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XXVIII. ročník, 23. 2. 2020

Postní zamyšlení
S blížící se postní dobou bych 

rád zdůraznil, že půst není pou-
ze časem ztišení a rozjímání, ale 
především kajícnosti. Vždyť po-
stem směřujeme k velikonočnímu 
tajemství Kristovy oběti na kříži  
a slavnému zmrtvýchvstání. A tak 
je vhodné mít neustále na pamě-
ti, že člověk a jeho hřích přivádí 
Krista na Golgotu, člověk a jeho 
hřích jsou bičem, trhajícím Kris-
tova záda, člověk a jeho hřích jsou 
hřeby, přibíjející Krista na kříž.  
A tak v tento čas neuškodí provést 
malou inventuru našich hříšných 
niter a vyjasnit si postoj k vlastní 
hříšnosti. Ke hříchu, který neustále 
jako ony pohádkové Jeskyňky pro-
niká do našich srdcí nejprve oněmi 
„dvěma prstíčky“, až v nás zčistajas-
na vězí celý a odmítá odejít.

Občas se tvrdí, že lidé ztratili 
smysl pro hřích a vše si omlouvají. 
Uvážíme-li ale, kolik lidí je samo ze 

sebe nešťastných, kolik lidí se trápí 
pro svá selhání, dojdeme asi k ná-
zoru, že to s tou spokojeností se se-
bou samým nebude u současného 
člověka zas tak slavné. Chce-li však 
člověk pochopit podstatu hříchu  
a nezůstávat jen u povrchních výčtů 
chyb a nectností, o kterých mnoh-
dy ani neví, proč by jich měl litovat 
(„vždyť tak dnes jednají všichni!“, 
„to přece není nic tak strašného!“ 
apod.), potřebuje se dívat na své 
viny na pozadí obdivu k dokona-
losti Božího stvoření a na pozadí 
obdivu nad Boží dobrotou.

Bůh stvořil svět dobrý, člověku 
dal rozum a svobodu, aby stvoření 
poznával a neničil. Hřích je proto 
popřením krásy Božího stvoření  
a řádu, který Bůh do něj vložil. 
Další vlastností hříchu je, že je lží, 
popírající nebo zatemňující prav-
du, například pýcha. Dále je hřích 
popřením lásky k Bohu a k bliž-
nímu. Poněkud skrytým kořenem 
hříchu je často nedůvěra v Boží 
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zájem o člověka. Křesťan sice te-
oreticky o Božím zájmu o sebe 
sama ví, ale raději počítá sám se 
sebou, s jistotami, které si vybu-
duje, než aby se snažil vystihnout 
Boží zájem o svůj život a aniž by 
na něm vlastně stavěl.

Je třeba jasně říci, že Bůh nedal 
lidem svá přikázání jako jakousi 
„cvičnou překážkovou dráhu“, na 
které by měli dokázat, že ho umí 
poslouchat. Stvořil člověka ke své-
mu obrazu, k obrazu Božímu ho 
stvořil, jak čteme v první knize 
Mojžíšově. To je obrovská šance  
a současně velký úkol, který i křes-
ťan naplňuje jen částečně, postup-
ně, a někdy žije přímo a výrazně 
„pod obraz“ (Boží) nebo se vyvyšu-
je svou pýchou „nad obraz“, k ně-
muž byl stvořen. Vždy je to vlastně 
nepravda, je to něco, co život, dob-
ro, požehnání pro druhé nebuduje. 
Hřích je skutečně věc nepotřebná, 
která si nezaslouží nic víc, než vy-
hodit na smetiště.

Ale poznání hříchu neroste pou-
ze z podrobného studia našich chy-
ba z rozšiřování množství položek 
zpovědního zrcadla, která křesťan 
zná. Roste především z poznání  
a uznání velikosti, kterou pro člo-
věka Bůh ve stvoření zamýšlel 
(člověk – obraz Boží) a z poznání 

velikosti a úkolu, které sama přiná-
ležitost ke křesťanství pro člověka 
znamená. Proto by mělo všechno 
uvažování o hříchu začínat po-
hledem, který křesťanům už před 
dlouhou řadou staletí předložil pa-
pež, svatý Lev Veliký: „Uvědom si, 
křesťane, svou důstojnost. Stal ses 
spoluúčastným na božské přiroze-
nosti, nevracej se tedy hanebným 
chováním do starého ponížení. 
Nezapomínej, jaké hlavy a jakého 
těla jsi údem. Pamatuj, žes byl vy-
rván z moci temnot a přenesen do 
světla království Božího!“

P. Jan Primus

Pravidelné bohoslužby
Kostel sv. Jakuba Příbram:

Neděle v 10.30 hod. (první neděle 
v měsíci pro děti) a v 18.00 hod.
Úterý v  18.00 hod., středa v  8.00 
hod., pátek v 8.00 hod.

