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Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě
děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
(Filipským 4,6)

Slavnost Těla a Krve Páně – průvod městem | 3. června 2018
foto Stanislav Močuba

Slovo kněze

Čípak jsi?

Milí bratři a sestry v Kristu.
Dospělí se někdy dětí ptají: „Čípak jsi?“ A děti odpovídají
odkazem na rodiče. Čím by byly bez záštity svých rodičů? Sami
dospělí zase myslí, že patří tak nějak sami sobě. Ale není to, jak to
vypadá. Při čtení z poutní slavnosti Narození Jana Křtitele jsme četli
o okolnostech Janova narození. Narodil se za nadpřirozeného přispění
Boha v dlouhodobě neplodném svazku Zachariáše a Alžběty. Dobře to
dokládá Zachariášovo mlčení, které je důsledkem jeho nedůvěry
v přislíbení potomka. Malý chlapec se narodil a měl dostat jméno.
Přirozeně po otci, aby byla zjevná jeho příslušnost k rodině a původ.
Pojmenován je ale Jan podle pokynu, který Bůh dal právě Zachariášovi
před narozením dítěte. Matka Alžběta toto jméno vysloví a Zachariáš,
do té chvíle němý, potvrdí zápisem na tabulku.
Od počátku bylo jasné, že se život toho dítěte bude vymykat
očekávání jeho okolí. To dítě bude vždycky Zachariáše a Alžběty, ale
vždycky víc dítětem Božím s jedinečným posláním. Věříme, že Bůh je
naším otcem i matkou (jak Písmo ukazuje nejen v příběhu narození
Janova), že jsme milováni a zachráněni ze hříchu pro smrt jeho syna na
kříži. Tak získávají smysl nejen lehké, ale i těžké doby života. Máme
světlo, které proměňuje to, co vidíme a vnímáme. Pozvat druhé k takto
osvícenému pohledu na svět, to je vždycky jedinečné poslání, podle
toho, kdo se dívá. Abychom se uměli podívat na život vděčně, pokorně
a s určitou shovívavostí a velkorysostí. Abychom se odvážili směňovat
vlastní prospěch za dobro druhých. Dá se to dělat i jinak než
náboženským kázáním. Prostě sdílením každého dobra, které plyne ze
života víry. Jako je úžas, radost z maličkostí, naděje, trpělivost, láska,
věrnost a blízkost v těžkostech.
Přeji nám všem, abychom objevili, že víc než sobě patříme Bohu,
toho se pevně držme. Pro každého jednoho má poslání a pozvání
k naplněnému životu.
P. Pavel Sandtner
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Pastorační plán

Akce na měsíc červenec a srpen 2018
8.-13. 7.
8.-29. 7.
22. 7.
28. 7. – 3. 8.
11. 8.
12. 8.
2. 9.

Vodácký zájezd
Výstava Brána naděje fotografa Jindřicha Štreita
Výročí vysvěcení kostela (1753) 265 let
Sbírka na opravu soch v průčelí kostela II
Dětský tábor Brtnice
Motodění
Poutní mše sv. v Nových Dvorech
Poutní mše sv. v Olešence

Návštěvy nemocných
P. Antonín DPS a okolí
6. 7.
P. Antonín město
13. 7.
P. Antonín DPS a okolí
20. 7.
P. Antonín město
27. 7.
P. Antonín DPS a okolí
4. 8.
P. Antonín město
11. 8.
P. Antonín DPS a okolí
18. 8.
P. Antonín město
25. 8.

