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Slovo kněze

Pán volá

Milí bratři a sestry,
v měsíci
listopadu
jsou
jednoznačně nejdůležitější událostí
života farnosti lidové misie. Chtěl
bych vás povzbudit, abyste si našli
čas a investovali ho pro své spočinutí
u Boha. Nejde snad tolik o to, že
bychom slyšeli něco, co jsme nikdy
neslyšeli. Ale abychom se vystavili
Božímu oslovení. To zahrnuje nejen
samotné slyšení, ale i otevřené
naslouchání, prodlévání u slyšeného
a přijetí slova jako výzvy. Nechejme
se povzbudit slovy papeže Františka,
jak je pronesl při světovém setkání
mládeže letos v Krakově: „Když nás
Pán volá, nemyslí na to, co jsme a co
jsme byli, na to, co jsme udělali či
přestali dělat. Naopak: ve chvíli kdy
nás volá, dívá se na všechno to, co
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bychom mohli dělat, na veškerou lásku, kterou jsme schopni
prokazovat. On sází na budoucnost, na zítřek. Ježíš tě promítá
na obzor, nikdy do muzea.“ Vyprošujme si, abychom byli oslovitelní.
Prosit o to můžeme i při celodenní adoraci před začátkem
misií v sobotu 5. listopadu.
Důležitým a nepominutelným momentem měsíce je také
modlitba za naše zemřelé. Mysleme na ně, protože potřebují naši
pomoc. A můžeme jim pomoci přiblížit se setkání s Bohem tváří v tvář,
když trpí v očistci a očišťují se od pokřivenosti hříchu. Jako se
zlato v tavícím kelímku odlučuje od strusky. Je to skutek lásky
a milosrdenství! A jestli budeme my prosit za ně, jistě budou i oni
prosit za nás!
P. Pavel Sandtner

Pastorační plán

Akce na měsíc listopad
5. 11.
6.-13. 11.
17. 11.
18. 11.
19. 11.

20. 11.
25. 11.
25.-27. 11.
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8.00 sraz k rozeslání s pozvánkami na misie;
8.00-18.00 adorace v kostele;
19.00 film pro mládež na faře
Lidové misie ve farnosti
19.00 biblická hodina na faře
19.00 setkání PR a ER farnosti na faře
13.30-19.00 Milosrdní jako Otec – setkání
vikariátní mládeže v Chotěboři
Sbírka na plošné pojištění církevního majetku;
14.30 zakončení roku milosrdenství;
15.30 sólový koncert Jardy Svobody ze skupiny
Traband ve farním sále a posezení s tímto hostem
při farní kávě
19.00 setkání mládeže na faře
Výstava betlémů

27. 11.

Žehnání adventních věnců

Návštěvy nemocných
Misionáři
7.-10. 11.
28. 10. a 4. 11. Administrátor město
Administrátor DPS
18. 11.
28. 10. a 4. 11. Kaplan DPS a okolí
Kaplan DPS a okolí
25. 11.
Poznámky k osobnímu diáři kněží
Studijně formační kurz ČBK pro práci s mládeží
7.-11. 11.
(administrátor)
Vikariátní konference v Havlíčkově Brodě
14. 11.
(administrátor, kaplan)
Kněžský den v Hradci Králové
21. 11.
(administrátor, kaplan)
Setkání kněží v Přibyslavi
24. 11.
(administrátor, kaplan, vikariát)
Setkání kaplanů pro mládež v DCM Vesmír
27.-28. 11.
(administrátor)

