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Bůh nepřebývá ve velikosti toho, co dokážeme, ale
v maličkosti chudých, se kterými se setkáváme.
Papež František

Výlet do pražské zoo | 11. 5. 2019
foto Pavel Sandtner

Slovo kněze

Žížním

Jan 1, 28 - 34
Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce splnilo
Písmo, řekl: „Žízním.“ Stála tam nádoba plná octa; namočili tedy
houbu do octa a na yzopu mu ji podali k ústům. Když Ježíš okusil octa,
řekl: „Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu skonal. Poněvadž byl den
přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži – na tu sobotu
připadal totiž velký svátek – požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly
zlámány kosti a aby byli sňati z kříže. Přišli tedy vojáci a zlámali kosti
prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když přišli k Ježíšovi a
viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl
kopím bok; a ihned vyšla krev a voda.

V červnu prožijeme celou řadu událostí. Budeme se více
koncentrovat na tajemství Eucharistie a přebývání Boha v nás
– oslavíme Seslání Ducha Svatého. Sdílení života s Kristem se děje
právě v síle Ducha, našeho Učitele a Přímluvce. On nás učí volat
spolu s Ježíšem Abba, Otče, k našemu Bohu. Na slavnost Svatého
Ducha přijme 14 dětí první svaté přijímání. V druhé půli června
budeme procházet naše město se svátostným Kristem s prosbou
o požehnání – při slavnosti Těla a Krve Páně. Prožijeme také pouť
oslavu narozenin sv. Jana Křtitele. Toho, který položil svůj život při
obhajobě pravdy a lásky před Bohem.
V biblickém líčení pašijových událostí u Jana čteme o Ježíšově
zvolání „žízním“. Snad si i dovedeme představit palčivost té žízně při
špíně cest, únavě a otevřených ranách po celém těle. Odpověď na ni
přichází ze strany vojáků v podání octa. Snad levného nekvalitního
zoctovatělého vína. V každém případě ocet kapal z namáchané houby
naražené na klacek všude kolem a do otevřených ran, takže si útěchu
z toho plynoucí ani nepředstavujme. Jeho žízeň měla ještě i hlubší
význam. Toužil nejen po vodě, ale žíznil i po lásce člověka, který ho
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křižoval. A ten ocet je to, na co se
člověk zmohl. Cosi levného
a nekvalitního, co útěchu ani užitek
Slovo o kříži
nepřináší. I v tom zůstává Ježíš na
je bláznovstvím těm,
naší straně. Mnohdy žízníme
a nevíme po čem vlastně.
kdo jsou na
A
napájíme
se
tím,
co
cestě k záhubě;
nepotřebujeme. A žízeň je stále
nám, kteří jdeme
palčivější. Ne po vodě, ale po
ke spáse,
naplnění, štěstí, smyslu, lásce
je mocí Boží.
druhých – po Bohu. Sami sebe
nebo druhé šálíme „octem“, který
dělá žízeň ještě horší. Zanášíme se
hříchem, marníme čas, necháváme se unášet bezstarostností
(Fil 4,13)
blahobytu. Jsme polovičatí a ani na žízeň druhých neumíme
dostatečně přiléhavě odpovídat A přijde chvíle, kdy poznáme, jak
veliká žízeň v nás trvá. A jak veliká existuje v lidech kolem nás.
V Eucharistii se nám dostává konkrétního pokrmu. Můžeme jíst
Krista a žít z Něho. Můžeme pít jeho krev a tišit žízeň, která je v nás
větší než my. Ta touha po spojení s Všepřesahující láskou je nám
vetknutá a vrozená. Jenom se potřebujeme naučit na ní reagovat.
Spojme se s Ježíšem v Eucharistii a pracujme na tom, aby celý náš
život byl Eucharistií. Životem v přátelském spojení s Ježíšem,
sdílením jeho lásky ke všem lidem. Jak jsem já miloval vás, tak se
navzájem milujte i vy. Všichni žízníme, prahneme po lásce, které se
nám mezi lidmi dostává jen skoupě. V Bohu je zřídlo, které vyčerpat
nelze.
Smiřme se s Bohem v Ježíši Kristu a přijměme svůj díl z obětí,
které láska vyžaduje. Jezme pokrm a pijme nápoj, který vede
k životu, abychom byli skutečně živí a mohli měnit svět.

Sv. Pavel

P. Pavel Sandtner
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Pastorační plán

Akce na měsíc červen 2019
1. 6.
2. 6.
7. 6.
8. 6.