Mariánská poutní místa

Křtiny

Křtiny se nacházejí v Drahanské vrchovině přibližně 14 km
severovýchodně od Brna a jsou známé především poutí ke kamenné
gotické skulptuře Madony, která vznikla okolo roku 1340.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1237. Již na konci
13. století se zde nacházel kostel. Dodnes nedořešená je otázka
existence dvou středověkých kostelů v obci. Menší kostel ležel
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přibližně na místě dnešního barokního
Sv. Augustin
chrámu. Severně od něj, v místech dnešní
kaple sv. Anny, se nacházela větší
kostelní stavba, která byla zničena husity
Kdo se
v roce 1423. Tento větší kostel nebyl od
nenechá
husitských válek až do 17. století
přemoci
obnovován a socha Panny Marie byla
přesunuta do menšího, původně farního
pravdou,
kostela.
Opat
Hugo
Bartlicius
bude
(1712-1738) se rozhodl vystavět nové
přemožen
poutní místo a pro tento úkol získal Jana
Blažeje Santiniho Aichela.
omylem.
Výstavba podle Santiniho projektu
začala roku 1718 budováním kaple sv.
Anny. Dokončena a vyzdobena byla roku 1733, kdy sem byla
přenesena rovněž socha Panny Marie z poutního kostela, který byl
v tomto roce zbořen, aby udělal místo barokní novostavbě chrámu. Ta
byla započata již roku 1728, tedy pět let po smrti Santiniho. Původní
projekt byl v průběhu výstavby částečně pozměněn, především byla
nově připojena osová věž v průčelí a Santiniho tvarosloví štukové
výzdoby bylo obměněno v duchu dekorativního cítění pozdního
baroka. Stavba byla dokončena v květnu roku 1750, kdy byla do
chrámu přenesena socha Panny Marie, a kostel byl požehnán.
V následujících dvou desetiletích byl kostel nákladně zdoben za
účasti předních umělců a kompletně dokončen.
Slavnostně vysvěcen byl 21. dubna 1771 brněnským biskupem.
Roku 1884 při požáru shořely střechy kostela i dalších budov
poutního areálu a původní členité vysoké mansardové střechy byly
nahrazeny ve zjednodušené formě.
Na konci druhé světové války byl ambit poškozen leteckou
pumou a kostel střelbou. Tyto škody byly brzy opraveny.
Mezi lety 1975 až 2009 probíhala velkorysá rekonstrukce.
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Poutní
areál
tvoří centrální kostel Jména
Panny Marie na půdorysu
řeckého kříže, orientovaného na sever, na
východní straně na něj
navazuje ambitové nádvoří
s věžovou kaplí sv. Anny
a severně od kostela se
nachází proboštství, které
bylo oproti původnímu projektu provedeno jen zčásti. V roce 2008 byl
zapsán mezi národní kulturní památky České republiky.
Hromadné poutě do Křtin jsou od v 17. a 18. století hojně
navštěvované. Například roku 1720 zde bylo zaznamenáno 41 tisíc
poutníků.
Malá i velká pouť bývají v květnu a tak v tomto roce budou
v neděli mše svaté od 7.30 a od 10.30 hodin. Jinak je kostel otevřen
denně od 7.00 hodin do setmění a od června do srpna do 20.00 hodin.
Zdeněk Matějka

Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Pozdrav a poděkování
Děkuji vám všem srdečně za modlitby a všechnu pomoc při
organizaci a práci ve farnosti a pastorační péči. Myslím na vás
a modlím se samozřejmě i při mších svatých.

P. Pavel Sandtner
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Mše svatá

Liturgické úkony (Petr Šabaka)
(Autor je nyní vojenským kaplanem 31. pluku radiační, chemické
a biologické ochrany v Liberci.)

