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Slovo na úvod
Milí farníci,
prožíváte bolestně odchod vašeho pana faráře Zdeňka Kubeše,
který se vám zapsal do srdce osobitým způsobem. Budete si zase
muset zvyknout na jiného. Přestože takové změny jsou náročné, i za ně
je třeba Bohu děkovat. Každá zkouška je příležitostí k růstu naší osobní
svobody v Kristu a cvičením v přijímání daru života, tak jak je nám
v dané chvíli darován. Tedy „buď veleben Bůh a Otec našeho Pána
Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil,
takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví,
které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno
v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc
(a vede) ke spáse, která se má ukázat (nyní) v poslední době. A proto
budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas
všelijaké zkoušky“ (1 Petr 1, 3n).
Tento úryvek z druhého čtení slavnosti svatého Václava nám
připomíná cíl, ke kterému společenství církve, tedy i farnost, směřuje.
Žít novým životem v Ježíši Kristu. Prosím vás o modlitbu, abych vám
byl dobrým pastýřem, a dokázal vám pomáhat jak na vaší osobní cestě
s Pánem, tak při společném díle budování Božího království. Nemusíme
se spoléhat jen na své síly. Žijeme s Kristem, a proto můžeme počítat
s jeho mocí a láskou, která přesahuje naše možnosti.

My zaséváme, On dává růst. S důvěrou ho tedy vzývejme a ve
svých potřebách se opřeme o modlitbu jednoho za druhého.
Velmi stručně pár slov o sobě. Narodil jsem se 2. 11. 1978
v Benešově u Prahy. Dětství jsem prožil na vesnici Prosečnice
u Týnce nad Sázavou. Po smrti otce jsme se přestěhovali do Prahy, kde
jsem žil asi 20 let. Po gymnáziu jsem nastoupil ke studiu teologie. Díky
delšímu procesu osobního povolání jsem studoval postupně v Českých
Budějovicích, Litoměřicích, Praze a Olomouci. Od jáhenského svěcení
v roce 2006 jsem byl ustanoven kaplanem v Přibyslavi. Po kněžském
svěcení v roce 2007 jsem začal působit jako výpomocný duchovní
v Nížkově. Od roku 2009 jako tamější administrátor a v roce 2010 jsem
se do Nížkova přestěhoval.
V letošním roce mne pan biskup ustanovil vaším duchovním
správcem. Ke službě ve farnosti je kromě pana kaplana P. Mgr.
Antonína Pavlase ustanoven jako výpomocný duchovní P. Mgr. Filip
Foltán, administrátor v Nížkově. Bude v naší farnosti vyučovat některé
hodiny náboženství a vypomáhat v pastoraci. Nás všechny prosím
zahrňte do svých modliteb.
Žádné velké změny v nejbližší době neplánuji, nemusíte se bát.
V pondělí budou v rámci možností pokračovat snídaně, každou třetí
neděli v měsíci setkání manželů na faře, časem budou opět biblické
hodiny. I další aktivity, které ještě nemám zmapované. Chci rozhodně
podržet i sobotní adorace a nedělní mši pro děti. Pár drobných změn ve
váš prospěch ale udělám hned. Chtěl bych, aby nedělní večerní mše
svatá byla pravidelně každou neděli. To se už vlastně dávno děje, jen
bych chtěl, aby to bylo bez výjimek. Začátek mší svatých v Žižkově Poli
bych rád ujednotil na 11.00 hodin. Také bych se jednou měsíčně chtěl
podívat na své farníky ve Stříbrných Horách.
Přeji Vám pokoj a dobro pro všechny dny a modlím se za vás
všechny.
P. Pavel Sandtner