Liturgický kalendář

Sv. Martin z Tours
Martin se narodil v roce 316 a již v 10 letech se chtěl stát
poustevníkem. Jeho otec, který byl vojákem, ho však umístil už
v 15 letech v galské armádě. Pro svou spolehlivost a odvahu se Martin
stal brzy důstojníkem.
Když jel v mrazivém dni do vojenského tábora v Amiens,
uviděl u brány polonahého žebráka. Martin neměl u sebe jídlo ani
peníze a nevěděl, co by mu dal, vzal tedy svůj důstojnický plášť
a mečem ho rozsekl na dvě poloviny, aby se žebrák alespoň zahřál.
Příští noc spatřil Ježíše, oděného půlkou jeho pláště, jak mluví
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k andělům: „Tímto pláštěm mě oděl
Martin, který je teprve na cestě ke křtu.“
Zanedlouho poté se nechal Martin pokřtít
Lidové misie
a odešel z armády. Podle jiné legendy
ve farnosti
daroval v kostele svou tuniku
mrznoucímu muži, načež se nad
bratři
Martinovou hlavou objevila zářící hřející
koule.
vincentini
Martin se učil od svatého
Hilariona a jeho touhou bylo jít na misie
6.-13. 11.
ve své vlasti, bojovat mezi svými krajany
proti pohanství a arianismu. Nejdříve
obrátil svou matku. Zuřící ariánští
biskupové ho však brzy nato vyhnali z vlasti a on se uchýlil na malý
ostrůvek Gallinara a žil zde dlouhá léta jako poustevník, jak si to přál v
dětství. Podle legendy například vzkřísil mrtvé dítě nebo sklátil
modlářský sloup.
V roce 360 se vrátil Hilarion z vyhnanství a stal se biskupem
v Poitiers. Povolal svého žáka zpět. Martin si 8 km od Poitiers
vybudoval poustevnu, z níž se vyvinul klášter. Asi o 10 let později ho
klérus a lid zvolil za biskupa v Tours. Martin i v této vysoké funkci žil
asketicky, místo do biskupského paláce se s několika mnichy
nastěhoval před brány města do polorozpadlých dřevěných chatrčí.
Horlivě hlásal evangelium hlavně ve venkovských oblastech, všude se
staral o zlepšení poměrů. Změkčilý klér se od něho částečně odvrátil,
ale prostí lidé ho měli rádi.
Svatý Martin byl nazýván biskupem chudých. Když zemřel, na
jeho pohřbu 11. listopadu (zemřel 8. listopadu) se sešly davy lidí, mezi
nimi asi 2 000 mnichů.
Je patronem vojáků, jezdců, kovářů, tkalců, koželuhů, krejčích,
rukavičkářů, kloboučníků, hlasatelů, hoteliérů, mlynářů, kartáčníků,
bednářů, vinařů, pastýřů, hostinských, cestujících, chudáků a žebráků,
zajatců, abstinentů.

Pozvánka
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Je zobrazován často jako mladý jezdec dělící se se žebrákem
o svůj plášť. Jindy je jako biskup s knihou, berlou nebo s pohárem.
Sv. Martin. Dostupné z <http://www.abcsvatych.com/mesice/a11/listopad11.htm> [cit. 2016-10-18]

Zdeněk Matějka
Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny
Komentář a výzvy pořádání lidových misií
Dovolte mi předestřít několik výzev a potřeb, které se objevují
v souvislosti s nadcházejícími lidovými misiemi.
V sobotu 5. 11. budeme svépomocně roznášet pozvánky do
schránek. Prosím mládež o pomoc, a to i na vesnicích. Když
nebude mládež prosím i ostatní. Rozeslání k práci bude v sobotu
v 8.00 na faře. Během dne se můžete zapisovat na celodenní
adoraci (nejen mládež).
Večer v 19.00 bude pro mládež promítán film ve farním sále.
Na úterní program pro seniory prosím o přispění zákuskem.
Zdvojené přednášky se stejným názvem jsou jen různými
příležitostmi se zúčastnit. Obsah je totožný.
Při každodenní adoraci ve 21.00 se rozezní zvony, abychom se
mohli propojit v modlitbě. Kdo bude doma, může vzpomenout
modlitbou Otčenáš, Zdrávas a Sláva Otci.
Prosím zapište nemocné, kteří by stáli o návštěvu misionářů (sester
a kněží) v sakristii.
Kdo byste byli ochotni posloužit nemocným dopravením na mši
svatou v kostele nebo dopravením farníků z vesnic na bohoslužbu
v Přibyslavi, prosím, rovněž se zapište v sakristii.

