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Slovo kněze

Hledejme Boží království i v létě
Slunečné léto a čas prázdnin otvírají zpravidla příjemnou
kapitolu běžného roku. Rodina se může stmelit, kamarádi
potkat, můžeme udělat zkušenost setkání s jinou kulturou, jinými
lidmi, otevřít se zkušenostem s Boží prozřetelností a dobrotou.
Všechno, čím naplníme volné dny, by se nám křesťanům mělo sbíhat
v jediném principu. Hledejte Boží království a všechno ostatní vám
bude přidáno.
I v čase prázdnin hledejme tedy příležitost jak odpočinout,
setkat se, rozšířit své obzory. Ale vždy s vědomím, že všechno slouží
hledání Jediného. Jen On může naplnit nitro člověka štěstím.
To neznamená proklečet prázdniny na kolenou. Jen vzít Boha
s sebou. A sdílet s Ním, co prožíváme. Udělat si dovolenou s Bohem
a ne od Boha.
Úběžníkem všech odpočinkových aktivit ať je hledání dobra,
pravdy a krásy. Abychom byli naplnění bohatstvím Božích darů
a dokázali se otevřít Bohu i lidem okolo nás. A abychom mohli spolu
s nimi sdílet, co jsme načerpali. Když my budeme prožívat svůj čas
s Bohem, zakusíme, jak Bůh obohacuje čas člověka a celý jeho
prázdninový program. Na zájezdu v Itálii jsme se modlili, když se
něco pokazilo i podařilo. A když jsme se modlili, vždycky se to
vyřešilo. Můžeme se na všechno, co prožijeme dívat jako na řadu
znamení, skrze která nám chce Bůh něco říci. Ať už to bude zážitek
pospolitosti s rodinou a přáteli, nová setkání, krásná příroda, kulturní
zážitek nebo sportovní zkušenost.
Jsme obklopeni znameními, jen je číst. V Římse vám
představím fotografickou soutěž, která bude navazovat právě na
vnímání světa jako znamení. Celý svět kolem podněcuje člověka, aby
vstoupil do dialogu se svým Tvůrcem. Požehnaný čas prázdnin.
P. Pavel Sandtner
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Pastorační plán

Akce na měsíc červenec a srpen 2017
červenec
2. 7.
6. 7.
7. 7.
9-14. 7.
10. 7.
15. 7.
17.-27. 7.
22. 7.
22.-28. 7.
23. 7.

Poutní mše svatá v České Jablonné
Sbírka na charitu
Výlet s ministranty do údolí Doubravky (6.50
odjezd, návrat 12.14 (14.14)
20.00-24.00 adorace a půlnoční mše sv. při
příležitosti letošního zřízení svatostánku
v Dolní Jablonné
Vodácký zájezd na řeku Otavu
V průběhu týdne: zahájení prací na důkladnějším
odvlhčení severního soklu farního kostela
chemickou clonou
19.00-21.00 adorace v kostele
2. etapa restaurování křtitelnice v kostele
9.00 mše svatá v DPS;
13.00 mše svatá a setkání rodáků Dolní Jablonná
Dětský tábor Brtnice
Výročí vysvěcení kostela (24. 7. 1753) 264 let;
Sbírka na křtitelnici;
15.00 hudební vystoupení trio Consonanza

srpen
12. 8.
13. 8.
15.-20. 8.
19. 8.
20. 8.
25. 8.
26. 8.

Diecézní mariánská pouť Neratov;
13.00 Motodění Přibyslav
11.00 poutní mše svatá v Nových Dvorech
Celostátní setkání mládeže v Olomouci
Setkání rodin v Olomouci
11.00 farní pouť ke sv. Anně
9.00 mše sv. v DPS
19.00-21.00 adorace v kostele
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září
3. 9.