9. 6.
13.-14. 6.
15. 6.
18. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
28. 6.
29. 6.
30. 6.

Setkání biřmovanců
9.00 a 10.30 káva a čaj na faře
19.30 setkání mládeže 18+ na faře
8.00-14.00 děti připravující se na 1 sv. přijímání na
faře;
14.00 nácvik obřadu a zpověď dětí a rodičů (cca do
16.00)
9.30 1. sv. přijímání a farní odpoledne na faře,
v 15.00 divadlo Víťy Marčíka ml. – představení
Pinochio
Víkendový pobyt mládeže na faře
9.00 mše svatá při hasičské výroční slavnosti
v České Jablonné
17.00-19.00 setkání misijního klubka na faře
19.30 biblická hodina na faře
19. 30 modlitby otců na faře
17. 30 Setkání biřmovanců;
18.00-20.00 adorace s biřmovanci
Sbírka na charitu;
9.00 slavnost Těla a Krve Páně – průvod po městě
19.30 setkání mládeže 13+ na faře
9.00 mše svatá v DPS;
13.00-17.00 otevřený kostel;
17.00 pouťový koncert ve stodole (popřípadě ve
farním sále)
Přibyslavská pouť;
Sbírka na opravu fasády a soklu kostela 2

Návštěvy nemocných
P. Pavel město
7. 6.
P. Pavel DPS a okolí
21. 6.
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Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Opravy v kostele
Ve dnech 3.-14. června budou v našem kostele probíhat přípravy na
restaurátorské práce a jejich částečná realizace. V prvním týdnu dojde
k přesunu oltářního obrazu na dočasné stanoviště v kostele kvůli
restaurování umělých mramorů v presbytáři. V druhém týdnu
proběhne částečné restaurování kazatelny, které bude dokončeno na
podzim.

Dary a přispění
Zůstatek na veřejném účtu k 29. 5. 2019 je 235 436 Kč. Vzhledem
k administraci nejsou na účtu připsány přislíbené příspěvky některých
veřejných a právnických osob. Děkujeme.

Pavel Sandtner

Rozhovor

Zdeněk Matějka, člen redakce Římsy
Protože trvale nebydlíte v Přibyslavi, tak prosím o krátké
představení.
Z Přibyslavi pocházím jak já, tak i moje manželka. V roce 1978
jsme se nastěhovali do Chotěboře, ale díky rodičům jsme neztratili
kontakt s městem i farností. Před několika roky jsem byl požádán, zda
5

bych nahradil pana Janáčka při zapisování intencí. Tak jsem se trochu
zapojil i do přípravy farního listu.
Jaké je Vaše porovnání s farností v Chotěboři?
Farnost Chotěboř je rozsáhlejší. Ve farnosti je chrámový sbor a je
snaha opravit varhany. Myslím si, že kvalita výuky náboženství klesá a
práce s mládeží nedosahuje takové úrovně jako v Přibyslavi. Já se
osobně moc do činnosti nezapojuji, ale snažím se pomáhat KDU.
Oceňuji, že přibyslavská farnost je farností velmi živou a nabízí velké
množství duchovních aktivit. Je docela raritou, že se aktivním farníkům
daří obsazovat významné posty v zastupitelstvu města.
Co se Vám ve farnosti a ve městě nelíbí?
Ve farnosti se mi nelíbí hluk při nedělních mší svatých. Myslím
si, že rodiče zde mají možnost se vystřídat při hlídání dětí a v klidu si
každý užít bohoslužbu. Ve městě se mi nelíbí chodník od náměstí ke
hřbitovu a dům naproti radnici.
Pomáhá Vám víra ve vašem zaměstnání, hlavně při jednání s
lidmi?
Ano, pomáhá. Hlavně ve svých funkcích při jednání s lidmi jsem
si to uvědomoval.
Myslíš si, že má věž patřit farnosti, nebo městu a má se omítnout?
Obě možnosti vlastnictví mají své výhody a nevýhody. Já se
přikláním k tomu, že věž patří ke kostelu. Také proto, že je v ní zvon,
který svolává lidi k bohoslužbě. Dokud bude i město pomáhat při
údržbě věže i kostela, tak jako nyní, tak to bude vynikající. Věž se mi
líbí neomítnutá, protože si myslím, že jsme si na to zvykli. Omítka
může brzy opadávat. Příklad máme v Ronově na mostě.
Děkuji za odpověď
Eva Bártová
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Papež František