Výuka náboženství
V novém školním roce bude na Základní škole Přibyslav
probíhat výuka náboženství. Přihlášky jsou k dispozici na faře
a v sakristii kostela. Děti v první třídě je obdrží ve škole. Potřebné
pomůcky obdrží děti během měsíce září. Výuka začne 14. 9. 2015.
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Mějte prosím na paměti,
že výchova dětí ve víře je na
prvním místě záležitostí domácí
rodinné výchovy. Prosím vás
obnovujte v rodinách tradici
společné modlitby a vytvořte si
v rodinách prostor pro sdílení,
komunikaci. Najděte si čas být
spolu a naslouchat si. Je to stále
těžší, ale to úsilí stojí za to!
Uchovejte si otevřenost pro
hodnoty ducha, jak nám je přináší Písmo svaté, literatura, kultura
a umění či příroda. Bůh nám všem žehnej, když se staráme
a vychováváme od Něho svěřené potomky. Jsou našimi, ale ještě víc
jsou Božími. Kéž bychom je přijímali s úctou a láskou, která jim náleží.
Rozpis jednotlivých hodin je vypsán níže.
Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. a 6. ročník
7., 8. a 9. ročník

Výuka
čtvrtek (11.35 – 12.20)
pondělí (33.35 – 12.20)
čtvrtek (12.50! – 13.35)
čtvrtek (13.40! – 14.25)
úterý (12.25 – 13.10)
středa (13.40 – 14.25)

Vyučující
P. Mgr. Pavel Sandtner
Mgr. Leona Macková
P. Mgr. Pavel Sandtner
P. Mgr. Pavel Sandtner
P. Mgr. Filip Foltán
P. Mgr Filip Foltán

Přivítání ve farnosti
Od 1. srpna nastoupil do přibyslavské farnosti jako nový
duchovní správce P. Pavel Sandtner.
Otče Pavle, tímto bychom Vás chtěli přivítat a popřát Vám
ochranu a doprovod Panny Marie na Vaší pastýřské cestě a úctu
a pomoc nás, farníků.
Stejně tak srdečně vítáme i výpomocného duchovního P. Filipa
Foltána a přejeme mu Boží požehnání v jeho službě.
Farníci
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Pastorační plán na měsíc ZÁŘÍ
3. 9. Mše svatá v domě s pečovatelskou službou (9.00)
4. 9. Návštěva nemocných (P. Pavel město, P. Antonín
DPS)
5. 9. Setkání ministrantů (9.00)
11. 9. Návštěva nemocných (P. Pavel DPS)
12. 9. Den evropského kulturního dědictví
13. 9. Přibyslavské slavnosti (bohoslužba na náměstí)
18. 9. Návštěva nemocných (P. Antonín DPS)
Setkání PR a ER na faře
19. 9. Diecézní setkání ministrantů v Hradci Králové
19.00-21.00 tichá adorace v kostele
25. 9. Návštěva u nemocných (P. Antonín DPS)
26. 9. Farní zájezd do Kutné Hory
2.-4. 10. Přibyslavské Nocturno