Mše svatá se žehnáním školních pomůcek;
11.00 poutní mše svatá v Olešence;
15.00 farní odpoledne s programem pro děti

Návštěvy nemocných
P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
30. 6.
P. Pavel; P. Antonín DPS a okolí
7. 7.
P. Antonín DPS a okolí
14. 7.
P. Pavel; P. Antonín DPS a okolí
21. 7.
P. Antonín DPS a okolí
28. 7.
P. Antonín DPS a okolí
4. 8.
P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
11. 8.
P. Antonín DPS a okolí
18. 8.
Mariánská poutní místa

Filipov – Lurdy českého severu
Filipov je mariánské poutní místo v litoměřické diecézi. Patří
k významným sakrálním památkám Českého Švýcarska. Osada byla
založena roku 1540 jistým Filipem na pozemcích poplužního dvora
Jiříkov a náležela k šluknovskému panství.
V roce 1866 v noci z 12. na 13. ledna se zjevila Panna Marie
těžce nemocné Magdaleně Kade (5. 6. 1835 – 10. 12. 1905). Nebylo jí
ani dvacet let, když těžce onemocněla. Začalo to zápalem plic
a zápalem pohrudnice a pokračovalo dalšími komplikacemi. Její
trápení trvalo deset let. V létě roku 1865 se její stav natolik zhoršil, že
ji těžce nemocnou k sobě do tkalcovského domku ve Filipově přivezl
na vozíku jediný příbuzný, bratr Josef.
Vše se změnilo v noci na sobotu 13. ledna 1866, kdy vedle
těžce nemocné Magdaleny odpočívala a modlila se Veronika
Kindermannová. Co se opravdu stalo, je obestřeno tajemstvím. Sama
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Magdalena pod přísahou vypověděla, že
ráno kolem čtvrté byla místnost prozářena
Pozvánka
prudkým světlem, ze kterého k ní
vystoupila a promluvila Matka Boží
Výročí
a
zázračně
ji
uzdravila.
Dosud
vysvěcení
nevyléčitelně nemocná Magdaléna byla
farního kostela dalšího dne zcela zdráva a znovu mohla
začít pracovat.
v Přibyslavi
Veronika, která po celou noc
zůstala s nemocnou, světlo neviděla,
přestože ji na ně Magdalena upozorňovala.
23. 7.
Těch pár slov, která měla Panna
Maria říct, najdete na několika místech
v bazilice, v mnoha publikacích a dokonce i písních: Mein Kind, von
jetzt an heilt's – neboli česky, mé dítě, od nynějška se to hojí.
K „milostnému domku“, místu zjevení Panny Marie
a uzdravení, začaly putovat zástupy lidí. Tisíce lidí přicházely, stovky
zde našly uzdravení. Zpočátku se o tom vedly pečlivé zápisy. Za první
republiky zde bylo dokonce více potvrzených uzdravení než ve
slavných Lurdech.
Na místě zázraku
došlo nejprve v letech 1870
až 1873 díky iniciativě
kaplana
P.
Františka
Storcha k výstavbě milostné
kaple. Následně zde byl
v letech 1873-1885 podle
plánů architekta Franze
Panna Maria u nemocné Magdalény
Hutzlera z Vídně postaven
monumentální jednolodní novorománský kostel Panny Marie
Pomocnice křesťanů s dvěma věžemi v průčelí. Roku 1884 bylo
započato s výstavbou kláštera redemptoristů, do jejichž péče bylo nové
poutní místo svěřeno.
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Magdaléna Kade zemřela ve věku 70 let a její pohřeb do
zvláštní hrobky na jiříkovském hřbitově se stal vekou mariánskou
oslavou. Posléze byly její ostatky přemístěny roku 1925 na hřbitov ve
Filipově a nakonec roku 1994 do chrámu ve Filipově.
V roce 1926 (60. výročí zjevení) byl kostel papežem Piem XI.
prohlášen za basiliku minor. Osobně, ještě jako papežský nuncius
Ambrogio Ratti, navštívil roku 1920 Filipov. Filipov se svou
proslulostí a četností uzdravení se v první polovině 20. století řadil
mezi vyhlášená evropská poutní místa.
Od postavení první
kaple až po dnešní dny se vždy
ve výročí zázraku ve zdejší
basilice konají slavnostní mše
svaté za účasti tisíců věřících z
celé Evropy. Nejvíce poutníků
přichází a přijíždí z Čech,
Moravy, Slovenska, Saska
a Polska, neboť tam všude
je Panna Marie z Filipova
velmi známá.
Dodnes je v bazilice
Bazilika minor ve Filipově zasvěcená
zachováno lůžko, na kterém
Panně Marii Pomocnici křesťanů
nemocná Magdaléně spatřila
Pannu Marii.
V létě se zde konají varhanní koncerty na opravených
varhanách. Bohoslužby zajišťují kněží salesiáni z Rumburku. Poutní
chrám spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov.
Mše svaté zde jsou: neděle od 10.30, každého 13. dne v měsíci
od 10.30 a 1. sobota v měsíci od 10.30. K výročí zjevení Panny Marie
je hlavní pouť 13. ledna od 4.00 ráno.
Otevírací doba v bazilice minor ve Filipově v roce 2017 je od
1. 7. do 31. 8. 2017 od úterý do soboty od 10.00-17.00 hodin.
Zdeněk Matějka
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Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny
Změna úředních hodin
Vzhledem k lepší organizaci administrativních úkonů se na faře
vrátíme k původním úředním hodinám z doby před mým
příchodem. Dnem bez úředních hodin bude úterý. Připomínám, že
úřední hodiny slouží zejména k domluvám, žádostem o potvrzení
atd. Jinak mne kontaktujte na faře či telefonem podle potřeby.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8.30−11.30
−
14.30−16.30
8.30−11.30
14.30−16.30