P. Pavel Sandtner
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Život ve farnosti

Vincentínské lidové misie
Co jsou lidové misie?
 jsou pozvánkou k znovu objevení krásy života s Bohem
 je to čas k prohloubení důvěry mezi lidmi
 je to čas věnovaný revizi osobního života

Neděle 6. 11. 2016: Den Páně – den milosrdenství
8.00 Mše svatá s misijní promluvou (Přibyslav)
9.30 Mše svatá – slavnostní otevření misii (Přibyslav)
- zpěv k Duchu svatému
- přinesení relikvie sv. Vincence de Paul
- symbolické odevzdáni farnosti misionářům
11.00 Mše svatá (Stříbrné Hory)
15.00 Požehnání + Misijní promluva pro ženy (kostel)
16.45 Misijní promluva pro muže (kostel)
18.00 Mše svatá s misijní promluvou (Přibyslav)
18.00 Mše svatá s misijní promluvou (Žižkovo Pole)
21.00 Krátká adorace a eucharistické požehnání pro farnost
- promluva na mších: O Božím milosrdenství
Pondělí 7. 11. 2016: Den odpuštění
7.30 Mše svatá
- promluva na téma: Sv. Vincent de Paul
8.30 Škola modlitby (kostel)
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10.00-11.00 Otevři a čti (fara)
10.00 Návštěva nemocných
11.35-12.20 Náboženství 2. ročník
17.00 Kající pobožnost (kostel)
17.30 Mše svatá
- promluva na téma: Odpuštění jako dar
18.30-19.30 Otevři a čti (fara)
21.00 Krátká adorace a eucharistické požehnání pro farnost
Úterý 8. 11. 2016: Den seniorů
6.30 Příležitost ke svátosti smíření
7.30 Modlitba s misionáři (kostel)
10.00 Návštěva nemocných
16.30 Vzpomínáme, děkujeme, odpouštíme a prosíme
- na hřbitově v Přibyslavi
17.30 Mše svatá s udělováním svátosti nemocných (Přibyslav)
- promluva na téma: Svátosti – posila na cestě životem
18.00 Mše svatá (Žižkovo Pole)
- promluva na téma: Stáří – čas na svědectví
18.30 Radostné posezení pro seniory (fara)
21.00 Krátká adorace a eucharistické požehnání pro farnost
Středa 9. 11. 2016: Den dětí
6.30 Příležitost ke svátosti smíření
7.30 Mše svatá (Přibyslav)
- promluva na téma: Malá cesta od sv. Terézie
10.00 Návštěva nemocných
10.00-11.00 Poznej sám sebe I. (fara)
- program pro manželé a mládež od 17 let
12.25-13.10 Náboženství 4. ročník
13.15-14.00 Náboženství 5. + 6. ročník
16.00 Příležitost ke svátosti smíření
17.00 Růženec se sv. Vincentem
17.30 Mše svatá s promluvou pro děti
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- promluva na téma: O zkušenosti malého prince
18.30-19.30 Poznej sám sebe I. (fara)
- program pro manželé a mládež od 17 let
21.00 Krátká adorace a eucharistické požehnání pro farnost
Čtvrtek 10. 11. 2016: Den eucharistie
6.30 Příležitost ke svátosti smíření
7.00-7.45 Náboženství 7. + 8. + 9. ročník
7.30 Modlitba s misionáři (kostel)
10.00 Vysluhovaní svátosti starým a nemocním lidem
(v jejich domácnosti)
11.35-12.20 Náboženství 1. ročník
12.25-13.10 Náboženství 3. ročník
16.00 Příležitost ke svátosti smíření
17.00 Škola modlitby + růženec (kostel)
17.30 Mše svatá
- promluva na téma: Ježíš dává sám sebe
18.30 Křížová cesta se svícemi (venku)
21.00 Krátká adorace a eucharistické požehnání pro farnost
Pátek 11. 11. 2016: Den mládeže
6.30 Příležitost ke svátosti smíření
7.30 Modlitba s misionáři (kostel)
10.00 Vysluhovaní svátosti starým a imobilním lidem
(v jejich domácnosti)
16.00 Příležitost ke svátosti smíření
17.00 Škola modlitby + růženec
17.30 Mše svatá
- promluva na téma: Povolání pro rozvoj
18.30 Nikodémova noc
- příležitost ke svátosti smíření nebo na osobní rozhovory
18.30 Setkáni mládeže s bohoslovci (fara)
20.30 Meditativní zpěvy z Taize před eucharistii
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Sobota 12. 11. 2016: Den manželů
6.30 Příležitost ke svátosti smíření
7.00 Mše svatá
- promluva na téma: Maria – první učednice
8.00 Škola modlitby
9.00 Mše svatá v DPS
9.00 Poznej sám sebe II. (fara)
- program pro manželé a mládež od 17 let
10.00 Setkání ministrantů
14.00 Cesta manželů
- od kostela v Přibyslavi do kaple v Dolní Jablonné
16.30 Příležitost ke svátosti smíření
17.00 Růženec
17.30 Mše svatá s obnovou manželských slibů
- promluva na téma: Manželství – vysoká škola lásky
18.30 Prezentace Zázračné medaile a Sdružení Mariánské mládeže
19.00 Večer pro děti a mladé (fara)
21.00 Krátká adorace a eucharistické požehnání pro farnost
Neděle 13. 11. 2016: Misijní den
8.00 Mše svatá (Přibyslav)
- promluva na téma: Kříž v našem životě
9.30 Mše svatá (Přibyslav)
- promluva na téma: Kdo mi dává hodnotu?
- ukončení misií a Te Deum
- požehnáni misijního kříže
- odevzdání dekretu o ukončení misií
- vyslání misionářů
- společné agape (fara)
Možnost osobního rozhovoru s misionáři resp. možnost duchovního
vedení mimo uvedený program. Je vhodné domluvit se telefonicky.
o. Jan: mobil 604 296 423
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Fotogalerie