KŘÍŽ
Při jedné mši můj pohled zalétl přes lavice ke vchodu do kostela
na pozdní příchozí. Podíval jsem se a ten pohled mi stačil k tomu, aby
se v mém srdci zrodilo hned několik novoročních předsevzetí.
Patřím také k těm, kteří předsevzetí raději ne ne ne, ale
tentokrát jsem vše přehodnotil. Když předsevzetí, tak taková (snadná),
jaká jsem schopen splnit.
Týkají se způsobu slavení, způsobu modlitby.
Vše začíná znamením kříže. Uvědomil jsem si to, když jsem
před nedávnem přijímal do našeho farního společenství dva
katechumeny. Ti jsou totiž označováni znamením kříže. Kříž se tak
stává pomyslným klíčem do prostoru chrámu, modlitby jako
i společenství církve.
I my se při vstupu označujeme znamením kříže a svěcenou
vodou. Ale podívejme se do zrcadla: Je to ještě vůbec znamení kříže?
Nezbyly nám z tohoto znamení jen tři „ďubky“ na čele, kdesi na bradě
a hrudníku? Nebo nevytřepáváme si drobečky od snídaně?
Pravou rukou se dotýkáme čela jako sídla rozumu, srdce jako
sídla lásky a ramen symbolu práce. „Bože, o tobě chci přemýšlet, tebe
chci milovat a pro tebe chci být připraven něco udělat.“ Jak prosté.
K tomu se přidává nejkratší vyznání víry, jaké my křesťané
známe: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.“ Osm slov,
která vyjadřují víru v Boha Tvůrce, v Boha, který je nám blízko,
a v Boha, který je naší silou. Hlásíme se k Bohu, který je společenství,
nikoli sólista. O tom lze přemýšlet. Dojdeme k podivuhodným
objevům, jak vlastně žít uprostřed společenství církve.
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Někde jsem slyšel, že předložku „Ve jménu …“ lze překládat
z řeckého jazyka také jako „Do jména …“ to by však znamenalo, že
tímto gestem doprovázeným slovem se svěřuji do Boží ochrany, Boží
náruče. Vždyť ten, kdo dělá znamení kříže poctivě, je jakoby objímán
Bohem a spolu s ním vše, co se chystá dělat.
Nakonec je znamení kříže již od nepaměti považováno za
veřejné vyznání víry. S tím souvisí, že každé naše gesto, nejen znamení
kříže, má být pro druhé čitelné. Kéž by druzí poznali, že děláme
znamení kříže, nikoli podivný klikyhák.
Drobné předsevzetí, nemyslíte?

HLE!
Na základě předchozí úvahy se roj myšlenek rozvířil. A to
znamená, že se objevila další množina otázek. Například dnes při
liturgii zaznělo Evangelium o Janu Křtiteli, který ukázal na Ježíše se
slovy: „Hle, Beránek Boží!“ (Jan 1, 36). Je docela možné, že Jan
ukázal na Ježíšem prstem, ačkoli to není úplně nejslušnější. Proč by
nepřehnal svou radost, když to bylo jeho životní poslání?
Jaká asi mohla být reakce Janových učedníků? Nebudu vás
přepínat. No přeci se dívali. Nejdříve na prst Jana Křtitele a pak
směrem, kterým ukazoval. A spatřili Ježíše.
Dokážete si představit roli kněze, který každý den dělá to samé?
A někdy (v neděli) i třikrát? On bere do svých rukou Tělo Kristovo
a opakuje po Janu Křtiteli: „Hle, Beránek Boží!“
Zeptal jsem se při kázání věřících, jestli vědí, co znamená ono
slovo „Hle“? odpověděli správně: „Podívej se.“ A přesto všichni, když
došlo k oné chvíli, sklopili hlavu. Nechápu to. Ale věřím, že vy již
chápete…
To samé platí zcela nepochybně i o takzvané zprávě
o ustanovení. Když kněz vyslovuje: „Toto je moje tělo … Toto je moje
krev“ a pak hostii a kalich pozdvihne, všichni zabodnou pohled kamsi
do země. A přitom i zvonky ohlašují, že právě TEĎ se mají dívat,
pozorovat, kontemplovat, žasnout nad zázrakem Boží přítomnosti.
Nechápu to. Ale věřím, že vy již chápete …
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Hle, druhý impuls
novoroční předsevzetí.

pro

ZPÍVÁME
Dnes se v kostele chtělo
babičkám a dědečkům zpívat.
Velmi mne to potěšilo. Většinou
(žiji
a
pastoračně
působím
v Čechách, na Moravě je situace
jiná) zpíváme Bože před tvou
velebností tak nějak z přesvědčení,
že zpívat se něco musí.
Kdo kdy řekl, že na začátek
dvě sloky, před evangeliem jedna,
při přípravě darů (lidově při
obětování) tolik, než bude kněz
hotov,
při
přijímání
jedna,
maximálně dvě, a nakonec se
dozpívá zbytek, vyjma případu, že
do konce písně zbývá více jak tři
sloky.
Odstřelím tematicky na druhý
konec světa: a kdo vůbec stanovil
za čas určený pro mši půl hodiny ve
všední den a hodinu v neděli?
Nechci rozebírat délku kázání.
Zpět ke zpěvu. Zpíváme rádi?
Mladí mají ty své nové písně, staří
Kancionál. Mladí: „Kancionál je
nuda.“ Staří: „Neudýcháme to.“ I do
našich řad vtrhla mezigenerační
rozervanost. Když se o letošních
Vánocích zpíval Michna, představoval jsem si farníky, kteří zaváděli