Suchodol:
Neděle v 8.00 hod.

Višňová:
Neděle v 9.15 hod.

Aktuální informace naleznete  
na www.farapribram.cz
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Svátost eucharistie
U eucharistie se setkáváme se 

dvěma pojmy – svátost eucharis-
tie (= svaté přijímání) a slavení 
eucharistie (= myšleno liturgie, 
mše svatá, Večeře Páně; tedy ob-
řad, společná slavnost církve, kdy 
se slaví svátost eucharistie). V bibli 
najdeme nejstarší zmínku o slavení 
eucharistie u sv. Pavla, a sice v lis-
tě Korinťanům (1 Kor 11,23-25). 
Časově mladší jsou záznamy v sy-
noptických evangeliích (synoptická 
= souhledná; Marek, Matouš a Lu-
káš) – například Lk 22,7-20.

Liturgie je podle učení Druhého 
vatikánského koncilu „vrcholem 
a zdrojem života církve“ (SC 10). 
Dělí se na dvě části – bohoslužbu 
slova (čtení, homilie a přímlu-
vy) a eucharistickou bohoslužbu 
(předkládání chleba a vína, pro-
měňování a přijímání). Kristus je 
přítomný při mši svaté ve svém 
slově, v  modlitbě, tam, „kde jsou 
dva nebo tři shromážděni“ v  jeho 
„jménu“, v osobě kněze, ale zejmé-
na pod eucharistickými způsoba-
mi. Víru církve o změně podstaty 
chleba a vína v  tělo a krev Pána 
shrnuje Tridentský koncil v  nau-
ce o transsubstanciaci v  Dekretu  
o eucharistii z roku 1551. „Kristo-
va eucharistická přítomnost začí-

ná ve chvíli proměňování a trvá, 
dokud existují eucharistické způ-
soby. Kristus je celý a celistvý pří-
tomen v každé způsobě a v každé 
její části: proto lámání chleba ne-
rozděluje Krista.“ (KKC 1377) 

Proměněné hostie se uchovávají 
ve svatostánku ze tří důvodů. Prv-
ním a hlavním důvodem je ten, aby 
mohly být podány jako viatikum 
– aby umírající měl možnost při-
jmout svaté přijímání před cestou 
na věčnost. Druhým důvodem je 
podávání přijímání po mši svaté 
těm, kdo se ji nemohli zúčastnit 
(například nemocní, staří lidé byd-
lící na samotě,…). Mnohdy po mši 
svaté přijímají také ti, kteří sice byli 
přítomni na mši svaté, ale nemoh-
li přistoupit ke svatému přijímání 
s  ostatními kvůli svým povinnos-
tem - varhaník, chrámový sbor. 
Řádnými podávajícími svatého při-
jímání jsou biskup, kněz a jáhen, 
mimořádnými akolyté a pověření 
muži nebo ženy. Ke stálé euchari-
stické službě podávat nemocným 
svaté přijímání je třeba pověření 
biskupem (nebo jím pověřeným 
biskupským vikářem), pro jedno-
rázovou službu stačí pověření fa-
rářem nebo administrátorem far-
nosti. Třetím důvodem uchování 
eucharistie ve svatostánku je vzdá-

Vaše příspěvky do Jakuba můžete posílat na mail: jan@cikler.cz



vání úcty a klanění se Pánu Ježíši 
přítomnému ve svátosti.

Mimo mši svatou můžeme vzdát 
úctu Kristu přítomnému v eucha-
ristii soukromě při návštěvě kos-
tela. Společně s ostatními věřícími 
lze uctívat eucharistii třemi mož-
nými způsoby, kterými jsou výstav 
Nejsvětější svátosti (adorace), eu-
charistický průvod a eucharistický 
kongres. Při adoraci je eucharistie 
vystavena v monstranci nebo v ci-
boriu, adorující ji uctívají modlit-
bou, zpěvem a klaněním. Pokud 
adoraci vede biskup, kněz nebo 
jáhen, následuje na konci adorace 
požehnání eucharistií. Euchari-
stický průvod se může konat při 
různých příležitostech, většinou 
po mši svaté nebo po adoraci. Nej-
častěji se můžeme setkat s eucha-
ristickým průvodem při slavnosti 
Těla a krve Páně. Cílem eucharis-
tických kongresů je šířit úctu k eu-
charistii a napomáhat k  jejímu 
hlubšímu pochopení. V České re-
publice se konal Národní euchari-
stický kongres v  Brně na podzim 
roku 2015. V  pražské arcidiecézi 
jsme měli ve dnech 28.4. až 20.6. 
2019  eucharistický kongres s ná-
zvem Eucharistia et labor (je to 
biskupské heslo kardinála Berana, 

v  roce 2019 měl kardinál Beran 
výročí 50 let od úmrtí a 70 let od 
internace). V arcidiecézi se na zá-
věr nedělní mše svaté se v  tomto 
období četla krátká katecheze. Ko-
nají se také mezinárodní eucharis-
tické kongresy. V pořadí padesátý 
první kongres se uskutečnil v roce 
2016 na Filipínách.