O imigraci jinak
Milan Glaser
Křesťanská povinnost pomáhat člověku, který se ocitl v nouzi,
nijak nebrání racionálnímu pohledu na fenomén zvýšeného přílivu
imigrantů na starý kontinent. Nejde o jev spontánní, jak naznačuje
většina sdělovacích prostředků, které ovšem nikdy neukazují příčiny či
důsledky dění, o kterém informují, nýbrž pouze se snaží do něj
vtáhnout, aniž by měl člověk možnost samostatně se tázat
a přemýšlet.
Populační divize OSN (UNPD) uvedla již v roce 2000, že
„Evropa bude do roku 2025 potřebovat 159 milionů imigrantů“. Poukaz
na potřebu a nezaokrouhlená číslovka prozrazují, že je řeč
o konkrétních plánech. Ideový tvůrce Evropské unie, rakouský hrabě
Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi (1894-1972), hovořil již v roce
1923 o vzniku „míšenecké rasy budoucnosti“, aby mohly být evropské
národy sjednoceny pod jedinou vládou. Jméno tohoto muže, který byl
držitelem také československého pasu, protože vyrůstal na zámku
v jihočeských Poběžovicích, obvykle nebývá příliš zmiňováno
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v učebnicích ani médiích, třebaže to byl právě on, kdo již ve dvacátých
letech minulého století formuloval ideu Evropského společenství uhlí
a oceli (ESUO), jejímž uskutečněním roku 1950 začal proces nazývaný
dnes „evropská integrace“, a mimo jiné přišel také s tím, aby se
Beethovenova Óda na radost stala hymnou Evropy.
Jeho přínos je poněkud zastiňován legendou o „otcích
zakladatelích“ De Gasperim, Schumanovi a Adenauerovi. Ostatně ten
poslední jmenovaný se jako kolínský starosta již roku 1926 účastnil ve
Vídni prvního zasedání dvou tisíc delegátů ze 24 zemí dodnes
působícího Panevropského hnutí, které Coudenhove-Kalergi založil
a jehož členem byl např. také Sigmund Freud. V mediálním přítmí se
postava Coudenhove-Kalergiho patrně nenachází nedopatřením. Ideje,
které formuloval ve svých spisech, jsou totiž - mírně řečeno
- zarážející. Např. v knize Praktischer Idealismus (Paneuropa Verlag
Wien-Leipzig, 1925) předpovídá odstranění národních kultur původních
obyvatel Evropy a vznik nové „negroidní euroasijské rasy“, ovládané
elitou, kterou nazývá německy führernation. Tyto a mnohé podobné
výplody formuloval člověk, k jehož odkazu se Evropská unie hlásí
a zřejmě se je pokouší uskutečňovat. Každé dva roky obdrží některý
z čelných evropských politiků cenu nesoucí jméno CoudenhoveKalergiho za přínos tzv. evropskému procesu integrace.
Francouzský list Le Monde přinesl v červnu t. r. reportáž z bývalé Libye,
která je dnes zemí nikoho, kde vládne chaos a odkud týdně připlouvají
do Itálie tisíce lidí, většinou mladých mužů ze subsaharské Afriky. Dva
reportéři navštívili místo, kde jsou tito lidé shromažďováni před
naloděním, nalákáni falešnými sliby, penězi a nezřídka také unášeni
libyjskými džihádisty a drženi v barácích pod ostrahou, kde musejí celé
měsíce živořit v otřesných hygienických podmínkách. Mají jen jedinou
možnost úniku, totiž vydat se na chatrné bárce do Evropy, hlavně přes
Itálii. Kdo organizuje tento proces integrace? To už francouzský list
neuvádí.
V Ženevě sídlí Mezinárodní organizace pro migraci, která má
roční rozpočet více než jeden a půl miliardy dolarů, a disponuje sedmi
a půl tisíci zaměstnanců ve více než stovce zemí. Tato mezivládní
organizace se však nesoustřeďuje na humanitární pomoc, nýbrž
„celosvětově zprostředkovává a realizuje programy přesídlení,“ jak
uvádí na svých internetových stránkách. Migrační pohyb, který
posledním rokem směrem do Evropy tak dramaticky sílí, tedy není
spontánní. Chudí a hladovějící lidé ostatně nemají prostředky
a zpravidla ani sílu či ochotu opouštět svůj domov.
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Generální tajemník OSN Ban Ki-moon řekl v Dublinu
26. května t. r., že „stárnoucí Evropa potřebuje migranty, aby udržela