Pozvánky
Katolická charismatická
konference
11.-15. 7. 2018
Brno
12. ročník
„Svou sílu hledejte u Pána,
v jeho veliké moci“ (Ef 6,10)
Z programu
Čtvrtek 12. 7.
9.45 přednáška Když docházejí
síly – P. Vojtěch Kodet
15.00 přednáška Život „na
bojišti“ – Pavol Strežo
16.45 mše sv. (Mons. Vlastimil
Kročil)
Pátek 13. 7.
15.00 přednáška Ve službě
evangelia pokoje – P. René-Luc
16.45 mše sv. (P. Aleš Opatrný)
Sobota 14. 7.
15.00 přednáška Meč Ducha –
slovo Boží – P. Petr Karas
16.45 mše sv. (P. Radek Tichý)
Neděle 15. 7.
9.45 přednáška V Duchu svatém
se modlete – s. Veronika K.
Barátová
11.00 mše sv. (Mons. Pavel
Konzbul) a závěr konference

www.konference.cho.cz
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„novoty“ v době, kdy schnula omítka v našem jičínském kostele.
Třeba by bylo trochu třeba více porozumění a vstřícnosti.
Kancionál v sobě skrývá poklady obecnému Božímu lidu nedělnímu
netušené. A babičky by si mohli na oplátku uvědomit, že slova té
„kytarovky“ jsou slova Boží vzatá například ze Žalmů.
A na závěr bych už jen podotknul, že věřící by měli doslova
otravovat faráře a varhaníka, aby je učil zpívat. Ne naopak. Vždyť
chtějí zpívat, byť neuměle, ale s láskou Hospodinu.
Výjimky potvrzují pravidlo. Třetí novoroční předsevzetí.

SLOVO
„Přečetla byste, prosím Vás, první čtení?“ „Proboha, ne.
Nevzala jsem si brýle,“ odpověděla mi paní, která chodí do chrámu
Páně několik desetiletí. Opravdu jsem v tu chvíli už nevěděl, komu
čtení svěřit. Nějak se to v poloprázdném kostele podařilo. Odešel jsem
do sakristie obléknout se do ornátu, zazvonil a vykročil k oltáři.
Najednou byl kostel příjemně naplněn.
Až jako jáhen jsem pochopil, jak se to vlastně s Božím slovem
má. Při mši totiž nepředčítáme nějaké texty, ale pronášíme Boží slovo.
Jinak vyjádřeno: nabídneme svůj hlas Bohu, aby skrze nás mohl
promlouvat k srdcím věřících a všech, kdo se ve chrámu shromáždí.
Svatý Pavel jako by četl mé myšlenky: „Proto i my děkujeme
Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo
lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje
svou sílu ve vás, kteří věříte“ (1 Sol 2, 13).
Proč se vlastně nedereme o to privilegium takto sloužit Bohu?
Být hlasatelem Božího slova. Být lektorem. V katolické církvi
k tomuto účelu vznikla i starodávná oficiální biskupem udílená služba.
Hned vedle stojí zpěv responsoriálního žalmu. Jednoduché
chorální nápěvy jsou dle mého soudu stále jednodušší než stupidní
melodie dnes (a zítra už ne) populárních, komerčních, bezobsažných
tak zvaných písní.
Do třetice padne slovo přímluvy. Je to lidové označení pro
„modlitby věřících“. Čas od času dávám zkušebně příležitost věřícím,
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aby se modlili ne prefabrikované prosby, ale to, co jejich srdce
skutečně trápí. Nic! Nedokážeme domyslet tu šanci, že se celé Mystické
tělo Kristovo neboli Církev modlí za mou prosbu. Nevyužiji úžasnou
šanci konečně říci naplno, co mi doslova a do písmene nedá spát.
Vždyť „Modlitby věřících“ nejsou modlitbou kněze, ale
modlitbou mou.
Mám-li to na závěr vyslovit naplno, tak jsme pohodlní, mistři
falešného ostychu a pokřivené úcty.
Eva Bártová
Liturgické úkony. Dostupné z
<http://www.pastorace.cz/tematicke-texty/liturgicke-ukony-petr-sabaka> [cit. 2018-06-18]