Ohlédnutí za říjnem
Sundávání lešení u kostela
říjen 2016
foto Stanislav Močuba

Farní zájezd:
Náchod
1. 10. 2016
foto Jan Bárta st.
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Pouť ke Svaté bráně
milosrdenství – Želiv
15. 10. 2016
foto Stanislav Močuba
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Listopad - Svátek všech zemřelých

Možnost získání odpustků

Co jsou odpustky?
Když někdo spáchá hřích, má toto jeho jednání dvojí důsledek.
Jeden v podobě věčného trestu, druhý v podobě časného trestu. Věčný
trest je vina, která je zahlazena odpuštěním skrze lítost a svátost
pokání. Odpouští se nám pro lásku Boží v Kristu Ježíši. Časný trest
spočívá v pokřivenosti, deformaci, která na nás dopadá jako důsledek
našich hříchů. Je to stopa, kterou v nás hřích zanechává a která nás činí
náchylnější k hříchům dalším (neřesti). Z této pokřivenosti se očišťují
duše v očistci. Z nesmírné velkorysosti Ježíšova díla vykoupení může
církev, správkyně pokladu milosrdenství, za určitých podmínek udělit
odpustky těchto časných trestů. Mohou být určeny jak živým, tak
zemřelým. Pro liturgické vzpomínky dnů „dušiček“ jsou odpustky
určeny duším zemřelých.
Možnost získání odpustků
„Dušičkové“ odpustky, které jsou přivlastnitelné duším
v očistci, může získat každý křesťan, který žije v plném společenství
s církví, není odloučen od Boha těžkým hříchem, ani nemá trvalé
zalíbení v žádném hříchu. Má úmysl tyto odpustky získat a vykoná
požadované úkony. Na základě dovolení Apoštolského Stolce mohou
věřící v naší zemi získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už od
25. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy
v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.
V pondělí odpoledne 1. listopadu a 2. listopadu po celý den je
možnost získání plnomocných odpustků pro duše v očistci. Kromě
obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na
úmysl Svatého Otce) je třeba se v jakémkoli kostele pomodlit modlitbu
Páně a Vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možné po splnění tří
obvyklých podmínek získat denně plnomocné odpustky pro duše
v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.
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V jiné dny se tímto způsobem dají získat odpustky částečné.
V naší zemi mohou věřící získávat plnomocné odpustky pro duše
v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (od
25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy
v obvyklé době (2. – 8. listopadu).
P. Pavel Sandtner
Úvaha

