
Drazí v Kristu,

Tento list chce připomínat, že všichni tvoříme jedno společenství s Pánem, 
i když se z kostela rozejdeme do svých domovů. Chce nám pomáhat, abychom 
o životě své farnosti více věděli a více se i zajímali.

Pokud jde o duchovní obsah, nemyslím, že by bylo nutné si dokazovat, že 
Pán Bůh je. Spíše chceme dospět k tomu, aby nám bylo jasné, že je nám stále 
blízko, že "v něm žijeme, pohybujeme se a jsme", že "On si shromažďuje lid, 
aby jeho jménu byla přinášená oběť čistá ..."

Jsou dvě skutečnosti přímé Boží účasti v lidských dějinách. Je to historie 
vyvoleného národa a historie Církve. S obojím se budeme postupně na pokra
čování seznamovat na těchto stránkách. Chceme také sledovat, jak nám tuto 
skutečnost, že i nyní "Pán je blízko", připomíná denní liturgie a jak to prožívali 
svati mužové a ženy. Pokud bude někdo chtít přispět svými prožitky a 
zkušenostmi, je vítán.

Prosme Pána, aby požehnal našim dobrým úmyslům a pomohl překonat 
vše, co by nás od něj vzdalovalo a navzájem rozdělovalo.

K vánočním svátkům pak přeji nám všem, abychom za každým přáním či 
dárkem viděli i dárce a nakonec Toho, který "tak miloval svět, že Syna svého 
dal..."

P. Václav Kratochvíl

Za překrásné jižní noci, 
v daleku, tam - v daleku, 
vzešla hvězda, jejíž záře 

svítí z věku do věku.

Svatopluk Čech

Zpravodaj příbramské farnosti sv. Jakuba Staršího

Vychází dne 20.12.1992
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Na tomto místě bychom si měli 
pravidelně připomínat jména a osudy 
věrných vyznavačů evangelia. Oni 
jsou totiž neustálou připomínkou toho, 
že lze, je důležité a je nanejvýš 
potřebné podřizovat svůj život touze 
po spáse.

Ve vánočním oktávu si připomí
náme jména tří významných světců, 
sv. Štěpána, sv. Jana, apoštola a 
evangelisty a sv. Tomáše Becketa. O 
prvních dvou se můžeme mnohé 
dočíst v Novém Zákoně. Sv. Tomáš 
Becket žil ve 12. století v Anglii /1 118- 
1170/. S tal se kancléřem  krále 
Jindřicha II., tato funkce mu přinášela

ohromnou světskou moc. Když však 
byl v roce 1162 jmenován. Canter- 
burským arcibiskupem, začal se vší 
vehemencí hájit práva církve proti 
moci světské. Samozřejmě z a  to nesl 
následky. Nejdříve musel několik let 
žít ve vyhnanství ve Francii, krátce po 
svém návratu do Anglie byl pak při 
nešporách 29.12.1170 zabit.

Pro dnešní dny je nám velikým 
příkladem v tom, jak velice je nutné 
nenechat se omezovat v duchovním 
životě lákavým materialismem okolní
ho světa.

/VK/

Milí farníci,
%

před vámi leží nulté číslo JAKUBA, zpravodaje věnovaného životu naší 
příbramské křesťanské obce. Chtěli bychom dosáhnout toho, abychom se navzá
jem lépe všichni poznali, abychom nebyli odkázáni pouze na společnou přítomnost 
při nedělní Oběti, kde jsme všichni obráceni k Bohu, ale již méně jeden k druhému.

Náš zpravodaj bude mít několik stálých rubrik, které se vám v tomto nultém čísle 
představí. Chtěli bychom, abyste se na tvorbě zpravodaje podíleli i vy svými 
připomínkami, posílali nám dotazy, upozornili nás na své spolubratry, kteří 
potřebují pomoci nebo kteří vykonali něco důležitého a sami by se tím nechlubili 
atd. Pro případné příspěvky vás, čtenářů, bude v kostele na vhodném místě 
umístěna označená schránka. 

Zpravodaj bude k dispozici zdarma, jeho vydávání však bude nějaký menší 
finanční obnos vyžadovat. Budete-li chtít pomoci peněžním příspěvkem, poslouží 
k tomu už zmíněná schránka. ;

Byli bychom rádi, kdyby se nám aspoň část předsevzetí podařila uskutečnit a 
vy jste našli v tomto zpravodaji oblíbeného společníka i pomocníka.