Z listu sv. Pia Annitě R.: Mše svatá a ty
Otec Pio (1887-1968), známý stigmatizovaný kapucín, byl
vyhledávaným zpovědníkem a duchovním vůdcem. Celý svůj život
prožil v klášteře v italském městě San Giovanni Rotondo.
Svým duchovním dětem psal i listy. Zde je jeden z nich, ve
kterém píše Annite R. o důležitosti a významu mše svaté:
Vstupuj do kostela v tichosti a s velkým respektem, vědoma si
toho, že nejsi hodná stát před Jeho Majestátem. Mimo jiné zvažuj, že
naše duše je v Božím chrámě a musí být čistá a bez poskvrny před
Bohem i Jeho anděly. Červenejme se proto, že ďábel k nám mnohokrát
získal přístup – jeho svody světa jako je pompa, hmota apod.
– a neudrželi jsme čisté srdce. Tak jsme znesvětili Boží příbytek v sobě,
kterým jsme se stali při křtu. Potom vezmi svěcenou vodu a udělej znak
kříže pomalu a pozorně.
Když stojíš přímo před Bohem ve Svátosti Oltářní, oddaně
poklekni. Když si najdeš místo, klekni si a vzdej hold Ježíši ve Svátosti
Oltářní. Současně s potřebami druhých mu svěř i ty svoje. Hovoř s ním
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dcersky odevzdaně, povol uzdy svému srdci a dovol, aby v tobě
pracoval tím, co sám uzná za nejlepší.
Všechny úkony jako stání, klečení, sezení dělej s nejvyšší
oddaností. Buď mírná v pohybech, neotáčej se do dveří, kdo přichází
nebo odchází. Nesměj se z úcty ke svatému místu, ale i z respektu před
jinými lidmi vedle tebe. Snaž se s nikým nekomunikovat s výjimkou
nutných požadavků z hlediska pomoci někomu. Modlitby a slova
vyslovuj zřetelně, všímej si pauzy, dodržuj je a nikdy se nikam nežeň.
V krátkosti se chovej tak, aby tvým chováním byl nebeský Otec
glorifikovaný.
Opouštějíc chrám, mělo by v tobě všechno doznívat a měla by si
být klidná. V první řadě se rozluč s Ježíšem v Hostii. Požádej
o odpuštění za všechny nedostatky v sobě, které souvisí s Jeho
přítomností a v žádném případě neodcházej bez požehnání. Když už jsi
venku z kostela, měla bys být následničkou Nazaretského. Především
velmi zdrženlivá ve všem, protože tato vlastnost nadevšechno odhaluje
náklonnosti srdce. Nic neukazuje lépe jako zrcadlo. A tak nic
neodhaluje dobré a zlé v nás jako míra autoregulace.
Snaž se být mírná v řeči, mírná ve smíchu, mírná v držení těla
a mírná v chůzi. Všechno to musíš dělat s čistými úmysly, ne aby si
jiným ukazovala, jak jsi perfektní.
Tak buď i skromná v srdci, obezřetná ve slovech, prozíravá
v rozhodnutích. Vždy si raději šetři řeč, raději usilovně čti dobré věci,
buď pozorná při své práci a mírně vystupuj v konverzaci. Ať tě nikdo
neznechucuje, buď k lidem benevolentní a měj úctu ke starším. Ať je od
tebe temno co nejdál, ať tvá ústa neopustí žádná příliš smělá slova,
nevykonáš neslušný skutek.
Zase v krátkosti: exteriér by měl být živým obrazem tvého nitra.
Eva Bártová
List sv. otce Pia Annitě R. o důležitosti mše sv. Dostupné z
<http://fatym.com/view.php?nazevclanku=list-sv-otce-pia-annite-r-o-dulezitosti-msesvate&cisloclanku=2011030138> [cit. 2018-06-10]
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Fotogalerie