Čas dušičkový
Svatá církev římská, vědoma si toho, že zatímco Světlo je život,
tma představuje smrt, prolamuje tíseň a nostalgii smutného měsíce
listopadového hned v jeho prvním dnu slavností Všech svatých. Raduje
se z vítězství nad smrtí všech zástupů svatých, které by nikdo nespočítal.
Je čas vzpomenout také všech věrných zemřelých, 2. listopadu.
Pojďme na svaté pole těch, kteří nás předešli na věčnost. Třeba, ale ne
náhodou, do Velké Losenice. Co pomník, to příběh. Tam, mezi většinou
zapomenutých a opuštěných hrobečků dětí je jeden méně zpustlý. Modle
se, kladu naň květinu. Hle, jméno: Mařenka Půžová z Přibyslavi,
narozena 1916, zemřela 1925. A vzpomínám: maminka mně, pacholátku
šestiletému, se slzami v očích vypráví, jak byla u lůžka devítileté
sestřenky, která umírala mučivou smrtí udušením. Záškrt je nemoc,
kterou už dnes známe jen z literatury, ale která kosila děti po tisících.
Smutno pomyslet. Čtu nápis: „Neumřelať, ale spí, přišlať ze smrti do
života!“ Jak laskavá a útěšná jsou slova křesťanské naděje!
Ještě vloni - na jiném pomníku - byla Jaroslavova fotografie,
kterou někdo serval. Proč? Jaroslav se učil se mnou elektrikářem
a nešťastně – jednoho červnového dne, Léta Páně 1962 – šestnáctiletý,
utonul v Novém rybníce u silnice mezi Račínem a Vepřovou.
Vzpomínám, jak kráčíme, holobrádci a výrostci, za vozem přikrytým
chvojím a na něm bílá rakev a těžcí koně, zvyklí vytahovat klády, táhnou
tento svůj náklad lesní cestou z Račína do Velké Losenice. U chrámu
svatého Jakuba vůz zastaví a kutálka hraje: „Ó, Matko Páně, Matko
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rajských krás…“ A Jaroslavovi rodiče pláčou, a tak i mnozí z nás.
Někdo vstoupí do kostela a někdo už ne. Někdo tam sundá pokrývku
hlavy a někdo už ne. A naši páni učitelé ani mistři nevstoupí, protože
oko strany a vlády je bdělé a oni musí živit své rodiny…
Nad hrobem rodičů setrvám v modlitbě nejdéle. Maminka nás na
tomto světě opustila před 31 lety. Její cesta křížová na invalidním vozíku
trvala let 28. Tatínek tu s námi po maminčině smrti byl ještě dalších
14 let. Tolik toužil dožít se roku 2000, ale Pán žně ho povolal o měsíc
dřív. Co jméno, to příběh a těch příběhů je tolik, že by vydaly na román.
Obraťme teď naši mysl k dnešku: Nadchází totiž listopad
sedmnáctý Léta Spásy dvoutisícího šestnáctého. Geniální Moravan
a nejlepší pedagog všech dob, Jan Amos Komenský, rozlišoval čtvero
vzdělávacích období. Od dětství až po dospělost. Objevil ideální
způsobilost k systematickému učení u „pacholátka šestiletého“, které si
v následujících čtyřech letech osvojí základy čtení, psaní a počítání.
Dosáhne-li jinoch let dvanácti, je na čase vzdělávat ho v biblické nauce,
jazycích, gramatice, geometrii a aritmetice. Třetí období skončí
v osmnácti letech, kdy znalosti fyziky, filosofie a rétoriky otevřou
studentu bránu univerzity. Akademická studia pak tvoří čtvrté a poslední
čtyřletí úplného vzdělání. Tehdy je mladému muži let „čtyřmecítma“
tedy čtyřiadvacet. A teprve takto mlád a vyzbrojen vstupuje do
opravdového životního zápasu.
Neplačme tedy nad dosavadními hubenými výsledky naší
politické svobody! Přestože už čas její dospělosti nastal, je to dospělost
počínající. Ke zralosti teprve směřuje prvními krůčky. Za uplynulých
sedmadvacet let vyrostla nová generace, ne už jako brambor ve sklepě,
který, nemaje světlo, vyhání jen bílé jedovaté klíče, ale jako slunečnice
v širém poli, která nastavuje svoji tvář Světlu, jež je Život. Dá Pán, že
zelené ratolesti, které zdají se už rašit, vykvetou a vydají plody.
Kéž už nikdy tito svéprávní a zralí mladí, ženy i muži, ač sotva
budou v národě většinou, nejsou ovcemi vedenými na porážku, ale
Božími dětmi. Kéž vybaveni rozumem a svobodnou vůlí mají odvahu
pozvednout znovu – z bahna a zapomnění – poctivý prapor pravdy,
spravedlnosti, lásky a odpovědné svobody!!!
D. G., Pavel Jajtner
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Život křesťana

Naše děti
V době modliteb za zemřelé bych rád
obrátil pozornost k nejmenším z nejmenších,
našim nenarozeným dětem.
V následujícím článku si můžete přečíst
dokument, který byl loni vydán ČBK a podle
něhož se mohou provádět i pohřební obřady
a modlitby za nejmenší.
Za důstojný pohřeb nenarozených se
zasazuje také sdružení Tobit (tobit.cz).