Podání žádosti o dotaci
Farnost po uskutečněné soutěži na restaurování hl. oltáře v kostele
sv. Jana Křtitele podala žádost do programu obnovy movitých
kulturních památek v objemu 1 952 125 Kč. Restaurování bude
probíhat podle případného přiznání dotace v kalendářním roce 2018.
Zahájení prací na kostele
V týdnu po 10. 7. zahájí firma Stavba final a firma Remmers (po 20. 7.)
práce na odvlhčení severní strany kostela a úpravu čelní fasády
hlavního vstupu. Od 17. do 27. 7. proběhne 2. etapa restaurování
křtitelnice v interiéru kostela.
Sbírka na křtitelnici
Sbírka na křtitelnici byla v součtu se zbytkem finančních prostředků
ze zájezdu do Dolomit celkem 38 542 Kč. Všem dárcům Bůh oplať.

P. Pavel Sandtner
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Červenec a srpen – prázdninová fotosoutěž

Hledáme stopy Boží přítomnosti
Zvu vás k účasti na fotografické soutěži. Zapojit se může
každý. A to když pošle svůj digitální snímek na e-mailovou adresu:
flpribyslav@seznam.cz.
Každý se může zúčastnit s jednou fotografií. Připojte k ní do
e-mailu prosím vždy celé jméno a věk, abychom věděli, do které
věkové kategorie snímek zařadit. Své fotografii můžete dát i název.
Posílat fotografie můžete téměř celé prázdniny, tj. ode
dneška 2. 7. do uzávěrky Římsy 25. 8.
Námět fotografií bude vymezen následujícím tématem:
Hledáme stopy Boží přítomnosti.

Cokoli vnímáme jako znamení, odkaz na něco, co nás
přesahuje, může být takovou Boží stopou. Setkání s druhými lidmi,
člověk sám, krajina či krása v přírodě, zajímavá architektura,
svědectví o působení člověka, stopy po lidském hledání Boha
v historii, architektuře, umění či v lidském příběhu.
Ze zaslaných fotografií vybere v září pětičlenná komise
složená ze dvou dospělých, dvou dětí a administrátora tři snímky
a to ve třech věkových kategoriích:
- Děti (7-12 let)
- Mládež (13-18 let)
- Dospělí (19-100 let)
Jejich fotografie zveřejníme postupně ve farním listě
a dostanou symbolickou odměnu. Ostatní fotografie budou
vystaveny po vyhlášení v kostele nebo na faře (podle počtu došlých
fotografií a tedy potřeby prostoru k vystavení).
Redakce Římsy
8