- Redakce

PRAMENY SÍLY



Tato rubrika bude vyhrazena informacím a potřebám charitní ošetřovatelské 
služby.

"  Hej, mistře! Vstaň bystře! 
Vzhlédni na jasnost, nebes na svornost, 

krásu uhlídáš v  tento noční ča s . . ."

CHARITA

V íte  to?
Dne 22.12.1992 (úterý) v 1600 hodin se uskuteční v kostele sv. Jakuba 
předvánoční setkání s dětským programem.

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích:
24.12.1992 půlnoční mše sv. ve 2400 hodin
25.12.1992 800 hodin, 1000 hodin - zpívá chrámový sbor
26.12.1992 800 hodin, 1000 hodin - koledy zpívá dětský sbor
27.12.1992 800 hodin - zpívá chrámový sbor, 1000 hodin

Půlnoční o půlnoci budou v našem vikariátě na těchto místech:
Příbram (kostel sv. Jakuba), Dobříš, Dublovice, Jince, Kosova Hora, 
Krásná Hora, Obděnice, Pičín, Slivice, Starý Knín. (Březnice)

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v provedení Rožmitálského sboru:
24.12.1992 2200 hodin - Starý Rožmitál

2400 hodin - Březnice
26.12.1992 1700 hodin - Rožmitál město
1.1. 1992 1400 hodin - Bohutín

Na Nový rok o slepičí krok, vyražme do Bohutína, je to jenom skok:
1.1.1993 ve 1230 hodin odchod od kostela sv Jakuba do Bohutína 
na Rybovu "Českou mši vánoční".

LISTÁRNA REDAKCE

Na tomto místě se objeví vaše příspěvky, dotazy, odpovědi redakce a vůbec
vše, co budete chtít prostřednictvím Jakuba sdělit ostatním.

■



Málokdo ví a zná, jak to tenkrát před dávnými časy bylo. Proto bychom vás řádi 
seznámili s trochou příbramské historie, zvláště pak historie naší farnosti. Pohlédněme tedy 
do starých kronik a připomeňme si jak a čím žili naši předkové.

První písemný doklad, který připomíná existenci Příbramě je z 20. června roku 1216. 
Biskup Ondřej zde potvrzuje, že pražské arcibiskupství koupilo v minulých letech od pana 
Hroznatý, opata premonstrátského kláštera v Teplé u Mariánských Lázní, statek řečený 
Příbram za 300 hřiven stříbra (což činí asi 150 kg). Posléze, během 13. století zde vzniklo 
městečko a v jeho okolí se brzy rozvinula těžba stříbra a železné rudy.

/PM/

Ahoj děti,

jmenuji se Kubík, jsem docela obyčejný 
kluk a přicházím za vámi, protože mám 
moc rád děti. V našem farním miničasopise 
se budeme pravidelně setkávat a já si pro 
vás vždy něco hezkého připravím (poví
dání, hry i jiná překvapení). Mám s sebou 
také malého pejska. Dostal jsem ho před 
několika málo dny a už jsou z nás dobří 
kamarádi. Nemám ale zatím pro něho 
vybrané žádné jméno a tak vás dnes prosím, 
abyste mi pomohly toto jméno vymyslet. 
Pro toho, jehož návrh se mi bude nejvíce 
líbit, mám připravenou hezkou odměnu. 
Svoje nápady napište na papír a podepsané 
je vhoďte v našem kostele do označené 
krabičky. Už se na ně moc těším.

A teď vám ještě povím něco o vánocích. 
Skrze Ježíše, který přišel mezi nás jako dítě, 

ukázal Bůh svou lásku k nám. Proto si také my lidé o vánocích dáváme dárky, abychom 
ukázali svým blízkým, jak je máme rádi. Určitě se už všichni těšíte na to, co najdete pod 
stromečkem i na to, jak uděláte svými dárky radost všem u vás doma. Každým dárkem 
totiž říkáte totéž, co nám denně říká Bůh skrze své dary: "Miluji Tě!" A to je to největší 
tajemství vánoc.

Radostné a požehnané vánoční svátky přeje všem
Kubík

Narodil se Ježíšek
Karel Doubravský

Narodil se Ježíšek, dětská ruka tleská.  
Pošleme mu kožíšek a jablíčka lesklá. 

Kožíšek ho zahřeje, jablíčka zas zchladí, 
Ježíšek se zasměje, že ho máme rádi.

POHLEDY DO MINULOSTI