Příště: Svátost pomazání nemocných

Použitá literatura: Katechismus ka-
tolické církve; MŰLLER Gerhard 
Ludwig: Dogmatika pro studium i 
pastoraci; OPATRNÝ Aleš: Pastora-
ce svátostí. SC - Sacrosanctum Con-
cilium – Konstituce o posvátné litur-
gii. Elektronický zdroj: pastorace.cz.

Petr Janoušek

Česká křesťanská aka-
demie v Příbrami

Po mnoha letech byla v Příbrami 
obnovena činnost místní poboč-
ky České křesťanské akademie. Na 
pozvání pana faráře přijel 28. ledna 
2020 do naší farnosti světící biskup 
mons. Václav Malý. Nejprve sloužil 
v kostele sv. Jakuba mši svatou. Již 
na této mši svaté se sešlo na všední 
den poměrně hodně lidí. Následo-
vala přednáška na téma pronásle-
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dování křesťanů v  dnešním světě 
v  Domě Natura. Přednáška byla 
ukončena diskuzí. Příjemný večer 
byl zakončen degustací vín.

Těší nás, že obnovenou činnost 
ČKA přijel podpořit právě pan bis-
kup, který nám pop70řál mnoho 
úspěchů. Fotografie z  přednášky 
můžete zhlédnout na farních webo-
vých stránkách http://www.faraprib-
ram.cz/fotogalerie/.

Česká křesťanská akademie chce 
v křesťanském duchu pomáhat roz-
voji svobodné české společnosti na 
poli kultury, politiky a ekonomie. 
Je to nezávislé sdružení občanů, 
které je otevřeno nejenom křesťa-
nům všech církví, ale i lidem, kteří 
cítí odpovědnost za uplatňování 
křesťanských kulturních a morál-
ních hodnot ve společnosti. Je ne-
státní, neziskové a nadstranické. 
Žije z členských příspěvků a darů. 
Ve všech oblastech své činnosti 
spolupracuje ČKA s řadou zahra-
ničních partnerů.

Česká křesťanská akademie 
má  více než  1800 individuálních 
členů, sdružených v 74 místních 
skupinách.

U zrodu ČKA již v  roce 1989 
stálo mnoho významných osob-
ností. Ty rozhodly o tom, že jejím 

prvním prezidentem se stal známý 
katolický teolog, filosof, obhájce 
lidských práv a politický vězeň 
Prof. ThDr. Josef Zvěřina. Ten 
však již v srpnu 1990 zemřel a jeho 
nástupcem byl zvolen Prof. PhDr. 
Dr. Tomáš Halík, jeden z jeho nej-
významnějších žáků.

Jan Cikler

Ráda bych Vám představila některé 
z těch, kteří budou v květnu biřmo-
váni v našem kostele.

Položila jsem jim tyto otázky:
1. Kdy a kde jsi se narodil(a)?
2. Kde bydlíš a kam chodíš do školy?
3. Jaké máš zájmy?
4. Jaké máš plány do života?

Zuzana Soukupová
Narodila jsem se zde, v Příbrami 
16.11.2004.

Jsem v posledním ročníku zá-
kladní školy, ve Waldorfské škole 
Příbram.

Ráda trávím čas s kamarády. 
Ale hlavní prioritou je   momen-
tálně škola.

Vaše příspěvky do Jakuba můžete posílat na mail: jan@cikler.cz
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Ráda bych se dlouho věnovala 
studiu. Samozřejmě mám i vel-
ké přání- být šťastná,proto jsem 
tady. Dle mého  je důležité děko-
vat, že máme tolik možnost, tím 
směrem chci vést svůj život. Co se 
týče pracovní stránky, chtěla bych 
momentálně být pilot. Chci být 
prostě šťastná a podporovat štěstí 
i lidí okolo.