Papež František

První, která uvěřila v Božího Syna,
je jako první přijata do nebe
(Promluva papeže před modlitbou Anděl Páně, nám.
sv. Petra 15. srpna 2016)
Drazí bratři a sestry,
dobrý den a požehnaný svátek
Nanebevzetí!
Evangelium (Lk 1,39-56)
z dnešní slavnosti Nanebevzetí
Panny Marie líčí setkání Marie
s
příbuznou
Alžbětou
a
zdůrazňuje, že „Maria se vydala
na cestu a spěchala do jednoho
judského města v horách“ (v.
39). Tehdy Maria pospíchala do
městečka nedaleko Jeruzaléma,
aby se setkala s Alžbětou. Dnes
však rozjímáme o její cestě do
nebeského
Jeruzaléma,
aby
konečně
spatřila tvář Otce
a znovu uviděla svého Syna
Ježíše.
Ve
svém
životě
častokrát stoupala do hor, až
k tomu poslednímu bolestnému
výstupu na Kalvárii, kdy byla
přidružena k tajemství Kristova
utrpení. Dnes na ni hledíme, jak
dosahuje Božího vrchu, „oděná
sluncem, s měsícem pod nohama
a s korunou z dvanácti hvězd
kolem hlavy“ (Zj 12,1), jak říká

kniha Zjevení, a překračuje práh
nebeské vlasti.
Byla první, která uvěřila
v Božího Syna, a je první z nás,
která byla přijata do nebe s duší
i tělem. Jako první přijala
a chovala Ježíše, když byl dítě,
a jako první je přijata Jeho
náručí, aby byla uvedena do
Otcova věčného království.
Maria, pokorná a jednoduchá
dívka ze zapadlé vesničky na
periferii římského impéria, právě
proto, že přijala a žila
evangelium, byla přijata Bohem,
aby stanula vedle Synova trůnu.
Takto Pán sesazuje mocné
z trůnu a povyšuje ponížené
(srov. Lk 1,52).
Mariino Nanebevzetí je
velké tajemství, které se týká
každého z nás, týká se naší
budoucnosti. Maria nás totiž
předchází na cestě, kterou se
vydali ti, kdo prostřednictvím
křtu spojili svůj život s Ježíšem,
stejně jako s Ním spojila svůj
život Ona. Dnešní slavnost nám
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dává
spatřit
nebe
a předznamenává „nová nebesa
a
novou
zemi“,
vítězství
vzkříšeného Krista nad smrtí
a definitivní porážku zlého. Jásot
pokorné
galilejské
dívky
vyjádřený
chvalozpěvem
Magnificat se stává hymnem
celého
lidstva,
které
se
raduje, když
vidí Pána,
jak se sklání
ke
všem
pokorným
tvorům,
mužům
i
ženám,
aby
je
přijal
k sobě do nebe. Pán se sklání
k pokorným, aby je povýšil, jak
jsme
slyšeli
v
Mariině
chvalozpěvu Magnificat.
A tento chvalozpěv nás
přivádí také k zamyšlení nad
aktuálními bolestnými situacemi.
Pomysleme zejména na ženy,
které v životě strádají a trpí
násilím, na ženy zotročené
svévolí mocných, na děvčátka
nucená k nelidským pracem, na

ženy donucené podrobovat se
tělesně i duchovně mužské
žádostivosti. Kéž mohou co
nejdříve začít život pokoje,
spravedlnosti
a
lásky
v očekávání dne, kdy se konečně
ocitnou
v
rukách,
které
neponižují, ale něžně povznášejí
a uvádějí do
nebe. Maria,
žena, dívka,
která
ve
svém životě
tolik
vytrpěla, nás
přivádí
k
tomu,
abychom
přemýšleli o těchto strádajících
ženách. Prosme Pána, aby je vedl
za
ruku
cestou
života
a vysvobozoval je z otroctví.
Obraťme
se
nyní
s důvěrou k Marii, přesladké
nebeské Královně a prosme ji:
„Daruj nám pokoj, bdi nad námi
a učiň, ať naplněni radostí
spatříme tvého Syna v nebi“
(hymnus druhých nešpor).