Citát měsíce

… šel jsem,
vykopal hrob
a pohřbil
jsem ho.
Tóbit 2,7

P. Pavel Sandtner

Modlitby za mrtvě narozené děti
a pastorační přístup k jejich rodinám
Dokument připravený Liturgickou komisí ČBK 26. 10. 2015 (č. j. 684/2015).

Předkládaný obřad počítá s bohoslužbou na jednom místě,
zpravidla přímo u hrobu, liturgická barva je fialová. Má spíše rodinný
charakter. Podle potřeby je možné doplnit tento obřad o vhodné zpěvy.
Upřednostňuje se obřad spojený s bohoslužbou slova, mše s intencí za
dítě a celou rodinu může být např. jako jedna z pravidelných farních
bohoslužeb.
Uvedené modlitby je možné dát k dispozici rodičům i dalším
věřícím, kteří prošli podobnou životní zkouškou, aby jim pomohly
k uzdravení bolestné vzpomínky. Někteří rodiče se možná nedočkali
narození živého potomka opakovaně a o možnosti pohřbu a modlitby
za něj se ani nedověděli. Je proto žádoucí hledat příležitosti, kdy je
vhodné seznámit věřící s těmito možnostmi, např. v rámci přípravy
snoubenců na manželství. Učení církve o osudu mrtvě narozených dětí
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lze odvodit z jejího postoje k osudu nepokřtěných dětí, jak ho shrnuje
Katechismus katolické církve, č. 1261:
„Co se týká dětí, které zemřely bez křtu, církev nemůže nic jiného
než je svěřit Božímu milosrdenství, jak to také dělá při pohřebních
obřadech za ně. Velké milosrdenství Boha, který „chce, aby se všichni
lidé zachránili“ (1 Tim 2,4), a Ježíšova něha k dětem, která ho pohnula
k zvolání: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim“ (Mk 10,14),
nám totiž dovolují doufat, že je nějaká cesta spásy pro děti, které zemřely
bez křtu. Tím naléhavější je proto výzva církve nebránit dětem, aby
přicházely ke Kristu prostřednictvím daru svatého křtu.“
Nemalý význam má zajisté touha rodičů po křtu jejich potomka,
když zjistí, že čekají dítě. Duchovní správci je mohou k této touze
povzbuzovat např. v rámci přípravy na manželství.
Struktura obřadu
1. Úvodní obřady: oslovení, přivítání, modlitba (např. Pohřební
obřady, (1999) s. 27, č. 7)
2. Bohoslužba slova: čtení z Písma (např. Job 1,21; Mdr 11,21-26;
Žl 71,6 nebo jiné vhodné texty)
3. Krátká promluva
4. Přímluvy (např. Pohřební obřady, (1999) s. 33, č. 4) bez
závěrečné orace)
5. Modlitba Otče náš s doxologií
6. Závěrečná orace (k výběru)
- Všemohoucí, věčný Bože, ty jsi Pánem nad životem a smrtí, k
tobě přijde každý člověk. Svěřujeme ti toto dítě, které nemohlo
spatřit světlo a krásu tohoto světa. Dej, ať mu září světlo věčné
a ať zažívá nevýslovnou krásu v patření na tebe ve společenství
tvých svatých, tam, kde ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.
- Všemohoucí Bože, Otče všech lidí, ty ze své lásky nevylučuješ
nikoho. Plni naděje a důvěry svěřujeme do tvé lásky i toto dítě,
na které jsme se těšili, které se však do svého pozemského
domova nemohlo narodit; ty však je přijmi do slávy domova
nebeského. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
- Všemohoucí a milující Otče, tvůj Syn se z lásky k nám stal
člověkem, přijal tělo a již v lůně své matky byl nazván
16

požehnaným plodem. S důvěrou ti odevzdáváme toto dítě, které
nemohlo dospět k plnosti této pozemské existence. Posilni naši
víru, že dojde do plnosti slávy vzkříšení. Skrze Krista, našeho
Pána. Amen.
- Svatý a lidi milující Bože, náš nebeský Otče, tvůj Syn Ježíš
Kristus nám zjevil tvou lásku a vydal svůj život za nás za
všechny. Do tvého nekonečného slitování svěřujeme i toto dítě,
které jsi k sobě povolal dříve, než se mohlo narodit. Dej, ať se
s ním všichni jednou shledáme ve tvém věčném království, kde
ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.
7. Závěrečné obřady: požehnání a propuštění.
Modlitby za mrtvé narozené. Dostupné z ˂http://www.liturgie.cz/pohreb/modlitby-zamrtve-narozene/˃ [cit. 2016-10-15]