Veronika Vaněčková
Jmenuji se Veronika Vaněčková, je 
mi 18 let a narodila jsem se v Pří-
brami. Už čtvrtým rokem chodím na 
střední pedagogickou školu v Berou-
ně, kde letos budu skládat maturitní 
zkoušku. Po maturitě bych chtěla na 
pedagogickou fakultu. 

Už 11 let dělám step aerobik v pří-
bramském Sokole, který reprezentu-
jeme v rámci České republiky. Sama 
již trénuji přípravku v našem oddí-
lu. Mám radost a potěšení z toho, že 
mohu předávat své zkušenosti, které 
jsem v tomto sportu získala. Dále 
mezi mé zájmy patří kreslení, zpívá-
ní, hraní na klavír a hlavně hra na 
příčnou flétnu už 12. rokem. 

Ráda bych se stala učitelkou 
a pokračovala v trénování dětí  
v aerobiku.

Karolina Vaňousová 
Narodila jsem se   13. 3. 2004 
v Praze.

Studuji na Waldorfské škole - 
kombinované lyceum.

Moje zájmy jsou softball, skaut 
a flétna.

Úspěšně bych chtěla zakončit SŠ 
maturitou. Poté se dostat na VŠ a tu 
také úspěšně dokončit... A žít šťastný 
a spokojený život s Bohem.

Jolana Petáková
Narodila jsem se v Příbrami  
v roce 2000.

Bydlím v Příbrami a chodím  
na Gymnázium Komenského.

Ráda kreslím nebo maluji a hraji 
dovadlo. V létě jezdím jako vedoucí 
na farní tábor.

Ještě úplně nevím, ale nejspíš se 
vydám cestou pedagogiky.

Štěpán Janoušek 
Narodil jsem se 20. února 2002 
v Ivančicích. Mezi jejich slavné 
rodáky patří vedle mě například 
Alfons Mucha.

Do čtyř let jsem žil na jižní Mora-
vě, nyní žiji již 14 let na Březových 
Horách v Příbrami. Chodil jsem na 
Základní školu Březové Hory, teď 
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navštěvuji Gymnázium Příbram.
Baví mě divadlo, četba, sledování 

AZ- kvízu.
Nejdřív chci udělat maturitu 

a pak dělat něco, co mě bude 
bavit. 

Miroslav Vaněček
Jmenuji se Míra Vaněček, narodil 
jsem se v Příbrami a je mi 21 let. Již 
od malička bylo mým snem stát se 
advokátem, a proto jsem se také dal 
na studium práv, které nyní studuji 
3. rokem a dalo by se říci, že si tím-
to plním svůj sen. Podařilo se mi 
rovněž uchytit v největší místní ne-
jmenované advokátní kanceláři, kde 
mám možnost si právo vyzkoušet 
v praxi, a zatím musím zcela upřím-
ně říci, že právo pro mě byla správná 
volba. Kdybych měl shrnout mé zá-
jmy nebo záliby, tak bych na první 
místo určitě postavil hru na piano. 
Na piano hraji 16  let, a to aktivně, 
neboť stále je v čem se zlepšovat, je 
to má vášeň. Mezi mé oblíbené au-
tory patří Chopin, Liszt nebo Betho-
ven a žánrově do svého repertoáru 
zařazuji klasiku, moderní pop i fil-
movou hudbu. Rovněž se třetím mě-
sícem  sám učím na elektrickou ky-
taru. Ze sportu mám rád především 
pasivní i aktivní fotbal,  lyžování, 

plavání a jízdu na kole. Do budouc-
na plánuji „makat“ na své profesní 
kariéře, složit advokátní zkoušky  
a pomáhat lidem s otázkami právní 
agendy.

Za rozhovor děkuje Lída Chourová

Už jsi byl na masopustu? Z  doby 
vánoční se čas pomalu přelévá do 
doby různých plesů, večírků, kar-
nevalů a rejů masek, aby se zas 
posunul k času ztišení, zpomalení, 
promýšlení a konání. Kolik dobra 
mohu každý den přinést na tento 
svět? Kolik dobrého sám dostá-
vám? Jaké jsou moje hřivny, talen-
ty a schopnosti, kterými obohacuji 
lidi okolo mne? Jaké hřivny, kte-
ré jsem dostal, zakopávám? Jaké 
masky si nasazuji, abych vypadal 
dobře a nebylo vidět, co prožívám? 
Doba postní je výzvou podívat se 
pravdivě na sebe a svůj život. Od-
hodit své masky, za které se rádi 
schováváme. Přeji Vám, ať objeví-
te svoji krásu, kterou Vás Bůh ob-
daroval a my ji často maskujeme. 
Díky za postní dobu!

Markéta

Vaše příspěvky do Jakuba můžete posílat na mail:      jan@cikler.cz
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