svůj ekonomický dynamismus“. Korejský technokrat tím sugeruje
existenci ekonomických důvodů tohoto sociálního inženýrství. Bylo by
možné tomu věřit, pokud by v Evropě neexistovala nezaměstnanost.
Důsledkem je tedy v každém případě zmatek. Nevraživost ve
společnostech cílových zemí, ale i na straně tzv. uprchlíků, kteří si
právem připadají jako novodobí otroci posílaní tentokrát nikoli do
Ameriky, ale do Evropy, kde s nimi šibují filantropové či organizace,
které se nazývají nevládní, protože jsou financovány ze státních
rozpočtů zemí, ve kterých nepůsobí. Za ekonomickými důvody se však
s velkou pravděpodobností skrývají cíle jiné, geopolitické, jak se dnes
říká, tedy to, co se označuje jako global governance, ale zavání spíše
dokonalým a proto také posledním totalitním režimem lidských dějin.
Organizovaný příliv imigrantů je ovšem jen střípkem této agendy
anonymních sociálních plánovačů, jejichž cíle jsou mocenské, ne-li
přímo okultní. Ideologický, politický, legislativní, ekonomický
a kulturní proces dezintegrace křesťanské civilizace v Evropě trvá již
přinejmenším dvě století a jeho skutečný smysl se ukazuje jenom
v perspektivě víry, o jejíž vymazání z lidských srdcí usiluje především.
V posledním pokušení na poušti nabízel Ježíšovi otec lži za
pouhou poklonu všechna království světa i jejich slávu (Mt 4,8-9),
a stejný vládce tohoto světa nabízí kolektivně a diferencovaně,
každému jinak, také dnes iluzorní podíl na moci, o kterou se však s
člověkem jistě dělit nemíní. Království tohoto světa ovšem Ježíš nejen
nepřijal, ale také přemohl založením Svého vlastního království, které
poroste až k veřejnému zjevení Kristova vítězství. Nabídka otce lži,
která jako by byla stále zjevnější, však nepřestává být adresovaná všem
lidem až do konce světa.
Migrační krize stejně jako ta globálně-finanční či jakákoli jiná
mediálně propagovaná není tedy ničím jiným než kolektivní
a individuální zkouškou víry. Nejde v ní o přeměnu světa vedoucí
k proměně člověka, jak se spolu s otcem lži domnívají sociální inženýři,
nýbrž o přeměnu člověka vírou v Ježíše Krista.
Glaser, Milan. O imigraci jinak. [online]. Převzato z
˂http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22259˃ [cit. 2015-08-21]
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Ježíš dal svůj život, aby nám vrátil ztracenou identitu
Promluva papeže Františka při návštěvě vězení, Palmasola - Bolívie
Drazí bratři a sestry, dobré odpoledne.
Nemohl jsem opustit Bolivii, aniž bych vás přišel navštívit
a sdílet s vámi víru a naději, která se rodí z lásky obětované na kříži.
Děkuji vám za přijetí. Vím, že jste se připravovali a modlili jste se za
mne. A moc vám za to děkuji.
Ve slovech mons. Juareze a svědectví bratří, kteří zde mluvili,
jsem zaznamenal, že bolest není s to uhasit naději v hloubi srdce a že
v protivenstvích život nadále mocně klíčí.
Kdo je před vámi? – mohli byste se mne zeptat. S jistotou, která
mne navždy poznamenala, vám chci říci, že před vámi stojí ten, komu
bylo odpuštěno. Člověk, který byl a je spasen z mnoha svých hříchů.
Takto před vámi stojím. Nemám vám toho mnoho, co dát či nabídnout,
ale to, co mám a co mám rád, s vámi chci sdílet, totiž Ježíše, Ježíše
Krista, Otcovo milosrdenství.
Přišel, aby nám ukázal a zviditelnil lásku, kterou k nám chová
Bůh. K vám, k tobě, k tobě a tobě, ke mně... Lásku činorodou,
skutečnou. Lásku, která vzala vážně skutečnost těch, které miluje.
Lásku, která uzdravuje, odpouští, pozvedá a hojí. Lásku, která je blízká
a navrací důstojnost. Důstojnost, kterou můžeme ztratit různě
a v různých formách. Ježíš je v tom však umíněný: dal svůj život za to,
aby nám vrátil ztracenou identitu a mocně nás oděl důstojností.
Přichází mi na mysl zkušenost, která nám může pomoci: Petr