První přijímání je především slavnost,
v níž slavíme Ježíše
(Homilie papeže při mši spojené s prvním sv. přijímáním, Rakovski
– Bulharsko 6. května 2019)
Drazí bratři a sestry,
Christos voskrjesse!
Jsem rád, že mohu pozdravit
děti přistupující k prvnímu
přijímání a jejich rodiče, příbuzné
a přátele. K vám všem se obracím
pozdravem, který se ve vaší zemi
užívá ve velikoční době: Kristus
vstal z mrtvých! Tento pozdrav je
výrazem radosti nás, křesťanů,
Ježíšových účedníků, protože Ten,
který z lásky položil život na kříži,
aby zničil hřích, vstal z mrtvých
a učinil z nás adoptivní děti Boha
Otce. Jsme rádi, že je živ a je mezi
námi přítomen dnes a navždy.
Vy, drahé děti, jste sem
přišly ze všech koutů této „země
růží“, abyste se účastnily nádherné
slavnosti, na kterou, jak jsem si
jist, nikdy nezapomenete, totiž
svého prvního setkání s Ježíšem ve
svátosti eucharistie. Někdo z vás
by mi mohl položit otázku: jak se
můžeme setkat s Ježíšem, který žil
před mnoha lety, zemřel a byl
pohřben? Je to pravda: Ježíš

prokázal skutek nezměrné lásky,
aby zachránil lidstvo všech dob.
Zůstal v hrobě tři dny, ale my
víme, jak nás ujistili apoštolové
a mnozí další svědkové, kteří jej
spatřili živého, že Bůh Otec – Jeho
Otec i náš Otec – Jej vzkřísil.
A Ježíš teď žije, je s námi zde,
a proto se s Ním dnes můžeme
setkat v eucharistii. Nevidíme Jej
těmato očima, nýbrž očima víry.
Vidím, že jste oblečeny
v bílých šatech, což je důležité
a krásné znamení, protože jste
oblečeny na slavnost. První
přijímání je především slavnost,
v níž slavíme Ježíše, který chtěl
zůstat navždy po našem boku
a nikdy se od nás neodloučí. Tuto
slavnost umožnili naši rodiče,
prarodiče, naše rodiny a naše
komunity, které nám pomáhaly
růst ve víře.
Museli jste ujít dlouhou
cestu, abyste se dostali sem do
Rakovski. Vaši kněží a katecheté
vás doprovázeli na cestě, která vás
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dnes přivedla na setkání s Ježíšem,
kterého přijmete ve svém srdci.
Jak jsme slyšeli v dnešním
evangeliu (srov. Jan 6,1-15), Ježíš
zázračně rozmnožil pět chlebů
a dvě ryby a nasytil zástup, který
šel s Ním a naslouchal Mu. Všimli
jste si, kde tento zázrak začal?
V rukou jednoho chlapce, který si
nesl pět chlebů a dvě ryby (srov.
Jan 6,9). Stejně tak vy dnes
pomáháte uskutečnit zázrak tím,
že nám dospělým, kteří jsme zde,
připomínáte naše první setkání
s Ježíšem v eucharistii, abychom
za onen den mohli děkovat.
Umožňujete nám dnes, abychom
byli znovu na slavnosti a slavili
Ježíše, přítomného v Chlebu
Života. Jsou totiž zázraky, které
mohou nastat jedině, máme-li
takové srdce jako vy, které je
schopné sdílet, přát, děkovat,
důvěřovat a mít úctu k druhým.
Přistupovat k prvnímu přijímání
znamená chtít se každý den více
sjednotit
s
Ježíšem,
růst
v přátelství s Ním a toužit po tom,
aby také ostatní mohli mít radost,
kterou nám chce dát. Pán vás
potřebuje, aby mohl uskutečnit

zázrak a dostihnout svojí radostí
mnohé vaše přátele a příbuzné.
Drahé děti, jsem rád, že
s vámi mohu sdílet tuto velkou
událost a být vám ku pomoci na
setkání s Ježíšem. Prožíváte den
opravdu v duchu přátelství,
radosti, bratrství a v duchovním
společenství mezi sebou a s celou
církví, která vyjadřuje bratrské
společenství svých členů zejména
eucharistií.
Průkazem
naší
totožnosti je Bůh, který je naším
Otcem; Ježíš, který je naším
bratrem, a církev, která je naší
rodinou. Jsme bratři, naším
zákonem je láska.
Rád bych vás povzbudil,
abyste se vždycky modlili s tím
nadšením a tou radostí, které máte
dnes. Pamatujte, že toto je svátost
prvního přijímání, nikoli však
posledního. Zapamatujte si dnes,
že Ježíš vás očekává neustále.
Přeji vám proto, ať je dnešek
prvním z mnoha dalších přijímání,
aby vaše srdce bylo vždycky
takové jako v tento sváteční den,
totiž naplněné radostí a především
vděčností.
Eliška Pometlová