Eliška Pometlová
První, která uvěřila v Božího Syna, je jako první přijata do nebe. Dostupné
z <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=24235> [cit. 2017-06-22]
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Fotogalerie

Ohlédnutí za červnem
První sv. přijímání | 11. 6. 2017
foto Jana Miškovská

Dětské odpoledne
na faře |
11. 6. 2017
foto Pavel Sandtner
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Noc kostelů – P. Pavel Sandtner a autor obrazů
Jiří Štourač | 9. 6. 2017
foto Pavel Sandtner

Noc kostelů – výstava Naši duchovní
otcové v kapli | 9. 6. 2017
foto Stanislav Močuba
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Setkání mladší
mládeže
na faře |
5. 6. 2017
foto Pavel
Sandtner

Boží Tělo | 18. 6. 2017
foto Stanislav Močuba
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Farní zájezd do italských Dolomit | 18.-23. 6. 2017
foto Pavel Sandtner
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Úvaha

Náhoda je vyloučena
Je velmi obtížné si představit, že koleje železnice vedoucí dnes
z Přibyslavi do Sázavy by zítra vedly někam jinam nebo by vůbec
nebyly na svém místě. Někdo se dokonce pousměje nad zdánlivou
pošetilostí takovéto úvahy. Ale jenom proto, že jistota řádu je pro něj
samozřejmým předpokladem, o kterém možná nikdy nepřemýšlel.
Lidské myšlení je jedním z největších zázraků. To, že je
úspěšné, závisí na jednom nesmírně důležitém předpokladu: z našich
úvah vylučujeme náhodu. I tak prostá úvaha, jakých denně děláme
tisíce: „půjdu do obchodu a koupím si housku“, vylučuje náhodu
a předpokládá řád: obchod bude stát tam, kde vždy stává, bude
otevřeno, bude tam prodavačka, na pultě budou čerstvé housky
a peníze, které budu mít u sebe, budou také ještě platit.
Skutečnost, že věci zůstávají zpravidla na svém místě, je stejný
zázrak, jako kdyby byly pokaždé někde jinde. Ale pokud by věci byly
pokaždé někde jinde, byl by už i náš prostý, každodenní život zcela
nemožný. Nastal by opak řádu, kterým je chaos. Jak to, že teplo nikdy
nepřechází ze studenějšího tělesa na teplejší? Jak to, že bez stálého
přísunu energie, ať už ve smyslu fyzikálním, nebo duchovním, všechny
živé i neživé systémy tíhnou ke stálému zvyšování míry
neuspořádanosti, k rozpadu, k zániku? Odpověď neznáme. Víme
pouze, že tomu tak je.
Na řádu fyzikálního světa jsou založeny všechny lidské
vynálezy od kola, větrného nebo vodního mlýna přes parní stroj,
spalovací motor až po internet. Díky řádu věcí a času můžeme plánovat
a tvořit a tak naplňovat své lidství.
Díky tisíciletím lidských snah o poznání řádu světa víme dost
o tom „jak“ tento řád působí, ale stále zhola nic o tom „proč“ právě tak.
Zatímco pro nemalou část lidstva je nemožné věřit, že tam, kde je řád,
musí být i jeho původce, pro jiné je nemožné věřit, že řád vznikl
z počátečního chaosu náhodou a zcela samovolně. Vždyť slovo
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„náhoda“ je jen jiné označení pro
událost, jejíž příčinu neznáme. Ukazuje
Panna Maria
se, že poznání má hranice, za nimiž už
je, pro jedny i pro druhé, jen tajemství.
S Marií po boku
Chceme-li je proniknout, nezbývá, než
nelze jít do
věřit Jestliže někdo věří, že vesmír
a život vznikly „náhodou“, ve
zatracení.
skutečnosti věří a přiznává, že příčinu
vzniku vesmíru a života nezná. My,
Charles Péguy
katoličtí křesťané věříme, že první
a jedinou příčinou všeho, co jest, je
věčný Tvůrce, všemohoucí a trojjediný
Bůh. I tato víra, pokud by se nemohla opřít o svědectví Evangelia,
by zůstala jen neproniknutelným tajemstvím. Boha, který přebývá
v nedostupném světle, poznat nelze. Ale jeho syna Ježíše Krista,
který se stal člověkem a naším bratrem, aniž by ztratil své božství,
poznávat můžeme. Z jeho učení a skutků, které pro nás zaznamenali
čtyři evangelisté.
Staletá zkušenost však ukazuje, že jako lidstvo se na tom, čemu
máme věřit, neshodneme. Jediné, co je našemu rozumovému poznání
dostupné, o čem není pochyb a na čem se jako lidstvo shodnout
můžeme, je poznání, že řád je dobrý a že k tomu, co je dobré, je třeba
mít úctu. Kde je úcta, je i pokora před tajemstvím řádu a před vším tím,
co nás přesahuje. Kde není pokora, nastupuje pýcha moderní doby,
založená na domněnce, že člověk je mírou všech věcí a že není žádné
tajemství.
Zlo, které pýcha, tato největší ze všech lidských neřestí, plodí,
spočívá v tom, že ničí pokoj, úctu a řád mezi lidmi. Každá vzpoura
proti řádu skončila tragicky. Tak nás tichým hlasem učí historie,
učitelka života. Škoda, že ji nikdo neposlouchá. Chceme-li předejít
novým, velkým tragédiím, navraťme se k pokoře a k úctě k řádu. Snad
ještě není pozdě.
Pavel Jajtner, D. G.
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Pozvánka

