom je vidět Boží
velikost a Boží zájem o spásu každého člověka, poněvadž Bůh tyto dary dává kvůli
druhým, kvůli růstu církve, kvůli spáse
světa. Dary Ducha svatého hrají důležitou
roli v duchovním budování církevní obce,
v rozvoji společenství, a je třeba jim dát
v našem životě to místo, které jim patří.
Předpokladem pro přijetí darů a pro jejich
správné užívání je pravidelný duchovní
život ve společenství, oddanost Kristu, vzájemná jednota a opravdová láska.
V církvi potřebujeme jeden druhého s jeho
zvláštním obdarováním a službou. Církev
potřebuje nás, lidi ochotné sloužit Bohu
a druhým lidem, ale ochotné ne z vlastní
síly a podle svých představ, ale z obdarování
a pod vedením Ducha svatého.
Chválím Tě, Pane, za dary, které jsi
dal lidem, za církev, kterou obdarováváš
a ve které smím žít a v ní sloužit. Děkuji
Ti za obdarování druhých a také za dary,
které jsi dal mně. Odpusť, prosím, moji
nevděčnost vůči Tobě, odpusť mi také
to, že jsem nechtěl některé dary přijmout
a že jsem nepřijímal obdarování lidí kolem
sebe. Prosím také o to, abych byl ochotný
sloužit v církvi v moci a síle Ducha svatého. Prosím Tě o dary Ducha svatého, které
k této službě potřebuji.
Z katechezí P. Vojtěcha Kodeta, Th.D.,
O.Carm.- Internet - Dodala Jarka Populová

Noc kostelů 2017

Opět po roce proběhne po celé naší zemi
Noc kostelů. Při této příležitosti se otevírají dveře kostelů a modlitebních sborů
široké veřejnosti. Do akce se letos zapojí
opět i příbramské farnosti. Tradičně farnost při kostele sv. Jakuba Staršího, farnost na Svaté Hoře, sbor československé
církve husitské na Březových Horách
a letos bude i program ve vězeňské kapli
věznice Příbram-Bytíz.
Noc kostelů bude letos v pátek 9. června. V našem kostele bude program v menším rozsahu než v minulých letech. Zazpívá a zahraje dětský sbor Krátká chvíle
pod vedením Lukáše Marka, během večera bude jedna komentovaná prohlídka
kostela. Menší rozsah programu by měl
směřovat k tichosti, zamyšlení a případně
k rozjímání, tak jak je v kostele obvyklé.
Přesto budou potřeba pomocné ruce.
Vítán je každý, kdo si najde čas a pomůže s úklidem kostela před a po akci, vítaná
bude i pomoc s přípravou občerstvení pro
malé zpěváky i dospělé aktéry večera.
Prosím o modlitbu za důstojný průběh akce.
HV

Ježíš mluvil hlavně
o třech věcech

Ježíš mluvil o mnoha věcech, ale vždycky
se to nakonec týkalo třech klíčových slov:
pokoje, lásky a radosti.
O lásce říká Ježíš něco zcela nového
O lásce sice Ježíš řekl mnohokrát, že je
„přikázáním“ vůči Bohu a bližnímu
Ale o lásce říká i něco nového. Říká nejenom „mějte se rádi“, ale hlavně „zůstaňte
v mé lásce“ (Jan 15,9).
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Vaše příspěvky do Jakuba můžete posílat na mail:
To je křesťanské povolání: „zůstávat v lásce Boží“! Znamená to dýchat a žít z onoho
kyslíku, žít z onoho vzduchu - zůstávat
v Boží lásce. A jaká je Jeho láska? „Jako
Otec miloval mne, tak jsem já miloval
vás.“ (Jan 15,9).
Znamená to tedy, že vztah lásky mezi
Ježíšem a Otcem je i vztahem lásky mezi
Ním a námi. A nám nabízí, abychom v
této lásce zůstávali. Láska nepřichází ze
světa, ale od Boha.
Radost i v souženích a pronásledováních
Radost je jakýmsi znakem křesťana.
Křesťan bez radosti buď není křesťan,
nebo je nemocen. Jiná možnost není. Radost je pečeť křesťana. I v bolestech,
souženích a pronásledováních.
Pokoj ne takový, jaký dává svět
O pokoji Ježíš řekl, že nám jej nedává tak,
jako jej dává svět.
Pokoj, lásku a radost nám dává Duch Boží
Pokoj, láska a radost – tři klíčová slova,
která nám zanechává Ježíš.
A kdo působí tento pokoj, tuto lásku i
radost? Duch svatý!
Velký neznámý našeho života. On je
darem, který nám dává pokoj, učí nás
lásce a naplňuje radostí. Kdo z nás se
modlí k Duchu svatému? Kéž nám Bůh
daruje milost vždycky opatrovat Ducha
svatého v nás. Onoho Ducha, který nás
učí mít rád, naplňuje nás radostí a vlévá
nám pokoj.
Zpracováno podle promluvy
papeže Františka 22.5.2014.

Rozhovor
Nedávno v našem kostele přijal 1. svaté
příjímání Daniel Kříž. Zeptala jsem se Daniela:
Kdo Ti pomáhal s přípravou na 1. svaté
příjímání?
K prvnímu svatému příjímání mi s přípravou pomáhal pan farář Krink, o všem si se
mnou také povídala máma a táta. Všichni
mi dodávali odvahu.
Jak jste 1. svaté příjímání oslavili?
Oslavili jsme to výborným obědem, máma
mi udělala moje oblíbené hranolky s masem
a také jsem si připil šampaňským (bohužel
jen dětským).
Otázka pro maminku Lucii:
Čím Ti Daneček dělá největší radost?
Daník mi dělá nejvíc radost svým nadšením téměř do všeho, co dělá. Je poměrně neúnavný ve svých aktivitách. Výborně běhá
(tuto schopnost zdědil po tatínkovi) a občas
má už manžel problém s ním při běhu udržet tempo. Učí se hrát na kytaru, chodí na
atletiku a do skauta.
A největší radost mi udělal tím, že si řekl
sám o přípravu ke sv. příjímání.
Za rozhovor děkuje Lída Chourová

„NEBOJTE SE ! „

Toto je motto 6. Celostátního setkání mládeže v Olomouci. Koná se v České republice přibližně jednou za 5 let a letos to bude
ve dnech 15. – 20.srpna.
Setkání je určené pro mladé lidi od 14
do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve
společenství mladých lidí. Sobota 19.8. je
věnována mladým rodinám.
Zjistíš, kam jedou tví přátelé, a můžeš
se přidat. Přidáš se?		
HV

-3-

převzato z DKC Brno

Jakub zpravodaj příbramské farnosti sv. Jakuba Staršího; vychází dle potřeby farnosti; Členové radakční

rady: Jan, Monika, VojtA, Daniel, Lída, Dagmar, Jindřich, Lucie, Lukáš, Kateřina, František, Josef, Anna, Štěpán,
Helena; kontaktní adresa: Jakubská 97, Příbram I., 261 01; 318 624 794; farapribram@seznam.cz; www.farapribram.cz