První svaté přijímání je především slavnost, v níž slavíme Ježíše. Dostupné z
<https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29356> [cit. 2019-05-23]
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Papežské misijní dílo

Sledujete Missio magazín na TV Noe?
V duchu příprav na Mimořádný
misijní měsíc říjen 2019 se již od
podzimu nesou i jednotlivé díly Missio
magazínu, vysílaného 4krát měsíčně na
televizi Noe. Spolutvůrci se mohou stát
i děti, pokud se aktivně zapojí do
rubriky Svatý misionář. V dubnu jsme
se věnovali misionáři sv. Vojtěchovi.
Obrázky, které se nedostaly do
vysílání, jsou zveřejňovány na facebooku PMD. Je to nová možnost,
jak se zapojit s dětmi do misijní spolupráce. Touto aktivitou se také
s dětmi připravujeme na Mimořádný misijní měsíc říjen!

Jak si děti dosud poradily např. se sv. Janem Boskem, sv.
Bakhitou či sv. Patrikem se můžete podívat i na Youtube kanálu
MissioCZ. Tam bude ke zhlédnutí i nově připravovaný spot Pokřtění
a poslaní, na kterém se autorsky podíleli Jan Štindl s Martinem
Rýznarem. Spot byl v premiéře odvysílán v březnovém Missio
magazínu.
Marie Pleslová
Zpracováno dle Misijní magazín 25/2019
9

Fotogalerie

Ohlédnutí za květnem

1

3

2
10

3

4
11

1 Retro rytmická mše sv. | 17. 5. 2019 | Stanislav Močuba
2 Májová pobožnost ve Dvorku | 18. 5. 2019 | Stanislav Močuba
3 Výlet do pražské zoo | 11. 5. 2019 | P. Pavel Sandtner
4 Farní pouť na sv. Hostýn | 1. 5. 2019 | Renata Kasalová

Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019

Červen 2019

Téma měsíce: JEŽÍŠ KRISTUS – ŽIVÉ BOŽÍ SLOVO
V červnu je naše pozornost vedena směrem k Duchu svatému
a zamyšlení se nad tím, zda vnímám a modlím se za podporu Ducha
Svatého v mém životě. On přináší velké dary, modlím se dnešní den
a každý další: „Přijď, Duchu Svatý, přijď a naplň mě.“? Kdo volá
každý den k Duchu Svatému? Zabýváme se také naším osobním
vztahem k eucharistii a tím, zda je Ježíš skutečně mým průvodcem
a rádcem na mé životní cestě. Neodbývejme tyto otázky, pokládejme si
je každou chvíli, pátrejme, jaký je můj život s Ježíšem a Duchem
Svatým, ne život mého souseda.
V červnu se nám nabízí svědectví několika svatých k zamyšlení
a rozjímání – Karel Lwanga, Bonifác, Norbert, Antonín z Padovy, Jan
Nepomuk Neumann, Petr a Pavel.
Apoštolská exhortace papeže Františka Evangelii Gaudium
(Radost evangelia, vydaná 2013), článek 11:
Obnovená zvěst nabízí věřícím – i těm vlažným či nepraktikujícím
– novou radost ve víře a evangelizační plodnost. Její jádro a podstata
je vskutku stále stejná: Bůh, jenž projevil svoji nezměrnou lásku
v Kristu, který zemřel a vstal z mrtvých. On neustále obnovuje své
věřící, ať jsou jakéhokoli věku, obdařuje je silou, „jako orli dostávají
křídla, běží a neumdlí, jdou bez únavy“ (Iz 40,31).
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Kristus je „věčně radostné
poselství“ (Zj 14,6); je
Misijní říjen 2019
„stejný včera i
dnes
i navěky“ (Žid 13,8), ale
Biblické texty k zamyšlení:
jeho bohatství a krása jsou
mana na poušti
nevyčerpatelné. On je stále
mladý, je trvalým pramenem
• Ex 16,2-35
novosti. Církev nepřestává
Eliáš
žasnout, jak „bezedná je
• 1 Král 17-19
Boží štědrost, moudrost
rozmnožení pěti chlebů
a poznání!“ (Řím 11,33).
a dvou ryb
Svatý Jan od Kříže říkal:
• Lk 9,12-17
„… toto houští moudrosti
• Mt 14,13-21
a vědění Božích je tak
hluboké a nesmírné, že
• Jan 6,1-15
i kdyby o něm duše věděla
nasycení 4 000 lidí
sebevíc, vždy bude moci
• Mk 8,1-9
vstoupit hlouběji.“ Anebo
dobrý pastýř
také, jak pravil svatý Irenej:
• Jan 10,1-16
„Kristus svým příchodem
přinesl s sebou veškerou
novost.“ On může svojí
novostí vždycky obnovit náš život a naše společenství a křesťanská
nabídka, byť prochází temnými dobami a slabostmi církve, nikdy
nezestárne. Ježíš Kristus může také rozbít nudná schémata, v nichž ho
domýšlivě vězníme, a překvapuje nás svojí neustálou, božskou
kreativitou. Pokaždé, když se snažíme navrátit k prameni a znovu
objevit původní svěžest evangelia, objevují se nové cesty, tvořivé
způsoby, jiné výrazové formy, výmluvnější znamení, slova nabitá novým
významem pro dnešní svět. Ve skutečnosti je každá autentická
evangelizační aktivita vždy „nová“.
Eva Bártová
(Příručka pro přípravu na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, redakčně zkráceno)
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Rozloučení s panem Pometlem
Děkujeme všem, kteří se v tak hojném počtu přišli rozloučit
2. května s bývalým kostelníkem panem Václavem Pometlem
a doprovodili ho na jeho poslední pozemské cestě. Zvláštní poděkování
patří těm, kteří mu v posledních měsících prokazovali nejrůznější
pomoc např. tím, že ho vozili k lékařům nebo do kostela či jinak
usnadňovali život a měli s ním trpělivost v jeho nesnázích.
Pokud někomu ublížil vědomě či nevědomky, prosíme za
odpuštění a o modlitbu za spásu jeho duše.
Jménem příbuzných sestra Emilie Pechová

Život farnosti

Farní poutně rekreační zájezd Dolný Smokovec
1.-6. července 2019
Několik slov k plánovanému poutně rekreačnímu zájezdu
na Slovensko.
Odjezd v pondělí 1. 7. v 6.00 z parkoviště za prodejnou COOP. Mše
sv. pro poutníky v 5.30 před odjezdem. Návrat 6. 7. odpoledne.
Doplatky v euro až v místě pobytu ubytovacímu zařízení za noc
a polopenzi: dospělý 75 eur (část se vybírala v záloze v Kč přibližně 40
eur podle kurzu – tyto prostředky zaplatíme ze zálohy – celková cena
115 eur), do 18 let 70 eur (neplatí rekreační poplatek), do 10 let 61,5 eur
(sleva ze strany ubytovatele).
Vždy bude možnost udělat několik skupin podle výkonnosti
v horách, případně se malé skupiny budou moci dohodnout na
alternativním programu (například termální aquapark v Popradě).
V ceně zájezdu jsou výjezdy autobusem v rozsahu 300 km. Další místa
by si museli účastníci zajistit sami. Pokud se někdo některé ze
společných cest nezúčastní, nebude mu vrácena poměrná část za cestu
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– autobus pojede v každém případě. V programu se počítá
s duchovními, kulturními a rekreačními aktivitami. Každý den bude mše
svatá a krátká katecheze. Harmonogram uvádím s poznámkou, že
budeme přizpůsobovat program dnů dle počasí apod.
1. den Hrebienok a okolí popř. Poprad;
2. den Levoča, Mar. Hora, spišská kapitula, Kežmarok;
3. den Štrbské pleso a okolí;
4. den Dobšinská ladova jaskyna, kupele Vrbov;
5. den Tatranská Lomnice (Sk. plaso a okolí);
6. den návrat.
Kapesné doporučuji ve výši 150-200 eur (doplatek na místě za
ubytování s polopenzi 75 eur + na vstupy, případně lanovky,
občerstvení, dárečky podle vašeho uvážení).
http://www.charitatatry.sk/