Den s rodinami - CSM Olomouc 2017
19. srpna 2016
V rámci Celostátního setkání mládeže zveme rodiče a rodiny
s dětmi na Den s rodinami, který se koná v sobotu 19. srpna 2017.
Prosíme, abyste se NEZÁVAZNĚ přihlásili. Tato přihláška je
zcela NEZÁVAZNÁ a není spojena s žádným finančním poplatkem. Je
to však důležitá statistická informace pro organizátory, aby věděli
orientační počet návštěvníků a dětí pro zajištění všeho potřebného.
Motto tohoto dne bude:
Nebojte se… Budoucnosti!
Prožijte tento den s mladými
lidmi, zažijte něco krásného a svou
přítomností inspirujte a povzbuďte
mladé lidi, aby také měli odvahu
vstoupit do manželství a mít děti.
Pro účastníky nezajišťujeme
speciální parkování. Je možné využít
veřejná parkoviště v Olomouci,
která jsou ve většině případů
v sobotu zdarma.
Dopolední program začne v Korunní pevnůstce v 9.00 úvodní
modlitbou a od 9:30 proběhne katecheze Mons. Pavla Posáda
a následovat bude mše svatá s kardinálem Dominikem Dukou.
Rodiny jsou zvány na teplý oběd (kvalitní bezlepková klobása
s chlebem), který pro ně bude připraven zdarma, případně mohou
přispět dobrovolnou částkou.
V nabídce odpoledního programu bude EXPO výstava hnutí,
řeholí a prorodinných organizací, doprovodný program v olomouckých
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kostelích, parcích a sálech, bude také možnost navštívit olomoucké
kláštery, děvčata se mohou zúčastnit Setkání čtenářek časopisu IN!
Během odpoledního programu bude možné svěřit děti (od 5 let) na
pohlídání opatrovníkům, kteří pro ně budou mít připravený zábavný
program do 16.00 v Korunní pevnůstce.
Od 16.30 bude následovat svědectví Enrica Petrilla o své ženě
Chiaře Corbello Petrillo, která zemřela v 28 letech na rakovinu jazyka,
kterou jí objevili v pátém měsíci těhotenství. Její životní příběh je
sepsán v knize: Smrt nemá poslední slovo, kterou vydalo
Karmelitánské nakladatelství.
Po večeři z vlastních zdrojů se mohou zájemci zdržet na
vrcholnou večerní modlitební vigilii v Korunní pevnůstce, která začne
ve 20.00.
V případě dotazů se můžete obrátit na mladez@cirkev.cz.
P. Pavel Sandtner
Dostupné z <https://olomouc2017.signaly.cz/> [cit. 2017-06-23]