Ohlédnutí za Božím tělem

1

2
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3

4
1-4 Slavnost Těla a Krve Páně | 3. 6. 2018 | Stanislav Močuba
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Papež František

Radost nelze koupit
(Kázání z Domu sv. Marty, 29. 5. 2018)
Vatikán.
Radost
je
„dechem
křesťana“;
radost
tvořená opravdovým pokojem a
nikoli ta šalebná, kterou nabízí
dnešní kultura „vynalézající
věcičky k našemu pobavení“
a „sladkému životu“ – kázal dnes
papež František při ranní mši
v kapli Domu sv. Marty.
Komentoval
čtení
z prvního listu sv. Petra (1 Petr
1,3-9), kde je řeč o radosti,
kterou dává spočinutí v cíli naší
víry, jímž je spása duše; a vyložil
také
Markovo
evangelium
(10,17-27),
které
popisuje
Ježíšovo
setkání
s bohatým
mládencem, jenž se zdráhá
rozdat svůj majetek chudým, aby

měl poklad v nebi. Petrův
nástupce zdůraznil, že pravý
křesťan nemůže být zachmuřený
či sklíčený, nemá být vězněm
zájmů, nýbrž má vyzařovat pokoj
a útěchu.
„Křesťanská radost je
dechem
křesťana.
Nemá-li
křesťan v srdci radost, není
dobrým křesťanem. Radost je
dech a způsob vyjadřování
křesťana. Nelze ji zakoupit nebo
vytvořit vlastním úsilím. Je
plodem Ducha svatého. Radost
v srdci zjednává Duch svatý.“
Pevnou skalou, na níž
spočívá křesťanská radost, je
paměť,
a
proto
nesmíme
zapomínat na to, co pro nás
učinil Pán, když
nás
zrodil
k novému životu.
A
stejně
tak
naděje v to, co
nás čeká, tedy
setkání se Synem
Božím.
Paměť
a naděje jsou dvě
komponenty, jež
14

umožňují
křesťanům
žít
v radosti, nikoli vyprázdněné
a bujaré, nýbrž v radosti, jejímž
prvním stupněm je pokoj.
„Radost
není
život
v neustálém smíchu. To není to.
Radost neznamená být zábavným.
Nikoli. Křesťanská radost je
pokoj, který je radikální; pokoj
srdce, který nám může darovat
pouze Bůh. To je křesťanská
radost. Uchovávat si tuto radost
není snadné.“
Současný svět, pokračoval
papež, se bohužel spokojuje
s „neradostnou kulturou, v níž se

vynalézá
spousta
věciček
k našemu pobavení a sladkému
životu,
ale
nikdy
plně
neuspokojí. Radost totiž nelze
koupit na trhu, je darem Ducha
a rezonuje i ve chvílích zmatku
a zkoušky.“
„Existuje dobrý neklid, ale
také nedobrý, který všude hledá
jistoty
a
rozkoš.
Mladík
z dnešního evangelia měl strach,
že rozdá-li svůj majetek, nebude
šťastný. Dechem nás křesťanů je
radost a útěcha.“

Eliška Pometlová
Radost nelze koupit. Dostupné z
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27731> [cit. 2018-06-21]

Nabídka

Karmelitánské nakladatelství
Bratři a sestry,
obracíme se na všechny lidi dobré vůle s prosbou, abychom v
těchto dnech pomohli Karmelitánskému nakladatelství (KNA). Všichni,
kdo pro KNA obětavě pracovali, nám dvě desetiletí nabízeli kvalitní
křesťanskou literaturu. Rádi bychom, aby tomu tak bylo i nadále. Proto
už mnoho měsíců vyvíjíme úsilí, aby se pomohlo této dobré věci.
A jak konkrétně pomoci? Kupte si, prosíme, pro sebe a pro své
blízké v těchto dnech co největší množství titulů z produkce
Karmelitánského nakladatelství.
15