P. Pavel Sandtner

Národní pouť do Říma
– sv. Anežka Česká / 1211 – 1989 – 2019 /
Na svátek sv. Anežky České, po 30 letech od jejího svatořečení,
budeme putovat do Říma s otci biskupy, kněžími, bohoslovci,
řeholníky a věřícími České republiky za současným papežem
Františkem při národní pouti POKÁNÍ – SMÍRU A NÁVRATU.
Pouť do Říma se skuteční ve dnech 11. až 13. listopadu 2019,
následovat ji bude slavnostní bohoslužba ve svatovítské katedrále
v sobotu 16. listopadu.
Papeži bude předán národní dar, socha koruny Anežky České.
Sbírku na dar budou jednotlivé farnosti pořádat od června do konce
prázdnin.
<http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5333-narodni-pout-do-rima---sv.-anezka-ceska.html> [cit. 2019-0523]
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Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Červen L. P. 2019
3. 6.

7.30

4. 6.

18.30

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

7.30
18.30
18.30
18.30

8. 6.

7.00
8.00

9. 6.
9.30
18.30
10. 6.

7.30

11. 6.

18.30

12. 6.

7.30
18.30

13. 6.

18.30

14. 6.

18.30
7.00
18.00

15. 6.

16. 6.

8.00
9.30
11.00

Památka sv. Karla Lwangy a jeho druhů, mučedníků
Za Jana Málka, manželku a duše v očistci
Za Vlastu, Jaroslava a Marii Mášovy, živé i zemřelé
z jejich rodů a duše v očistci
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Za Jindřicha a Marii Teclovy, rodiče a duše v očistci
Nové Dvory
Za rodinu Šmídovu a Nevolovu
Za živé i zemřelé z rodu Bencových a Zichových
Za Jana Matouška, rodiče, Jiřího Eliáše, rodiče
a rodiče Nápravníkovy
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Za Otakara Veselého, živé i zemřelé z rodu
Novotných a Veselých
Za děti a rodiče (1. sv. přijímání)
Za farnost
Památka Panny Marie, Matky církve
Za Boženu Křesťanovou, ten rod a duše v očistci
Památka sv. Barbanáše, apoštola
Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v
očistci
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Za Antonína Šrámka a celý rod
Olešenka
Za Antonii a Václava Holcmanovy, jejich děti
a rodiče z obojí strany
Za dar víry pro celou rodinu
Za dar života a zdraví
Žižkovo Pole
Slavnost Nejsvětější Trojice
Za Josefa a Marii Bořilovy, jejich děti a vnuka Lukáše
Za farnost
Stříbrné Hory
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18.30
17. 6.
18. 6.

7.30
18.30
7.30

19. 6.
19.00
20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.

18.30
18.30
7.00
9.00
18.30

28. 6.
29. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně
Za farnost a město
Narození sv. Jana Křtitele

7.30
18.30
7.30

26. 6.
27. 6.

Za Márii Močubovou, sourozence, rodiče a duše
v očistci
Za Zdeňka Fišara, rodiče Fišarovy a rodinu Slámovu
Za Josefa a Julii Slezákovy, sestru Marii a celý rod
Za Květu Havlíčkovou, Jarmilu Holubovou a Boženu
Tománkovou
Dolní Jablonná
Těla a Krve Páně
Za rodinu Kubíčkovu
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Za Marii Kasalovou, manžela, rodiče a sourozence

18.30
18.30
18.30
8.00

8.00
30. 6.
9.30
18.30

Za Jiřího Strašila, rodiče a bratry
Za rodiče Podrázskovy, syna Viléma, Pavlu Šlérkovu
a duše v očistci
Česká Jablonná
Za rodiče Prchalovy, jejich děti a duše v očistci
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Za rodiče Kalinovy, syna Vladimíra a duše v očistci
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Za živé i zemřelé z rodiny Stehnovy
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele,
přibyslavská pouť
Za Josefa Doležala, rodiče, sestru Marii, Josefa
Landsmana a duše v očistci
Za Josefa Němce a vnuka, Miloše Augustina, celý
rod, rod Němců a duše v očistci
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na červen 2019
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:
evangelizační úmysl: Životní styl kněží
Za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu,
aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.
národní úmysl:
Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať
mají dost pokory a trpělivosti.
farní úmysl:
Prosme za naše děti, které poprvé přijmou živého Ježíše Krista ve
svátosti. Ať vrostou do přátelství se svým Pánem.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová

Veřejná sbírka na opravu fasády kostela
Číslo účtu 5528414319/0800. Ke dni 29. 5. 2019 je na účtu
235 436 Kč. Děkujeme.
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Vychází za technické podpory firmy ACO Industries k. s., Přibyslav
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