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Červenec a srpen L. P. 2017
3. 7.
4. 7.

5. 7.
6. 7.
7. 7.
8. 7.

7.30
18.30
8.00
18.30
18.30
18.30
7.00

Svátek sv. Tomáše, apoštola
Na poděkování za 80 let života a Boží požehnání pro
další léta
Svátek sv. Prokopa, opata
Za rodiče Karla a Elišku Mikovy
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy
Za ochranu a pomoc Boží pro synovce a neteř
Mlčákovy, za zdraví, život a duševní spokojenost
Za nová kněžská a řeholní povolání
Za živé i zemřelé z rodu Laštovičků a zetě Bohumila
Za Ladislava Řezníčka a celý rod
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8.00
9. 7.

9.30

10. 7.

11.00
18.30
7.30

11. 7.

18.30

12. 7.

7.30

13. 7.

18.30

14. 7.

18.30

15. 7.

7.00
8.00
9.30

16. 7.

17. 7.
18. 7.
19. 7.
20. 7.
21. 7.
22. 7.

23. 7.

11.00
11.00
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30
18.30

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Na poděkování za dar života
Za Jindřicha a Boženu Prchalovy, jejich děti, snachu
a duše v očistci
Za dar víry pro vnuky a pravnuky
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
15. neděle v mezidobí
Za dar života s prosbou o požehnání
Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu
Stankovou
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Za rodiče Podrázkých a syna Viléma
Za rodiče Kalinovy, syna Vladimíra a duše v očistci
Za Boženu a Leopolda Roseckých, rodiče a syna
Svátek sv. Marie Magdalény

7.00
8.00
9.30
11.00
18.30
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14. neděle v mezidobí
Za rodiče Kamarádovy, švagra, syna a rodiče
Wasserbauerovy
Za Alžbětu a Jana Novotných, živé i zemřelé z obojí
strany a vnuka Vladimíra
Stříbrné Hory
Za farnost

16. neděle v mezidobí
Za Miluši a Františka Matějkovy a ten rod
Za Libuši Dvořáčkovou a manžela, Františku
Klusáčkovou a celý rod
Stříbrné Hory
Za farnost

24. 7.
25. 7.
26. 7.

7.30
Svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola
18.30
7.30

27. 7.

18.30

28. 7.

18.30

29. 7.

7.00

30. 7.

8.00
9.30
11.00
18.30

31. 7.
1. 8.

Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve

2. 8.
3. 8.
4. 8.

18.30

5. 8.

7.00
8.00
9.30

6. 8.

8. 8.

17. neděle v mezidobí
Za Annu Lánovou, manžela a ten rod
Za Marii a Miloslava Svobodovy, jejich rodiče
a celý rod
Stříbrné Hory
Za farnost
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

7.30
18.30
7.30
18.30

7. 8.

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů panny Marie
Za Annu a Jana Novotných
Za Josefa Tomenendala, rodiče, celý rod a duše
v očistci
Za rodiče Beranovy a vnuka Josefa
Památka sv. Marty

11.00
11.00
18.30
7.30
18.30

Za nová a stávající duchovní povolání
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Za rodiče Zárubovy a syna Karla
Na poděkování za dar křtu a sílu žít
z křestní milosti
Svátek Proměnění Páně
Za Růženu Pospíchalovou
Za rodiče Kamarádovy, švagra, syna a rodiče
Wasserbauerovy
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Památka sv. Dominika, kněze
Za Pavla Klusáčka
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9. 8.
10. 8.
11. 8.
12. 8.