Sebe duchovně obohatíte a KNA nabídnete okamžitě hotové
peníze, které teď tolik potřebuje! Navštivte kteroukoliv prodejnu KNA
nebo si knížky objednejte elektronicky: www.ikarmel.cz.
Pán ať žehná veškerému úsilí, které je vyvíjeno k šíření
křesťanské literatury.
Děkujeme moc!
Za Českou biskupskou konferenci Tomáš Holub
Za Konferenci představených ženských řeholí Vojtěcha Zikešová
Za Konferenci představených mužských řeholí Prokop Siostrzonek

16

17

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Červenec a srpen L. P. 2018
2. 7.
3. 7.
4. 7.

5. 7.
6. 7.
7. 7.

7.30
18.30
7.30

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa,
patronů Evropy
8.00
18.30
18.30
7.00
8.00

8. 7.

9.30

9. 7.

11.00
18.30
7.30

10. 7.

18.30

11. 7.

Za zdraví otce Pavla
Svátek sv. Tomáše, apoštola
Za Jana a Marii Musilovy, rodiče a duše v očistci
Svátek sv. Prokopa, opata

12. 7.

7.30
18.30

13. 7.

18.30

14. 7.

7.00
17.00
8.00

15. 7.
9.30

Za nová a stávající duchovní povolání
Za Annu a Jana Novotných a ten rod
Za Ladislava Řezníčka a celý jeho rod
14. neděle v mezidobí
Za Josefa Doležala, rodiče, sestru Marii a Josefa
Landsmana
Za Jana a Alžbětu Novotných, rodiče, sourozence
a vnuka Vladimíra
Stříbrné Hory
Za farnost
Za rodinu Kubíčkovou
Za Vladimíra a Marii Sobotkovy, rodiče
a ten rod
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Za Jindřicha a Marii Teclovy a sestru Annu
Za živé i zemřelé z rodu Laštovičků a zetě
Bohumila
Za dar víry pro celou rodinu
Žižkovo Pole (mše sv. s nedělní platností)
15. neděle v mezidobí
Za rodiče Wasserbauerovy, rodiče Kamarádovy, zetě
a vnuka
Za Jindřicha a Boženu Prchalovy, jejich děti, snachy
a duše v očistci
18

16. 7.
17. 7.
18. 7.
19. 7.

11.00
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30

20. 7.

18.30

21. 7.

7.00

22. 7.

8.00
9.30
11.00
18.30

23. 7.
24. 7.
25. 7.

26. 7.
27. 7.
28. 7.

29. 7.

30. 7.
31. 7.
1. 8.

7.30
18.30

Stříbrné Hory
Za farnost
Za Vladimíra Kalinu, jeho rodiče a duše v očistci
Za rodiče Podrázských a syna Viléma
Za rodiče Novotných z obojí strany a vnuka
Romana
16. neděle v mezidobí
Za Annu Lánovou, manžela a oboje rodiče
Za farnost
Stříbrné Hory
Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody
a duše v očistci
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Za Julii a Josefa Slezákovy a celý rod
Svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola

7.30

18.30
18.30
7.00
8.00
9.30
11.00
18.30
7.30
18.30

Památka sv. Jáchyma a Anny,
rodičů panny Marie
Za Zdenku a Aloise Culkovy, Josefa Potůčka
a celý rod
Za rodinu Uchytilovu
Za rodiče Beranovy a vnuka Josefa
17. neděle v mezidobí
Za rod Roseckých a Mokrých
Za Marii a Miloslava Svobodovy, jejich rodiče
a celý rod
Stříbrné Hory
Za farnost
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Za Františka a Marii Kalinovy a syna Vladimíra
Památka sv. Alfonse z Liguori,
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2. 8.
3. 8.
4. 8.

7.30
18.30
18.30
7.00
17.00
8.00

5. 8.

6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.