a Pavel, Ježíšovi učedníci byli také vězni. Byli zbaveni svobody
a v těchto okolnostech měli něco, co jim bylo oporou a nenechalo je
upadnout do zoufalství a temnoty, která vyvěrá z nesmyslnosti. Byla to
modlitba. Osobní a společná modlitba. Oni se modlili a druzí se modlili
za ně. Tyto dvě činnosti, dvě aktivity vytvářejí dohromady síť, která nese
život a naději. Chrání nás před beznadějí a táhne dál. Síť, která nese
život váš i těch, kdo jsou vám drazí. Modlitba matek, manželů, dětí - to
je ta síť. Tato vaše síť vás ponese dál.
Vstoupí-li totiž Ježíš někomu do života, nemůže ten dotyčný
zůstat uvězněn ve svojí minulosti, ale začíná nahlížet přítomnost jinak,
s nadějí. Začíná se na sebe a svoji realitu dívat jinýma očima.
Nezůstává vězet v tom, co se stalo, ale je s to plakat a nacházet sílu
znovu začít. A cítíme-li někdy smutek, sklíčenost, znechucenost,
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pohleďme na tvář ukřižovaného Ježíše. V Jeho pohledu se můžeme
všichni nalézt. Všichni Mu můžeme svěřit svoje rány, svoje bolesti,
svoje pochybení, svoje hříchy. Spousty věcí, ve kterých jsme se mohli
pomýlit. V Ježíšových ranách mají naše rány místo. Všichni jsme tak či
onak raněni, ale proč máme svoje rány nést v těch Ježíšových? Aby
byly ošetřeny, obmyty, zahojeny a proměněny! On zemřel pro vás, pro
mne, aby nám podal ruku a pozvedl nás. Mluvte s kněžími, kteří
přicházejí, mluvte s nimi. Mluvte s bratry a sestrami, kteří přicházejí.
Mluvte se všemi, kdo k vám přicházejí, aby mluvili s Ježíšem. Ježíš vás
ustavičně pozvedá.
Tato jistota nás nutí, abychom usilovali o svoji důstojnost.
Věznění není totéž, co exkluze. To musí být jasné! Protože uvěznění je
součástí procesu opětovného začlenění do společnosti. Je mnoho
prvků, které na tomto místě hrají proti vám, to dobře vím, a mnohé
z nich jste před chvílí sami zmínili: přeplněnost prostor, pomalost
justice, nedostatek pracovní terapie a výchovné politiky, násilí,
chatrnost struktur a nemožnost univerzitního studia. Plyne odtud
nezbytnost rychlé a účinné spolupráce mezi institucemi, aby bylo
možno nalézt odpovědi.
Nicméně, nemůžeme v tomto boji pokládat všechno za
prohrané. Jsou věci, které můžeme dělat už nyní.
Tady v tomto Převýchovném středisku závisí soužití částečně
na vás. Utrpení a odloučení mohou naše srdce činit sobeckým
a vyvolávat konflikty, ale máme také schopnost proměňovat je na
příležitost autentického bratrství. Pomáhejte si mezi sebou. Nemějte
strach si mezi sebou pomáhat. Ďábel usiluje o bitvu a rivalitu, hledá
rozdělení a šarvátky. Nepřistupujte na tuto hru. Bojujte za společné
vykročení vpřed!
Prosím vás vyřiďte moje pozdravy svým rodinám, některé
z nich jsou zde. Je velmi důležitá přítomnost a účast rodiny. Prarodičů,
otce, matky, sourozenců, manželky a manžela, dětí. Připomínají nám,
že stojí za to žít a bojovat za lepší svět.
A nakonec pár slov povzbuzení těm, kdo v tomto středisku
pracují: ředitelům, příslušníkům policie a veškerému personálu. Konáte
zásadní veřejnou službu. Máte důležitý úkol v procesu opětovného
začlenění do společnosti. Úkol pozvedat a nikoli zašlapávat, dávat
důstojnost a nikoli ponižovat, povzbuzovat a nikoli sužovat. Tento
proces
si
žádá
zanechat
logiku
dobrých
a
špatných
a přejít k logice soustředěné na pomoc člověku. A tato logika pomoci
vás bude chránit před jakýmkoli typem korupce a všem zlepší
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podmínky. Takto žitý proces nás všechny zušlechťuje, povzbuzuje
a pozvedá.
Dříve než vám požehnám, rád bych, abychom se mlčky chvíli
modlili. Každý ve svém srdci, jak umí...
Prosím vás modlete se i nadále za mne, protože i já mám svoje
chyby a musím konat pokání. Děkuji vám.
Ježíš dal svůj život, aby nám vrátil ztracenou identitu. Česká sekce RV. [online].