Svátek sv. Terezie Benedikta od Kříže, patronky Evropy
7.30
18.30
18.30
7.00
8.00
9.30

13. 8.
11.00
11.00
18.30
14. 8.

Svátek sv. Vavřince, mučedníka
Za živé i zemřelé z rodin Linhartů, Nováků a Zadáků
Památka sv. Kláry, panny
Za rodinu Kunstarovu
Za Josefa a Marii Čejkovy
19. neděle v mezidobí
Za rodiče Klementovy, syny a snachy
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, živé i zemřelé
z obou rodů i z rodu Veselých a duše v očistci
Nové Dvory – mše svatá
Stříbrné Hory
Za farnost
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka

7.30
15. 8.

8.00

16. 8.
17. 8.
18. 8.

18.30
7.30
18.30
18.30

19. 8.

7.00
8.00

20. 8.

21. 8.
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9.30
9.30
11.00
11.00
18.30
7.30

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Za Marii Bencovou, manžela, sourozence a rodiče
z obojí strany
Za Boženu Pavlíčkovou a celý rod
Za rodiče Novotných z obojí strany a vnuka Romana
Za dr. Jiřího Procházku, rody z obou stran a duše
v očistci
20. neděle v mezidobí
Za Marii a Františka Klementovy, syny, snachy
a vnuka
Za Václava a Růženu Novotných a syna Miloslava
Žižkovo Pole
Stříbrné Hory
Farní pouť ke sv. Anně do Pohledu
Za farnost
Památka sv. Pia X., papeže

22. 8.
23. 8.
24. 8.

18.30
7.30

25. 8.

18.30
18.30

26. 8.

7.00

27. 8.

28. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.
1. 9.
2. 9.

3. 9.

Památka Panny Marie Královny
Na dobrý úmysl

8.00
9.30
11.00
11.00
18.30
7.30
18.30
7.30
18.30
18.30
7.00
8.00
9.30
11.00
11.00
18.30

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Za Pavla Linku a rodiny Jarošovy a Táčikovy
Za živé i zemřelé z rodů Karlových, Fišarových
a Linhartových
21. neděle v mezidobí
Za rodiče Dobrovolných, dceru a tetu
Za Bohuslava Fišara, rodiče Sobotkovy a jejich děti
Stříbrné Hory
Žižkovo Pole
Za farnost
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše v očistci
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
Za P. Jana Cimburka
Světový den modliteb za stvoření
Na poděkování za 40 let společného života
Za Františka Kubáta a rodinu Pospíchalovu
22. neděle v mezidobí
Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho manželku
Za zemřelého Jana Jaroše
Stříbrné Hory
Olešenka – poutní mše svatá
Za farnost

BĚHEM PRÁZDNIN STŘEDEČNÍ VEČERNÍ BOHOSLUŽBY
NA VESNICÍCH NEJSOU.
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na červenec a srpen 2017
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.)
2. evangelizační úmysl: Odloučení od víry
Za naše bratry, kteří se víře odcizili, aby i skrze naši modlitbu
a evangelní svědectví mohli znovu objevit blízkost milosrdného Pána
a krásu křesťanského života.
3. národní úmysl:
O sílu k hlásání evangelia, protože mnoho našich bratří žije bez síly, světla
a útěchy plynoucích z přátelství s Ježíšem Kristem, bez společenství víry,
které je přijímá, bez horizontů a smyslu života (EG, č. 49).
SRPEN
1. všeobecný úmysl: Umělci
Za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali
i druhým poznávat krásu stvoření.
2. evangelizační úmysl:
(Úmysl nebyl zveřejněn v době vydání čísla Římsy.)
3. národní úmysl:
Abychom neztratili radost z evangelizace, která je odpovědí na
Boží lásku (EG, č. 81).
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás! (Anděl Páně)
Eva Bártová
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