10. 8.
11. 8.

12. 8.

13. 8.

9.30
11.00
18.30

biskupa a učitele církve
Za zdraví otce Pavla
Za nová a stávající duchovní povolání
Za Leopolda a Boženu Roseckých a jejich syna
Památka sv. Jana Vianneye
Žižkovo Pole (mše sv. s nedělní platností)
18. neděle v mezidobí
Za rodiče Klementovy, syny, snachy a za rodiče
Dobrovolných, dceru a tetu
Za Marii a Jana Němcovy a syna Václava
Stříbrné Hory
Za farnost
Svátek Proměnění Páně

7.30
18.30
Památka sv. Dominika, kněze
7.30
18.30
18.30

13.00
8.00
9.30
11.00
18.30
7.30

14. 8.
18.30

Svátek sv. Terezie Benedikta od Kříže,
patronky Evropy
Za Václava Polívku a živé i zemřelé z toho rodu
Svátek sv. Vavřince, mučedníka
Za Josefa a Vlastu Pelikánovy, dceru Marii, vnuka
Martina a duše v očistci
Památka sv. Kláry, panny
Motodění
19. neděle v mezidobí
Za Annu a Jaroslava Bezpalcovy a zetě Zdeňka
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
Poutní mše sv. v Nových Dvorech
Za farnost
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka
Za živé i zemřelé z rodů Linhartů, Nováků a Zadáků
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15. 8.
16. 8.
17. 8.
18. 8.

8.00
18.30
18.30
18.30
7.00
17.00
8.00

19. 8.

9.30
11.00
18.30

20. 8.
21. 8.
22. 8.
23. 8.
24. 8.
25. 8.

27. 8.
28. 8.
29. 8.

Žižkovo Pole (mše sv. s nedělní platností)
20. neděle v mezidobí
Za Marii a Františka Klementovy, syny, snachy,
vnuka a duše v očistci
Za Františku Klusáčkovou, Libuši a Františka
Dvořáčkovy a celý rod
Stříbrné Hory
Za farnost
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

7.30
Památka sv. Pia X.
18.30
7.30
18.30

Památka Panny Marie Královny
Na dobrý úmysl
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

18.30
7.00
8.00

26. 8.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Na dobrý úmysl

9.30
11.00
18.30

Za Františka Kubáta a za zemřelé z rodů Kubátů,
Pospíchalů
21. neděle v mezidobí
Za živé i zemřelé z rodů Karlových, Fišarových
a Linhartových
Za Bohuslava Fišara, rodiče Sobotkovy a děti
Stříbrné Hory
Za farnost
Památka sv. Moniky

7.30
18.30

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše v očistci
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
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30. 8.
31. 8.
1. 9.

7.30
18.30
18.30
7.00

Za P. Jana Cimburka
Za Vladimíra Jelínka, rodiče a celý rod
22. neděle v mezidobí

2. 9.

8.00
9.30
11.00
11.00
14.00
18.30

Za děti – první svaté přijímání
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Poutní mše sv. v Olešence
Za farnost

Během letním prázdnin bude mše sv. v Žižkově Poli
v sobotu v 17.00 s nedělní platností.
Změna bohoslužeb vyhrazena.

Apoštolát modlitby

Úmysly na červenec a srpen 2018
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým
Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu
světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu
svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána
a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na
úmysly Svatého otce a našich biskupů:

červenec
1. všeobecný úmysl:
(Úmysl nebyl zveřejněn v době vydání čísla Římsy.)
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2. evangelizační úmysl: Kněží v pastoraci
Aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu a osamění,
nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i v přátelství se
spolubratry.
3. národní úmysl:
Aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které spočívá v tom, že
smí Boha chválit (srv. Žl 148).

srpen
1. všeobecný úmysl: Rodiny jako bohatství
Aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý ekonomický a politický dopad,
chránila rodiny jako největší bohatství lidstva.
2. evangelizační úmysl:
(Úmysl nebyl zveřejněn v době vydání čísla Římsy.)
3. národní úmysl:
Za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se Bůh
zjevuje (srv. Žl 29/28).
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
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