Prosba

Výstava betlémů
Zájemci, kteří by byli ochotni zapůjčit betlém, ho mohou přinést ve
čtvrtek 24. 11. od 16-18 na faru. Výstava bude otevřena již od pátku
pro školy. Moc děkujeme. Kdo by chtěl zapůjčit betlém, ale bylo by
pro něj obtížné betlém dopravit, může zavolat na tel. 605 246 737.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Jana Miškovská
Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Listopad L. P. 2016
31. 10.
1. 11.
2. 11.

7.30
8.00
18.00

Slavnost všech svatých
Za živé i zemřelé z rodu Dočekalových a Dostálových
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

8.00
17

3. 11.

17.00
18.00

4. 11.

18.00

5. 11.

7.00
8.00
9.30

6. 11.
11.00
18.00
18.00
7.30
7. 11.
8. 11.
9. 11.
10. 11.
11. 11.

12. 11.

13. 11.

14. 11.
18

17.30
17.30
18.00

Za všechny věrné zemřelé
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše
v očistci
32. neděle v mezidobí
Za Karla a Marii Smejkalovou a ten rod
Za rodiče Doležalovy, Pazourovy, Josefa Pazoura
a Zdeňka Myslivce
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Za Annu a Josefa Nejedlých a syna Miloslava
a duše v očistci
Za Jiřího Matouška
Žižkovo Pole
Svátek posvěcení lateránské baziliky

7.30
17.30
17.30
17.30
7.00
9.00
17.30
8.00
9.30
11.00
18.00
7.30

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Za Josefa a Marii Musilovy a Zdeňka Tesaře
Památka sv. Martina, biskupa
Za rodiče Flesarovy, tři syny a dceru Růženu
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Mše sv. v DPS
33. neděle v mezidobí
Za rodiče Rázlovy, syna, snachu a duše v očistci
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
Stříbrné Hory
Za farnost

15. 11.
16. 11.
17. 11.
18. 11.
19. 11.

18.00
7.30
18.00
18.00
18.00
7.00
8.00

20. 11.

21. 11.
22. 11.

23. 11.

24. 11.

9.30
11.00
11.00
18.00
7.30

Nové Dvory
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Za Marii Vabkovou, Kateřinu Novotnou a celý rod
Za Marii a Josefa Kasalovy a celý rod
Za snachu Ivanu a duše v očistci
Slavnost Ježíše Krista Krále
Za Josefa a Aloisii Novotných, syna Stanislava
a ten rod
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Za P. Jana Filipa, rodiče a sourozence
Památka sv. Cecílie panny a mučednice

18.00
Slavnost sv. Klementa I, papeže a mučedníka,
hlavního patrona diecéze
8.00
18.00
Památka sv. Ondřeje Dũng Laca, kněze a druhů
18.00

25. 11.

18.00

26. 11.

7.00
8.00

27. 11.

Za Marii Ledvinkovou a duše v očistci

9.30
11.00
18.00

Za Ludmilu a Bohuslava Gričovy, syny Bohuslava a
Jiřího, rodiče a sourozence
Za Marii a Františka Rutovy, rodiče a sourozence
1. neděle adventní
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy, jejich rodiče
a sourozence
Za rodiče Vackovy, syna, snachu a tři zetě, za rodiče
Janákovy, syna a zetě
Stříbrné Hory
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na listopad 2016
Náš nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším Ti
v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení, ve spojení s Ježíšem
Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za
záchranu světa. Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem
a vyzbrojí mně silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako
svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána
a Matkou církve zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý Otec
a naši biskupové pro tento měsíc:
1. všeobecný úmysl:
Aby země, které se ujímají velkého počtu uprchlíků a běženců, byly
podporovány ve svém úsilí být solidárními.
2. misijní úmysl:
Aby se kněží a laici ve farnostech podíleli na službě ve prospěch
společenství a nepodléhali pokušení malomyslnosti.
3. úmysl našich biskupů:
Ať je modlitba za zemřelé a naše úcta k nim svědectvím o
jedinečnosti každého lidského života a jeho věčné perspektivě
v Boží lásce.
Eva Bártová
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