Převzato z ˂http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22163˃ [cit. 2015-08-21]

Pozvánka
Svatováclavská pouť 2015 (26.-28. září)
Svatováclavská slavnost se koná
každoročně v den svátku sv. Václava v
obou staroboleslavských chrámech
(bazilika sv. Václava a poutní chrám
Nanebevzetí Panny Marie). Pouť
vyvrcholí poutní bohoslužbou na
Mariánském náměstí v 10 hodin, které
předsedá pražský arcibiskup Dominik
Duka. Od 12 hodin bude následovat
divadelní a hudební program.
V předvečer této národní pouti jsou
převezeny ostatky knížete sv. Václava
z Pražského hradu do Staré Boleslavi
se všemi poctami. V tu chvíli se spojí
věřící celé země ve společné modlitbě.
Za
zvuku
zvonů
bude
relikvie přenesena do baziliky sv. Václava a uložena v kryptě sv.
Kosmy a Damiana.
Redakce FL

Modlitba za národ
V každé době je třeba se modlit společně za všechny, kdo stojí
v čele zemí na celém světě.
9

Všemohoucí věčný Bože,
na přímluvu svatého Václava, dědice české země,
přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou:
dej jim ducha moudrosti a prozíravosti,
ať respektují Tvůj spravedlivý řád,
hájí lidskou důstojnost a život každého člověka,
od početí až do přirozené smrti,
ať podporují zdravou rodinu
založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy,
ať poctivě spravují svěřený majetek
a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti,
ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím,
probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově.
Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď ke svědomitosti,
abychom Svým životem přispívali
ke šťastné budoucnosti národa
a zodpovědně rozhodovali.
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
..................................................................

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav v září L. P. 2015
31. 8.
1. 9.
2. 9.
3. 9.
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7.30
18.30
7.30
18.30
18.30

Za rod Hintnausů, Culků a Jarošů
Za Boží požehnání a ochranu P. Marie do nového
školního roku
Na úmysl dárce
VESNICE
Památka sv. Řehoře Velikého
Za rod Sobotků a Peřinů

4. 9.
5. 9.

18.30
7.00
8.00

6. 9.

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

9.30
11.00
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
18.30

Svátek Narození Panny Marie
Za rodinu Bořilovu, Stejskalovu a jejich rody
VESNICE
Za Miloslava Plesla a ten rod
Jména Panny Marie

7.00
8.00

13. 9.

Za Marii a Josefa Kasalovy a oba rody
Sobotní památka Panny Marie
Za rodinu Coufalovu a Vlčkovu a oba rody
23. neděle v mezidobí
Za rodiče Sobotkovy, jejich děti a Bohuslava Fišara
Za Jaroslava Hánu
Poutní mše svatá v Olešence
Za farnost

9.30

24. neděle v mezidobí
Za Ludmilu Hockeovou, bratra Josefa a rodinu
Hockeovou a Pohankovou
MŠE SVATÁ NA NÁMĚSTÍ ZA FARNOST A
MĚSTO

18.30
14. 9.
15. 9.

16. 9.
17. 9.
18. 9.
19. 9.
20. 9.

Svátek Povýšení svatého Kříže
7.30
18.30

7.30
18.30
18.30
18.30
7.00
8.00
9.30

Památka Panny Marie Bolestné
Za Josefa a Julii Slezákovy, rodiče, sestru Marii a
ten rod
Památka svaté Ludmily, mučednice
Za rodiče Močubovy, Velínovy, děti a rodiče z obou
stran
VESNICE
Za Marii Blažkovou, sourozence a jejich rodiče
Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho manželku
25. neděle v mezidobí
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy
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11.00
18.30
21. 9.

7.30

22. 9.

18.30

23. 9.

7.30
18.30
18.30

24. 9.
25. 9.
26. 9.

27. 9.

18.30
7.00
8.00
9.30
18.30

ŽIŽKOVO POLE
Za farnost
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Za rodiče Sobotkovy, jejich rodiče a sourozence
Za živé i zemřelé z rodiny Zadáků, Linhartů a
Nováků
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
VESNICE
Za rodiče Šmidrkalovy a Hladíkovy, manžela Jiřího a
rod Grubauerů
Za Jindřišku Pavlovskou a Františku Fouskovou
Za Anežku a Václava Hausvaterovy
26. neděle v mezidobí
Za farnost
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
Za rodiče Štefovy, živé i zemřelé z obojí strany a
duše v očistci
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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